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“ O valor das coisas não está no tempo que 
elas duram, mas na intensidade com que 
acontecem. Por isso, existem momentos 
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pessoas incomparáveis”
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Resumo

O presente estudo tem enfoque em pais séniores, cuidadores de filhos adultos 

com deficiência, que frequentam o Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) 

da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de 

Évora (APPACDM de Évora).

Este estudo tem como principal objectivo analisar as necessidades do cuidar em 

pais séniores cuidadores de filhos adultos com deficiência.

Deste grande objetivo decorrem outros que o complementam, pelo que se 

pretende ainda analisar de que forma os pais séniores, com filhos com 

deficiência, encaram o processo de envelhecimento face à necessidade de cuidar 

e ser cuidado, aferir o desgaste inerente ao processo de cuidar e por fim, 

conhecer a forma como os pais cuidadores integram o cuidar dos filhos no seu 

projeto de vida.

O Estudo de natureza exploratória consiste numa metodologia de estudo caso, 

múltiplo, de carácter qualitativo, conta com 10 participantes com idades 

compreendidas entre os 65 e 82 anos de ambos os géneros.

De acordo com os resultados da investigação aferimos que os senescentes 

cuidadores de filhos com deficiência manifestam necessidade de apoios aos 

niveis financeiro e de saúde e dificuldades no acesso aos serviços de saúde e da 

segurança social.

O desgaste surge num ato continuo de cuidados ao longo do ciclo de vida 

acrescido das dificuldades inerentes ao que a deficiência obriga.

Para estes pais cuidar é a missão da sua vida conseguindo extrair, ainda assim, 

um bem maior, a gratificação de conseguirem cuidar dos seus.

Palavras Chave: Senescência, Cuidador, Apoio, Deficiência, Família.
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Abstract

This study is focusing on senior parents of adult children caregivers with disabilities 

who attend the Occupational Activities Centre (EAC) of the Portuguese Association of 

Parents and Friends of Mentally Retarded Citizens of Évora (APPACDM of Évora).

This study aims to analyze the needs of parents caring for seniors caregivers of children 

with disabilities.

This major objective result other than the complement, so it intends to examine how 

seniors parents with children with disabilities, face the aging process given the need to 

take care and be careful, check the wear inherent in the care process and finally know 

how caregivers parents are part of the care for children in their life project.

The study consists of an exploratory study methodology case, multiple, of a qualitative 

nature, has 10 participants aged between 65 and 82 years of both genders.

According to the research results we assess that the senescent caregivers of children 

with disabilities manifest need to support financial levels and health and difficulties in 

accessing health and social security.

Wear comes in an act still care throughout the life cycle plus the difficulties of that 

disability requires.

For these parents care is the mission of his life managing to extract still greater good, to 

get care for their gratification.

Keywords: Senescence, Caregiver, Support, Disability, Family
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Introdução

É sabido que a chegada à terceira idade traz consigo limitações sobre um corpo 

vivido, que encerra em si mesmo um declínio da condição de saúde 

repercutindo-se em limitações físicas, psíquicas e sociais.

Quando ao processo normal de envelhecimento e à inerente perda de 

capacidades se acresce a necessidade de cuidar de uma pessoa com deficiência, 

também a envelhecer, deparamo-nos não só com uma dupla vulnerabilidade mas 

também com múltiplas fragilidades.

A reflexão sobre esta realidade conduz ao enfoque deste estudo, tendo por base a 

questão de partida: Quais as modalidades de apoio mais ajustados a pessoas 

seniores, cujo objetivo de vida foi sempre cuidar de filhos que vêem como 

eternas crianças?

Neste sentido é delineado o objetivo geral: analisar as necessidades do cuidar em 

pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

Deste grande objetivo decorrem outros que o complementam, pelo que se 

pretende ainda analisar de que forma os pais séniores de filhos com deficiência, 

encaram o processo de envelhecimento face à necessidade de cuidar e ser 

cuidado, aferir o desgaste inerente ao processo de cuidar e por fim conhecer a 

forma como os pais cuidadores integram o cuidar dos filhos no seu projeto de 

vida.

Embora a necessidade de investigar esta problemática se afigure pertinente 

atendendo ao contexto actual, verifica-se que o tema não tem sido muito 

explorado. É considerável o desconhecimento sobre o envelhecimento do 

cuidador, sobretudo no que respeita a pessoas com deficiência, bem como das 

implicações que este processo tem para a sua familia.

O presente trabalho está dividido em três partes. A primeira consiste em 

enquadrar num referencial teórico os conceitos e temáticas mais relevantes para 

o seu desenvolvimento, abordando temas e conceitos, tais como: como o
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processo de envelhecimento e as suas consequências na vertente biopsicossocial, 

o envelhecimento da perspectiva do cuidador, envelhecimento e/na deficiência, a 

família, a importância do cuidar e o papel do cuidador, ser cuidador senescente, 

os apoios e as estratégias mais procuradas pela família para fazer face a esta 

problemática.

A segunda parte consiste na conceptualização do estudo empírico onde se 

descreve e justifica a metodologia utilizada e as principais etapas de recolha e 

tratamento de dados, razão pela qual são apresentados e discutidos os resultados 

aferidos a partir da investigação.

Através deste estudo empírico pretende-se desenvolver “uma aproximação ao 

conhecimento da realidade social como estratégia que possibilita repensar e 

renovar as práticas” (Martins,1999,p.56), podendo funcionar como um motor 

para mais investigações nesta área e potenciar intervenções profissionais, no 

sentido de promover modalidades efetivas de cuidar em pais séniores com filhos 

com deficiência.

Na terceira parte, serão apresentadas um conjunto de propostas com base nos 

resultados obtidos, culminando num projecto de intervenção designado de 

Cuid’arte.

Segundo Ornelas (2008) a investigação não serve apenas para conhecer os 

efeitos das condições ambientais na saúde e bem-estar das pessoas ou para o 

desenvolvimento da teoria, mas também para avaliar programas, analisar 

políticas, identificar e compreender os factores facilitadores, os obstáculos à 

mudança, bem como responder de forma mais adequada e eficaz às questões e 

problemas das comunidades.

De acordo com a abordagem apresentada, Montero (2003), a investigação 

desenvolvida no âmbito da Psicologia Comunitária tem como principal objectivo

“promover mudanças num contexto de participação dos indivíduos, onde se 
identificam as demandas sociais e se utilizam estratégias de intervenção para 
facilitar o diálogo com a comunidade ”

Este modelo pressupõe um compromisso com a reflexão e a evidência científica, 

com uma intervenção focalizada na mobilização de recursos naturais, sendo
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essencial para expandir as redes de suporte social, aperfeiçoar as competências 

pessoais, sociais e vocacionais desta franja populacional.

Nesta medida, entende-se que o presente estudo, pode ter um contributo 

relevante para a área da Psicogerontologia Comunitária, mediante a investigação 

de uma temática pouco explorada, permitindo compreender fatores relevantes 

neste contexto específico e podendo culminar no desenvolvimento de 

intervenções que tenham implicações positivas no processo de envelhecimento 

desta população.

“a longevidade humana é uma realidade incontestável, contudo vive-se na ânsia 
de não se ficar “velho”, pelo que compreender este processo natural, dinâmico, 
simultaneamente progressivo e irreversível, constitui um acontecimento 
necessário e de maior relevância” (Sequeira, 2007 p. 43)... numa sociedade 
inclusiva.
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Parte I- Enquadramento Teórico

1. O Envelhecimento e a importância do cuidar

1.1. Envelhecimento

O envelhecimento acarreta progressivas limitações e um inerente declínio da 

condição de saúde, repercutindo-se em limitações físicas, psíquicas e sociais.

Por outro lado, as transformações resultantes da conjugação de diversos factores 

de natureza política, social, educacional e de saúde conduzem a mudanças 

estruturais que inscrevem na história a necessidade de se reinventar a velhice, 

com as inevitáveis alterações nas oportunidades e nas vivências da senescência.

Sendo a senescência propensa ao aparecimento de diversas patologias que 

limitam as capacidades funcionais do indivíduo, reflectindo-se ao nível do 

desempenho das tarefas da vida quotidiana e da sua independência, 

comprometendo de forma gradual e progressiva o seu bem-estar, as pessoas que 

a vivem encontram-se numa situação de maior fragilidade na sociedade.

O crescente relevo estatístico que a parcela da população com mais de 65 anos 

tem vindo a adquirir, aumentou a importância social das situações de 

dependência já existentes, constituindo-se como um desafio e reclamando 

respostas, particularmente, ao nível da provisão de cuidados.

O impacto social deste novo perfil populacional carece de novas respostas para 

quem envelhece e para quem apoia o envelhecimento (Lopes, 2007).

Apesar do cuidado do envelhecimento ter vindo a ser progressivamente 

estudado, outros fenómenos como as mudanças nas estruturas familiares, o 

aumento do número de divórcios, o decréscimo do número de idosos a viverem 

com os seus descendentes e o crescimento da participação das mulheres no 

mercado laboral, conduziram a uma diminuição significativa do número de
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cuidadores informais disponíveis e consequentemente despertaram uma nova 

visão pelo tema do cuidado.

Constata-se o agravamento desta tendência quanto às identificadas dificuldades 

inerentes ao processo de envelhecimento, ao que acrescem problemáticas 

particulares que conduzem ao comprometimento do bem-estar de quem cuida e 

de quem é cuidado.

1.2 Aspectos Biopsicossociais do Processo de Envelhecimento

O envelhecimento é um processo universal e individual que se traduz em uma 

mudança progressiva, lenta, dinâmica e complexa, que para além de se situar na 

esfera biológica, é conceptualizado culturalmente, socialmente construído e que 

se desenvolve ao longo de toda a vida.

De acordo com a perspetiva de Jacob (2001), o processo de envelhecimento 

além de biológico é progressivo e natural, caracterizando-se pelo declínio das 

funções celulares e diminuição da capacidade funcional. O autor considera que 

este processo deve ainda, ser entendido e vivido em função das diferentes 

condições e contextos em que o idoso se encontra inserido.

Sequeira e Silva (2002) referem-se ao envelhecimento como um período de 

grandes mudanças no plano biológico, psicológico e social, bem como no plano 

das relações. Nesta lógica, o envelhecimento é entendido como um processo 

indutivo, dinâmico e progressivo que faz ocorrer várias alterações no indivíduo 

em vários domínios, implicando uma degradação progressiva e diferenciada e 

uma série de constrangimentos associados à idade avançada.

De acordo com esta abordagem os indivíduos envelhecem de formas diversas, 

podendo vir a constatar-se um desfasamento entre idade biológica, psicológica 

ou social e a idade cronológica acentuado (Cancela, 2007 cit. Fontaine, 2000).
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Considera-se assim que os elementos biopsicossociais são determinantes no 

envelhecimento de cada ser humano, podendo actuar no sentido de acelerar ou 

retardar o aparecimento de doenças e sintomas associados a esta faixa etária.

De acordo com o Rodrigues et al. (2000) o envelhecimento fisiológico, implica 

alterações orgânicas e mentais, conduzindo a que o organismo comece a entrar 

em declínio, a perder a capacidade de manter o equilíbrio homeostático e a 

funcionalidade, trata-se de um processo em que ocorre mudança nas células, nos 

tecidos e no funcionamento de diversos órgãos.

Neste ciclo vital qualquer sobrecarga funcional pode culminar numa patologia, 

comprometendo o sistema nervoso, endócrino ou imunológico (Cancela, 2008).

Neste contexto, observam-se debilidades decorrentes do processo de 

envelhecimento, associadas a problemas como a diminuição da capacidade 

funcional dos orgãos vitais, do consumo máximo de oxigénio, da resistência, da 

capacidade óssea, entre outros.

Porém, este tipo de envelhecimento, depende sobretudo, do estilo de vida que a 

pessoa adopta. A este propósito, Rebelatto e Morelli (2004), defendem que a 

existência de uma boa qualidade de vida na velhice tem relação directa com as 

condições ambientais que permitam aos gerontes desempenhar comportamentos 

adaptativos a vários níveis.

Paúl (1991) destaca ainda a vertente social do envelhecimento, como a alteração 

no desempenho de papéis sociais dentro do contexto em que o geronte está 

inserido, sendo estes coincidentes com as expectativas criadas pela sociedade, 

para este grupo etário.

Segundo Paúl (2005) o envelhecimento psicológico, está relacionado com a 

diminuição e alteração de faculdades psíquicas, o que pode repercutir-se em 

dificuldades de adaptação a novos papéis, falta de motivação e dificuldade em 

planear o futuro, perdas orgânicas, afectivas e sociais, baixa auto-imagem e 

auto-estima e dificuldades de ajustamento a mudanças bruscas.
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Este envelhecimento, prende-se ainda com mecanismos de auto-regulação do 

indivíduo na esfera da capacidade de tomada de decisão e opção, ao acomodar- 

se a esta nova etapa da vida.

Outro dos aspectos, de acordo com a autora, entendido como significativo e que 

também se encontra em consonância com os processos degenerativos, relaciona- 

se com as percepções negativas de mudança na saúde e na vida.

Ou seja, o aumento da idade é um processo que tem implicações psicológicas, 

uma vez que o indivíduo ao sentir a diminuição das suas funções, percebe que as 

suas capacidades físicas vão ficando afectadas.

1.3. Envelhecer em família

A par do aumento exponencial do envelhecimento populacional também se 

verifica, naturalmente, o envelhecimento da família. Fazendo um paralelismo 

com outros países europeus, assiste-se, em Portugal, a uma realidade transversal 

comum e centrada no investimento da preservação da autonomia e dignidade da 

pessoa idosa, na qual a manutenção no contexto familiar emerge como uma 

solução a privilegiar, independentemente dos recursos das famílias.

É sabido que a família, na nossa sociedade é, indubitavelmente, um pilar 

fundamental de apoio, uma realidade de chegada, permanência e partida do ser 

humano.

De acordo com Martins (2002), é a primeira unidade social onde a pessoa se 

insere, a primeira instituição que contribui para o seu desenvolvimento e 

socialização. Neste sentido, é entendida como uma instituição significativa no 

suporte e realização efetiva da pessoa ou o garante da solidariedade necessária 

aos ascendentes aquando do envelhecimento.

As famílias são assim reconhecidas como o maior contexto para a promoção e 

manutenção da independência e da saúde dos seus membros e como a principal 

entidade prestadora de cuidados em situação de dependência dos seus familiares 

(Lobo, 2007).
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Desta forma e no que concerne à necessidade de cuidar, as dificuldades da 

família são acrescidas e podem abalar profundamente as relações de 

solidariedade familiar.

Não restam dúvidas de que a família é uma instituição que resiste e que 

permanece actuante nos nossos dias, encontrando-se sempre no centro de todo o 

processo de desenvolvimento, seja individual, ou social, ainda que com inúmeras 

adversidades. A corroborar esta ideia refere Cerqueira (2006) que a família é 

irredutível, razão pela qual não se tem deixado reduzir ao que quer que seja, 

continuando a ser uma presença perene em todas as sociedades, como que a dar- 

lhes vida.

Segundo Minuchin (1982) a família é um sistema que se adapta a diferentes 

exigências das diversas fases de desenvolvimento, assim como às mudanças nas 

solicitações sociais, com o fim de assegurar continuidade e crescimento 

psicossocial aos membros que a compõem, independentemente das capacidades 

especificidades e necessidades particulares.

Neste sentido, e de acordo com o autor, parece ser indiscutível que a família, 

ainda que sofra progressivas e acentuadas mudanças, como as que se tem 

verificado ao longo das últimas décadas, que não dizem respeito exclusivamente 

à sua conceptualização mas também em termos de estrutura e organização, não 

deixa de validar a sua função basilar.

Desta forma, consta-se que a par destas mudanças se verificam algumas 

transformações que se reflectem de forma mais negativa junto dos mais idosos, 

sobretudo quando a sua autonomia é condicionada pela perda de saúde, o que 

conduz a um progessivo comprometimento do seu bem-estar e simultaneamente 

do apoio para os que aindam necessitam dos seus cuidados.

1.4. A importância do Cuidar e o papel de Cuidador

A investigação sobre a produção de bem-estar tem demonstrado que são as 

famílias as principais produtoras de cuidado àqueles que lhes estão próximos,
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parentes, amigos e vizinhos, quando eles necessitam de apoio (Goodhead e 

MacDonald 2007; Glendinning, Caroline; Arksey, H., Tjadens, F., Moree, M., 

Moran, N. and Nies, H. 2009; Europe Comission, 2010).

Normalmente, esta forma de cuidado, não é baseada em nenhum contrato 

formal, ou em serviços específicos, mas, na existência de laços entre os sujeitos 

e pelas expectativas sociais dos mesmos (Santos, 1993; 1994; Hespanha, 2001; 

Portugal, 2006; Goodhead et al, 2007).

Para Ricarte (2009), cuidar é um conceito complexo e multidisciplinar que 

engloba múltiplas vertentes: relacional, afectiva, ética, sociocultural, terapêutica 

e técnica, remetendo para a tarefa que visa manter a vida, satisfazendo um 

conjunto de necessidades indispensáveis. Pode considerar-se como o ato de 

apoiar alguém ou prestar-lhe um serviço, com um risco substancial de doenças, 

sejam estas físicas ou mentais, mas também de troca de afetos pois é um 

processo interativo entre o cuidador e a pessoa cuidada.

Podemos então considerar o cuidar como uma ação humana mobilizadora, que 

no fundo se traduz no respeitar o sofrimento, os princípios, os valores e a 

dignidade do dependente enquanto pessoa singular, proporcionando-lhe melhor 

qualidade de vida. Simultaneamente, é importante para o cuidador ter essa 

qualidade de vida procurando munir-se de toda uma rede de apoios e de 

estratégias de suporte, necessárias à provisão do cuidado de carácter quotidiano 

e prolongado.

O ato de cuidar deve ser, simultaneamente, racional e afectivo, o que implica 

entrega, dedicação, empenho e criatividade, no sentido duma (re)construção e 

atuação conjunta, do dependente, do cuidador e da rede de apoio, conduzindo a 

uma intervenção articulada, plena de significados e sentimentos de todos os 

envolvidos.
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Segundo Durkheim (2004), cuidar é de todos e para todos, verificando-se que na 

teia complexa de interacções sociais, as coisas equiparam-se e todos têm algo de 

especial como contributo.

A dependência resolver-se-à na interdependência.

De acordo com a literatura existe sempre um cuidador principal, sendo este 

alguém reconhecido e percebido pelo próprio dependente, como quem está mais 

presente, que o acompanha e lhe presta os cuidados diretos.

Na grande maioria dos casos são os familiares e/ou os amigos e vizinhos que se 

responsabilizam tornando-se cuidadores informais, procurando garantir os 

cuidados necessários com grande esforço e dedicação pessoal. De salientar ainda 

que se considera como o cuidador informal principal, aquele que, geralmente, é 

identificado e percebido como responsável e acompanhante frequente do 

dependente, com grande proximidade relacional ao mesmo, atenta a figura de 

referência para as situações mais relevantes independentemente da sua natureza.

Os autores (Dressel et al, 1990; Daly et al, 2000) reconhecem que são traços 

comuns ao cuidado informal a importância dos laços de parentesco e, dentro da 

família, como trabalho das mulheres, pelo que o cuidar ainda é visto como ato da 

esfera privada.

Godhead et al. (2007) definem os cuidadores informais, exactamente, como os 

atores que cuidam de um amigo, de um familiar ou de vizinho que, em resultado 

da doença, fragilidade ou deficiência, não consegue viver quotidianamente sem 

ajuda ou apoio. Esta definição mostra-se coerente com as definições que se têm 

apresentado na diversa literatura (Europe Comission, 2010).

Os cuidadores formam um grupo diverso e bastante heterogéneo da população 

(Godhead et al, 2007; Gledinning et al, 2009). Esta centralidade dos laços 

informais na provisão de cuidado é bastante expressiva, sobretudo quando se 

verifica que não existe uma consistente rede formal de prestação de cuidados e
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bem-estar. Assim, considerar o apoio informal é olhar também para aqueles que 

o concretizam: os cuidadores.

Podemos então considerar que o cuidado informal se define como o apoio 

prestado pela família, amigos, vizinhos, ou outros grupos de pessoas da 

comunidade a quem se depara com limitações, ou impossibilitado de se auto- 

cuidar, sem pretender qualquer retribuição económica. Em contrapartida, o 

cuidar para ser formal remete para apoios facultados pelos serviços do sistema 

formal de saúde, de emprego e solidariedade social aos cidadãos que deles 

necessitam.

Os apoios formais orientam-se para a prática de cuidados estruturados que 

implicam procedimentos planeados, a organização de atividades cuidativas e a 

mobilização de recursos diversos, apresentando-se sob a forma de prestação de 

um serviço de apoio, de saúde, social, domiciliário ou outro, pressupondo regras 

de mercado, em termos de quantidade, qualidade e custo, orientando-se ou não 

para o lucro.

Já os apoios informais, segundo Caillé (2007), estão assentes no princípio da 

dádiva e da solidariedade social, considerados, assim, como toda a prestação de 

bem ou serviço efectuada sem garantia de retorno, com vista a criar, alimentar 

ou recriar o vínculo social entre as pessoas, nos quais

a quantidade e a qualidade das prestações não são fixadas por uma 
negociação explícita, mas antes por um código implícito de honra e 
generosidade que penaliza socialmente aqueles que lhe fogem. ” (Portugal, 
2006,p. 64).

São múltiplas e diferenciadas as razões ou motivações que levam alguém a 

cuidar informalmente de outrem em situação de dependência. Ricarte (2009) 

defende cinco razões principais: o amor, a gratidão (noção de dever, pressão 

social, modelo da família tradicional), a moralidade (dever moral, expetativas 

sociais, sentimento de reciprocidade), a solidariedade (laços afetivos) e a 

vontade própria.

O autor, refere que a pessoa pode tornar-se cuidador :
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- por instinto, quando motivada inconscientemente a prestar auxílio a alguém 

que necessita dele; por capacidade, quando tem formação técnica; e por 

conjuntura quando se encontra numa situação extrema não havendo outra opção 

(Maia et al 2002, como citado em Ricarte, 2007 p.44);

- pelas normas sociais, modificações da estrutura familiar, pela história de cada 

individuo (Santos 1993, como citado em Ricarte, 2007);

- e ainda por motivos religiosos (Sousa, como citado em Ricarte, 2007).

Por sua vez, Imaginário (2008), salienta três categorias de razões na base da 

motivação para cuidar: a relação, o respeito e a ausência de opções.

Na primeira, inclui o afeto ou o carinho, relacionado com laços de solidariedade, 

a obrigação associada à consciência do dever, a recompensa ligada a um 

sentimento de reciprocidade e retribuição e também menciona a cumplicidade ou 

companheirismo.

Na segunda, relativa ao respeito, envolve o zelar pela vontade da pessoa a ser 

cuidada, refletindo uma atitude que culmina com o sentimento de cuidar do 

outro.

A terceira categoria, que diz respeito à ausência de opções, a razão do cuidar 

emerge por se verificar a não existência de opções. Assenta no vazio da ausência 

de respostas ou da inadequação das mesmas às necessidades, expectativas e/ou 

possibilidades inerentes à particularidade de cada situação.

Ao longo dos tempos têm vindo a mudar as preocupações e pesquisas sobre a 

produção de cuidados. Consequentemente, diferentes dimensões têm vindo a ser 

incorporadas na análise do cuidado: a sua natureza e extensão; os contextos 

políticos e sociais onde ocorre; o tipo de relações existente entre quem cuida e 

quem é cuidado; o domínio em que ocorre; a interface entre a esfera formal e 

informal do cuidado; as razões para cuidar; a contratualização ou não desta 

relação; a remuneração dos serviços prestados; os impactos do cuidado para 

quem cuida.

Seja qual for a razão que leve a pessoa a tornar-se cuidador, o certo é que cuidar 

implica que os cuidadores prestem ao dependente cuidados de ordem
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instrumental e expressiva. Os cuidados instrumentais podem ser de natureza 

física (higiene, alimentação, vestuário, eliminação, mobilização), técnica 

(terapêuticos, curativos, preventivos) e outros mais práticos (vigilância, 

acompanhamento a consultas, gestão financeira, da medicação e do lar).

Os cuidados expressivos são sobretudo os cuidados afectivos (companheirismo, 

conforto, carinho, satisfação da vontade e das necessidades) e relacionais 

(convívio e estimulação social, distracção, comunicação e individuação dos 

cuidados). Deste modo, cuidar ou apoiar orienta-se para o colmatar de 

necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais da pessoa dependente, 

assumindo-se uma visão holística da mesma, como um ser biopsicossocial 

(Imaginário, 2008).

2. A Provisão do Cuidado

2.1. Cuidar em situações de dependência

Para Caldas (2003), na prática geriátrica a dependência traduz-se na 

“fragilidade”, vista como uma vulnerabilidade que a pessoa apresenta face aos 

desafios próprios do contexto onde está inserida. Trata-se de uma condição 

observada, em regra, em pessoas com uma combinação de doenças ou limitações 

funcionais que reduzem a capacidade de se adaptar ao stress, causado por 

doenças agudas ou crónicas.

O Comité de Ministros do Conselho da Europa, n’ A Recomendação Relativa à 

Dependência, em Setembro de 1998, definia a pessoa em situação de 

dependência como aquela que, por razões ligadas à falta ou perda de autonomia 

física, psíquica ou intelectual, tem necessidade de assistência e/ou ajuda 

importantes para realizar atividades da vida quotidiana.

Por sua vez a legislação portuguesa ( D.L. n.° 265/99 de 14 de Julho e o D.L. n.° 

309-A/2000 de 30 de Novembro), remete a situação de dependência para uma 

condição em que as pessoas não possam praticar com autonomia os atos 

indispensáveis à satisfação das necessidades básicas da vida quotidiana
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(serviços domésticos, locomoção e cuidados de higiene, alimentares e de saúde) 

carecendo da assistência de outrem. ”

As definições apresentadas classificam a dependência enquanto resultado de 

fatores biológicos, ao enfatizar apenas a perda das capacidades físicas, psíquicas 

e/ou intelectuais dos indivíduos. Contudo, para Figueiredo (2006), a 

dependência surge como um estado no qual se encontram as pessoas que, por 

razões ligadas à falta ou perda de autonomia física, psíquica ou social, 

necessitam de assistência ou ajuda de outra pessoa.

Tendo em conta o apresentado, considera-se pessoa em situação de dependência 

aquela que por razões de ordem bio-psico-social necessita de ajuda de outra 

pessoa para realizar as atividades básicas da vida quotidiana.

O desenvolvimento económico e social e o progresso da medicina tornaram 

possível a mais indivíduos viver uma vida longa, com conforto e com segurança, 

como em nenhum outro momento da história. No entanto, devido ao aumento 

exponencial do número de idosos a carecer de cuidados, a situação de 

dependência torna-se um problema que se afigura cada vez mais de uma forma 

abrangente, com implicações sociais, económicas e políticas (Sequeira, 2007).

Verifica-se que, por um lado, os avanços na medicina tornaram possíveis vidas 

que no passado não teriam hipóteses de sobrevivência, nomeadamente o caso de 

pessoas com défices intelectuais, doenças ou lesões que as tornavam mortais. 

Por outro, é plausível, que no decorrer do processo de envelhecimento existam 

grandes probabilidades de virem a surgir perdas de capacidade em homens e 

mulheres que durante toda a sua vida foram autónomos, tornando-os 

dependentes de terceiros numa fase mais avançada ou final do seu ciclo de vida. 

Assim sendo, quando se fala de dependência não se pode deixar de considerar as 

inúmeras e diversas situações que se encontram na sua raiz.

O acréscimo do número de dependentes é justificado pelo número de pessoas 

que sobrevivem com deficiências congénitas ou adquiridas, com doenças 

psiquiátricas, com doenças físicas ou orgânicas debilitantes (crónicas, 

degenerativas, oncológicas), mas também, em grande parte, pelo processo de
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envelhecimento que acarreta, naturalmente, um decréscimo de capacidades de 

vária ordem e relacionando-se com as anteriores causas de dependência.

Esta realidade leva à inevitabilidade de não se poder ignorar os impactos sociais 

e familiares da dependência, na própria pessoa dependente e no cuidador 

principal.

No que concerne aos cuidadores, os impactos da dependência atingem um vasto 

leque de aspectos da vida familiar e potenciam o sofrimento em termos de 

aumento da sobrecarga e perda de qualidade de vida, considerando que o 

cuidador fica privado em muitas circunstâncias da participação social e laboral 

com consequentes repercussões ao nivel pessoal, social e financeiro.

Segundo Imaginário (2008), são impactos não só de natureza psicossocial mas 

também de cariz socioeconómico e situacional que se traduzem na saúde física, 

atendendo às tensões que os membros de uma família podem sofrer perante a 

prestação de cuidados e o acréscimo de responsabilidades, a sobrecarga 

económica e condicionalismos das relações sociais por parte do cuidador.

Considera-se, de forma geral, que o cuidador só recebe apoio quando por si 

solicitado e, na grande maioria das vezes, só quando se encontra numa situação 

de desespero, configurando uma questão que parece ser negligenciada no 

sistema formal de prestação de cuidados pelos profissionais da saúde, segurança 

social e emprego.

Será que todos aqueles que estão ligados à questão dos cuidados sabem se o 

cuidador principal e a família têm capacidade para suportar as exigências do 

cuidar? Será que estão atentos quando surgem mais encargos do que os que já 

suportam e vêm se é possível e ético exigir-lhes mais do que já praticam.? Estas 

são questões impossíveis de responder quando a família sem alternativas se 

fecha sobre si, não sendo despropositado em algumas circunstâncias questionar: 

Quem cuida de quem? Quem é a pessoa cuidada? Quem é o cuidador?

15



2.2. Capacitar para o Cuidar

A maioria das pessoas não está preparada para cuidar e ajudar a cuidar, nem 

nunca sequer perspetivaram e refletiram sobre esta problemática. Sómente 

quando confrontadas com uma situação real e concreta da sua vida sentem 

necessidade de desenvolverem estratégias, adequadas ou não, para lidarem com 

a sua condição de cuidadoras de um dependente, com todas as condicionantes, 

dificuldades, riscos associados e recursos. Tal implica disponibilidade e exige a 

inerente sobrecarga.

A prestação de cuidados informais é uma prática profundamente enraizada nos 

valores culturais da sociedade portuguesa, na sua dimensão afetiva de apoio 

psicológico e na dimensão instrumental de ajuda física, fazendo com que, de 

acordo com Portugal (2006), o nosso país esteja enquadrado no modelo de 

protecção social do sul, que atribui um papel fundamental à família na produção 

de bem-estar.

Dentro da sociedade providência a família tem um papel muito importante no 

apoio social: a força da sociedade-providência em Portugal alimenta-se, 

fundamentalmente, dos laços de parentesco. As famílias são responsáveis por 

grande parte da provisão de bem-estar dos cidadãos.

Das ajudas materiais e financeiras, à prestação de serviços, como a guarda das 

crianças, os cuidados dos idosos e às pessoas com deficiência e incapacidades, 

as relações familiares constituem um apoio fundamental para os indivíduos na 

ausência de políticas sociais fortes (Portugal, 2000).

Enquanto cuidadora, a família, como testemunham Hespanha e Portugal (2002), 

não deixa de revelar algumas carências na sua atuação, nomeadamente, ao nível 

da escassez dos meios disponíveis para ajudar, dos elevados custos materiais e 

emocionais para os elementos envolvidos, da sobrecarga para as mulheres, da 

tendência para a criação e reprodução de formas de controlo social e pela 

incapacidade de assimilar contextos de igualdade, cidadania e de direitos.
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O Estado tem deixado a família ser a principal responsável pelo cuidado 

daqueles que mais precisam, sobretudo em casos que exigem uma atenção diária, 

permanente e de longa duração.

A produção do cuidado informal encontra-se desprotegida em Portugal. Não 

existe uma política global para o cuidado que enquadre quem cuida e lhe garanta 

direitos. Se pensarmos que existem pessoas que cuidam quotidianamente, e no 

que essa condição implica, nomeadamente ao nível da exigência física e 

psicológica, durante anos e sem pausas, percebemos a gravidade e os impactos 

que a ausência de proteção representam.

Pinto (2011) refere que as características do modelo de bem-estar português têm 

orientado para a conclusão de que, neste contexto, os indivíduos assumem o 

papel de cuidadores pela falta de alternativas formais, em especial, pela ausência 

da providência estatal. A autora conclui que o fato do cuidado da deficiência ser 

assegurado pela família assenta na ausência do apoio formal, tanto no desenho 

de políticas emancipadoras, como nos serviços dirigidos para esta problemática.

A fragilidade do Estado Social no contexto da Europa do sul, onde Portugal se 

inclui, só ajuda a explicar parte das razões que levam os indivíduos a cuidarem 

daqueles que lhe estão mais próximos. Considerando que o modo como as 

pessoas vivem em família não é indiferente à sua história familiar, à sua 

socialização e aos seus afetos, também a produção de bem-estar não foge a estas 

influências e não pode ser pensada à margem destes aspetos. Assim, os valores 

familiares, o dever, a responsabilidade, a obrigação de “cuidar dos seus” e a 

parentalidade são tão importantes para percebermos os fatores que levam as 

pessoas a cuidarem de alguém, como a conjuntura política e económica onde os 

apoios se processam.

A escassez de serviços de apoio formal para a população com deficiência em 

Portugal não deixa às famílias outra alternativa senão a de confiarem uns nos 

outros e cuidarem dos filhos com deficiência, com pouco mais que os próprios 

recursos (Pinto 2011).
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O cuidado informal é um fenómeno bastante complexo, condicionado pelos 

contextos sociais e económicos, as características da pessoa a cuidar e o tipo de 

relação existente entre quem cuida e quem é cuidado. Todas estas dimensões 

determinam os tipos, os modos e os tempos dos cuidados, traduzindo-se em 

impactos diferenciados na vida de quem cuida.

O lar “...é tão importante que se defende a nível mundial que nenhuma 

instituição possa substituir a família na prestação de apoio...” 

(Imaginário,2008,p.74). Também se sabe que qualquer pessoa dependente, seja 

ela jovem ou idosa, que se encontre incapacitada, física ou mentalmente doente, 

deseja ser cuidada no seu domicílio,

“.porque a casa é cenário de relações afetivas, trocas sociais, reflete um 

passado e é, ela própria, um símbolo da d inâmica da vida.” (Idem, p.74).

Além disso

“... as obrigações familiares continuam consagradas nas leis fundamentais que 

regem os cidadãos, e continuam, também, a persistir os valores que regulam as 

relações familiares. (...) O laço de sangue impõe-se como um dado natural e 

com um valor normativo muito forte”. (Idem, p.74).

Deste modo, constata-se a pertinência, para além da necessidade de voltar a 

atenção para a familia, de apoiar no antecipar e planear das situações, prevendo 

várias dificuldades, necessidades e possibilidades de cuidar do dependente, 

informá-los sobre direitos, benefícios e recursos de que dispõem, tal como 

incentivá-los a aprender como fazer com confiança, respeito e dignidade, a 

estarem informados sobre potenciais riscos e estratégias de auto-cuidado do 

cuidador. Tudo isto, com a adequada orientação de cuidadores formais, permite 

concluir que é necessário desenvolver ações de sensibilização, (in)formação, 

aprendizagem, partilha de conhecimentos, sentimentos e angústias, com o 

objetivo de facilitar estratégias para ultrapassar as situações actuais, ou com que 

eventualmente virão a confrontar-se. Numa perspectiva pró-activa e de 

prevenção poderão minimizar-se os efeitos negativos para o dependente e para o 

cuidador resultantes de um cuidar desajustado.
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Como refere Lopes (2007), o funcionamento da família perante uma situação de 

dependência de um dos seus membros, é variável consoante a capacidade que 

desenvolve de mobilizar os seus recursos, sejam internos, sejam externos.

E o autor continua a apontar os requisitos para uma boa resposta familiar a uma 

situação de dependência, acentuando

“A adaptação, a coesão e a comunicação entre os diferentes elementos da 
família e outros intervenientes (...) [como] recursos (...) que permitem procurar 
da melhor forma as soluções para o bem-estar familiar, com qualidade de vida 
...” (Imaginário, como cit. em Lopes, 2007,p.40)

2.3. Redes sociais de apoio ao cuidador

Segundo Lopes (2007), é no contexto da dependência que se torna necessária 

uma reorganização social e familiar pela criação de redes de apoio. A 

envolvência do cuidador ou família requer a sua protecção e valorização, 

pressupondo a articulação e colaboração com os profissionais da área da saúde e, 

acrescentamos, da protecção social e do emprego. Desta forma é possivel criar 

um novo paradigma das relações família-profissionais, no qual se considera que 

a família é o centro dos cuidados e as interacções com os profissionais são de 

colaboração, contrariamente à abordagem tradicional, na qual se esperava que a 

família se comportasse e cuidasse do membro afetado (Lopes, 2007).

Sobre o mesmo tema Fontes (2007) realça que os cuidados prestados estão 

sobretudo assentes na sociedade civil e na esfera privada, daí a importância das 

redes sociais, dos apoios sociais num quotidiano marcado pelo sofrimento e no 

apoio complementar de um tratamento. Os apoios incluem quem é cuidado, 

quem cuida, as redes de sociabilidade destas pessoas, as associações de 

profissionais, os grupos de auto-ajuda e outros fluxos de apoio.

A Rede Social pode definir-se como

“... um conjunto de unidades sociais (indivíduos ou grupos, formais ou 
informais) e de relações, directas ou indirectas, entre essas unidades... ” 
(Mercklé, como citado em Portugal, 2006, p.68) que

“... podem ser transações monetárias, troca de bens e serviços, transmissão de 
informações, podem envolver interacção face a face ou não, podem ser 
permanentes ou episódicas. ” (idem.p. 68).

19



Portanto, a rede social constitui um espaço de pertença cujos laços sociais 

constituem um recurso, num processo de apoio aos que dele fazem parte.

Guadalupe (2009) refere redes primárias determinadas por afinidades pessoais, 

que se caracterizam pela relação de cariz informal em que predominam os laços 

de natureza afectiva, não existindo o sentido de obrigação, nem de formalidade. 

São redes dinâmicas, que se mudam com o tempo e com a mobilidade das 

relações, mas mantêm um núcleo central mais estável e perene, geralmente a 

família

“...é a este tipo de redes (...) que se atribui a maioria das funções de suporte 
social e onde identificamos as fontes de nutrição emocional... " (Guadalupe, 
2009, p.56).

A autora distingue-as das redes secundárias que constituem contextos mais 

formais e com objectivos funcionais de prestar serviços ou instituir recursos. São 

redes informais quando não são oficiais, nem existe uma divisão rígida de papéis 

e surgem para colmatar uma necessidade específica. Tornam-se formais quando 

existem

“.laços institucionais, num âmbito estruturado e de existência oficial, que se 
destinam ao cumprimento de funções ou ao fornecimento de serviços. (...) as 
relações são estáveis e estruturadas segundo normas precisas ditadas pelo 
papel e função atribuídos... " (Idem, p.56).

Considerando a literatura, apesar dos apoios formais dos serviços sociais, de 

emprego e de saúde, dos apoios informais de familiares, de amigos e de 

vizinhos, muitos cuidadores queixam-se da inexistência de apoio, 

nomeadamente, a ajuda de outrem ao nível das tarefas cuidativas e do apoio 

emocional, o apoio económico, a ajuda dos serviços de saúde em informação, 

material, ajudas técnicas e ao nível da própria saúde devido à sobrecarga 

emocional e física inerente ao cuidar.

Tendo em conta o exposto, assume-se como uma necessidade, uma maior 

atenção por parte do Estado e das estruturas formais e informais para com os 

cuidadores informais, sobretudo quando estes evidenciam sinais de cansaço, de
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dificuldades em continuar a assumir essa função, realçando no que respeita a um 

cuidador senescente que toda a vida prestou cuidados a outrém, que o desgaste 

será mais acentuado.

2.4. O Cuidado na deficiência

O número de pessoas a necessitar de cuidados aumentou significativamente nas 

últimas décadas, o que exigiu um novo olhar para a questão da produção do 

cuidado e do bem-estar.

Gledinning et al (2009) ao analisarem a produção de bem-estar na Europa, 

identificaram a dependência, resultado do envelhecimento, como a questão 

impulsionadora dos estudos sobre o cuidado informal. Este trabalho evidenciou, 

ainda, a ausência de trabalhos que identifiquem e caracterizem a produção de 

bem-estar de outras situações de dependência que não o envelhecimento. A 

deficiência é uma dessas áreas.

De acordo com Fazenda (2006), o conceito de deficiência remete para o 

resultado de uma afeção orgânica ou de uma alteração genética (que ocorre à 

nascença ou na infância), ou ainda, resultado de um acidente em qualquer 

momento da vida, definindo-se como uma condição interrompida ou incompleta 

do desenvolvimento, caracterizada por limitações das capacidades de que 

resultam restrições funcionais e adaptativas, face às exigências culturais da 

sociedade.

A deficiência consiste, portanto, numa redução efetiva e acentuada da 

capacidade de inserção social, com necessidade de equipamentos, adaptações, 

meios e recursos especiais, a fim de receber ou transmitir informações 

necessárias ao desempenho da função a ser exercida.

As pessoas com deficiência não constituem um grupo homogéneo, sendo que 

todas elas enfrentam barreiras distintas que devem ser superadas de forma 

diferente.
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Os problemas da deficiência são diversificados consoante o seu tipo e gravidade 

(Biscaia, 1997). De acordo com o autor cada deficiência é um caso específico 

com maior ou menor acentuação motora, sensorial, visual, auditiva ou mental. 

Por vezes existe uma combinação aleatória de algumas destas deficiências, 

limitando ainda mais o indivíduo.

A nova perspetiva da Organização Mundial de Saúde (OMS), com a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), -  a 

perspetiva bio-psico-social -, considera a deficiência e incapacidade produtos da 

interação entre fatores pessoais (biológicos) e contextuais, da envolvente física, 

social e cultural (Sousa, 2007). Ou seja, o enfoque não é a deficiência e/ou 

incapacidade mas a conjugação das capacidades com as circunstâncias do meio 

físico, social e cultural no qual as pessoas estão inseridas e como estas 

circunstâncias podem gerar limitações no desempenho de atividades e na 

participação social.

O modelo bio-psico-social ou relacional alarga o âmbito do problema: por um 

lado, passa a falar-se conjuntamente em deficiência e incapacidade e, por outro, 

a correlação entre fatores de ordem física e social torna a incapacidade uma 

realidade possível para qualquer pessoa ao longo do seu ciclo de vida (Sousa, 

2007).

De acordo com Munoz (2006) as pessoas com deficiência, tal como o resto da 

população, também envelhecem, verificando-se que a partir da década de 70, 

tem aumentado a sua esperança média de vida graças aos avanços da medicina e 

de outras especialidades de intervenção na área da deficiência, à prevenção, aos 

avanços da ciência, da biologia e de mais e melhores cuidados ao nível da saúde.

O acréscimo do envelhecimento à deficiência afigura-se como uma dupla 

vulnerabilidade e cria novos desafios, novas necessidades e novas respostas 

sociais ao nível da saúde e da prestação de cuidados em geral. Paralelamente a 

este fenómeno, a desinstitucionalização destas pessoas nas últimas quatro

22



décadas, leva a que os cuidadores informais se tornem cuidadores mais efectivos 

e permanentes, sendo os cuidadores maioritariamente os pais.

Estes pais de adultos com deficiência que prestaram cuidados toda a vida aos 

seus filhos (e que apesar de envelhecidos lhes continuam a prestar cuidados), 

embora possuam uma experiência prolongada no papel de cuidadores, sentem-se 

cada vez mais desgastados e carentes de cuidados.

Trata-se de um grupo emergente de cuidadores que requer atenção, pois as suas 

necessidades aumentam na exata medida em que aumentam as daqueles que de 

si, e dos seus cuidados, dependem.

2.5. A prestação do bem -  estar ou a falta dele

Em Portugal, no que respeita à prestação de cuidados a pessoas com deficiência, 

segundo o Despacho Conjunto n.° 861/99 de 10 de Setembro, considera-se como 

necessitando de cuidados permanentes de outrem, as pessoas com deficiência 

profunda, ou seja, com a perda ou alteração prolongada de uma função 

psicológica, fisiológica ou anatómica, com grave compromisso de autonomia e 

difícil resposta a tratamento, correcção ou compensação.”

Fontes (2010), numa análise e caracterização da evolução das políticas para a 

deficiência em Portugal, afirma que foi o baixo nível de apoio do Estado -  em 

apoios pecuniários e em serviços disponibilizados -  e políticas de cariz 

caritativo, os principais entraves à promoção da independência e vida autónoma 

das pessoas com deficiência no nosso país.

O envelhecimento das pessoas com deficiência tem impacto na própria pessoa 

mas também nas famílias e nos sistemas de apoio existentes, centrando-se os 

principais desafios ao nível dos cuidados de saúde, de bem-estar, na redução das 

barreiras à participação, na inovação e qualidade da intervenção dos 

profissionais, nos serviços centrados na pessoa e prestados na comunidade.
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A produção de bem-estar para a deficiência tem vindo a ser discutida ou em 

associação com a questão dos cuidados da infância, ou no âmbito dos cuidados 

de longa duração, direcionados, sobretudo, para a população idosa. De fato, a 

visão deste fenómeno por “analogia” é de todo redutor da realidade se tivermos 

em conta que existem pessoas que nascem, se tornam adultos e envelhecem com 

um tipo deficiência e/ou incapacidade que as torna dependentes de cuidado. Para 

além disso, exigem atenção diária e para toda a vida, razão pela qual o cuidado 

dedicado a estes sujeitos nunca pode ser fragmentado.

Da mesma forma, a provisão do cuidado à pessoa com deficiência, de apoio 

intemporal, exige ser pensado enquanto um tipo de cuidado específico, não 

podendo ser reduzido nem ao cuidado da infância, nem ao cuidado do 

envelhecimento, dado que as necessidades também não se manifestam apenas 

nessa altura. Exige-se que se pense o cuidado como quotidiano, continuado, 

especifico, diferenciado, permanente e eventualmente para toda a vida.

O modelo relacional permite aquilo que Sousa (2007) designou por uma “síntese 

criativa”, ao tornar possível a correlação entre as condições de saúde e os fatores 

do contexto social. Ao pensarmos a dependência de acordo com a perspetiva 

relacional, pensamos o cuidado de forma diferente, não só porque as 

necessidades das pessoas se vão alterando durante o seu ciclo de vida mas 

também porque a dependência é passível de ser agravada por factores que 

transcendem os factores biológicos.

Do mesmo modo que a dependência comporta várias realidades e não pode ser 

analisada como se de uma única coisa se tratasse, também o cuidado não pode 

ser observado como um fenómeno homogéneo.

Corroboramos da perspetiva de Leal (2000) quando este refere que o cuidador 

familiar é aquele que põe a necessidade do outro em primeiro lugar, o que é 

visto como natural, tendo em conta que a grande maioria das vezes o cuidado é 

assegurado por um dos progenitores. Na generalidade, esse cuidador é tão 

pressionado por necessidades imediatas que se esquece de si mesmo. Em muitos 

casos, o cuidador é também uma pessoa frágil, já em idade de envelhecimento 

ou com possibilidade de adoecer.
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Como refere Ferreira (2009,p.68) são de ordem física, social, emocional, 

económica, ...” as necessidades ou dificuldades com as quais se depara o 

cuidador na sua atividade de cuidar. Para além das necessidades apontadas 

Lopes (2007,p.40) faz referência a

“...necessidades instrumentais (mobilização, ajudas técnicas, financeiras), 
necessidades de orientações dadas pelos técnicos de saúde e necessidade de 
resposta aos sentimentos vividos perante a situação de dependência do seu 
familiar (impotência, preocupação constante, viver em função das necessidades 
do outro, sentido do dever, sentido da vida). ”

Estas necessidades estão desde logo relacionadas com o tipo e grau de 

dependência da pessoa ao seu cuidado, com fatores externos e internos ao 

cuidador, como por exemplo:

- o desconhecimento dos serviços e respostas existentes para as diferentes 

situações de dependência e com a dificuldade de acesso aos mesmos;

- a ausência de apoio ajustado às necessidades da pessoa dependente que 

assegure uma continuidade eficaz dos cuidados, numa unidade especializada, ou 

ao nível domiciliário, considerando o contexto familiar e as circunstâncias de 

vida do próprio cuidador (Lopes, 2007).

Ricarte (2009) citando Quarema acrescenta ainda

“... a situação financeira, ajudas ao nível técnico, assistência e apoio social, 
apoios na comunidade, facilitando o acesso à informação e aos serviços 
disponíveis, conviver e ser apoiado ao nível psico-social, acesso a formação e 
informação, de modo a permitir a ajuda mais adequada ” (Ricarte, 2009, p. 65)

Ainda relativamente às necessidades do cuidador diferentes autores,

nomeadamente Ferreira (2009) e Cordo, (2003) fazem menção à necessidade de:

informação sobre os cuidados e sobre o estado da pessoa a cuidar; manter a vida

familiar o mais saudável e estável possível; tempo para acompanhar o

dependente; sentir que está e pode ajudá-lo; ser amparado, escutado; poder

preparar-se para o possível agravamento da situação de dependência e para lidar

com a iminente morte do seu familiar.

Sobre esta temática Lopes (2005) refere que os serviços, muitas vezes, não 

divulgam a forma de acesso aos mesmos, sendo indispensável o conhecimento 

do processo «burocrático» para se poder ter respostas eficazes e adaptadas às 

necessidades. As dificuldades decorrentes da má articulação entre os serviços de
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apoio nos cuidados, resulta em constrangimentos para o dependente e o

cuidador. Verifica-se de acordo com o autor que apesar de diversas instituições 

particulares de solidariedade social (IPSS), associações e cooperativas orientadas 

para prestarem apoio às pessoas com deficiência, com a ajuda do Estado e de 

fundos da comunidade europeia, e que actuam com respostas como intervenção 

precoce, centro de actividades ocupacionais (CAO), formação profissional, 

empresas de inserção, entre outras, são respostas que, na prática, se revelam 

ainda insuficientes, na perspectiva dos cuidadores.

Como refere Portugal (2007) muitas são as pessoas que, em idade ativa, devido à 

sua incapacidade, se tornam dependentes a vários níveis: financeiro, nas 

atividades básicas e instrumentais de vida diária e até em termos sociais e 

emocionais. A família, auto reconhecida como porto seguro, imputa aos seus 

membros o papel de cuidadores informais.

A análise dos serviços de apoio para a deficiência revela a ausência de estruturas 

específicas para situações de dependência que exigem uma assistência 

permanente. As instituições produzem um tipo de intervenção normalizada e que 

dificilmente atende pessoas com necessidades de cuidados muito 

especializados. Às famílias resta o enquadramento naquilo que existe e assumir 

o cuidar dos seus, naturalmente, como muitos referem “uma missão de vida”.

Desde a infância, senão desde o nascimento, que os pais sabem que a garantia da 

qualidade de vida dos filhos passa pela sua presença, dedicação e cuidados. O 

futuro afigura-se ou deseja-se distante e é imaginado sempre com receio e 

muitas dúvidas por parte dos cuidadores.

3. Ser Senescente e cuidador de um filho com deficiência

Para os pais de pessoas com deficiência, as suas funções de prestadores de

cuidados, de higiene, de alimentação de estimulação para a aprendizagem, 

prolongam-se por toda a vida, como se o tempo estagnasse. Os pais de filhos 

com deficiência, veêm-nos crescer e envelhecem com a constante preocupação, 

face à relativa autonomia dos filhos, de quem cuidará deles quando já não o 

puderem fazer (Dallabrida, 2007; Silva e Dessen, 2007; Falkenbach, et al. 2008).
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Segundo os autores, ao longo do desenvolvimento da pessoa com deficiência ou 

transtorno global do desenvolvimento, principalmente nas fases de transição 

(entrada na pré-escola, ensino básico, adolescência e idade adulta), os pais 

tendem a vivenciar sentimentos de insegurança e incerteza. Isto porque em 

circunstâncias “normais”, o processo de autonomização do indivíduo culmina 

com o início de um novo ciclo, como a formação académica ou de uma nova 

família, que nestes casos maioritariamente não se verifica. O futuro afigura-se 

como uma incógnita.

O impacto dos filhos com deficiência na família, no decorrer da vida destes e 

não apenas no seu início, começou a ser estudado nos finais dos anos 80 

(Hayden & Heller, 1997). O modo como cada pai/mãe encara o seu papel de 

cuidador pode variar muito, podendo este sentir-se bem nesse papel, aceitando a 

situação e encarando-a como um desafio e/ou tomá-lo como um fardo do ponto 

de vista físico e psicológico, que o leva a percecionar o futuro de forma 

negativa. Contudo, é comum os pais vivenciarem ambas as perspectivas em 

diferentes fases da sua vida.

Assume-se, de acordo com a literatura, que independentemente das fases por que 

vão passando e de assumirem uma perspectiva mais positiva ou negativa, o papel 

de cuidador torna-se central na vida destes pais. Estes cuidadores tendem a 

valorizar, em primeiro lugar, as necessidades do filho de quem cuidam deixando 

para um segundo plano as suas próprias necessidades.

Cuidar de um filho com deficiência, com necessidades especiais, exige um 

esforço suplementar por parte dos pais, maioritariamente cuidadores. O período 

de tempo destes cuidados prestados estende-se pela vida fora, para além do que é 

habitual nos filhos sem deficiência e tem início muito cedo, contrariamente ao 

que acontece no caso dos cuidadores de pais ou esposos idosos (Greenberg, 

Kim, Krauss & Seltzer, 1997).

O papel de cuidador exercido ao longo da vida implica um total envolvimento 

destes pais, acabando por se sobrepor a outros papéis que estes possam ter em 

diversas áreas da sua vida. Neste sentido, Garrett, Martins e Pais-Ribeiro (2003)
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sublinham que este papel interfere em aspectos pessoais, familiares, laborais e 

sociais, conduzindo frequentemente a situações de crise que se manifestam 

através de stress, desgaste, alteração na auto-estima e depressão.

Frequentemente, estes pais envelhecidos já não têm saúde nem capacidade para 

cuidar (Munõz 2006). Corroborando com a perspectiva do autor, nestas familias 

com filhos deficientes assiste-se a um fenómeno de duplo envelhecimento, em 

que os pais envelhecidos, muitas vezes, já necessitam de cuidados, mas mantém 

a preocupação e a responsabilidade de os continuar a assegurar aos seus filhos.

No entanto, segundo Hatfield & Lefley (1999), é difícil a muitos pais nestas 

circunstâncias aceitar que já não têm capacidade para ajudar o seu filho a ter as 

condições de vida de que necessita, o que os leva a manter os cuidados e um 

ambiente protetor que lhes permita sentir que tudo fizeram naquilo que lhes 

competia.

Ferreira (2009) fala na sobrecarga da família/ cuidador principal traduzida nas 

vertentes: sensação de sobrecarga; abandono do autocuidado; medo de prestar 

cuidados e em relação ao futuro do seu familiar; perda de papéis (familiar, 

sociais); alteração económica; sentimento de culpa por sentir não poder fazer 

mais pelo seu familiar.

De acordo com Ricarte (2009) diferenciam-se dois níveis ou tipos de sobrecarga:

- A sobrecarga objectiva resulta da prática dos cuidados, definida como toda a 

alteração observável e verificável que se refere às consequências negativas 

concretas e observáveis resultantes da presença do dependente na família.

- A sobrecarga subjectiva relacionada com a perceção da primeira, manifesta-se

através de stress ou sofrimento. ” (Ricarte, 2009, p.47), que se refere à 

perceção ou avaliação pessoal do cuidador sobre a situação, envolvendo ainda a 

sua reação emocional e o seu sentimento de estar e sofrendo uma sobrecarga, 

atribuída por ele à presença do dependente na família.
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Por sua vez Bandeira & Barroso (2005), remetem a sobrecarga para 

acontecimentos diretamente associados ao desempenho desse papel, 

nomeadamente à restrição de tempo, ao acréscimo do esforço físico, aos gastos 

económicos, às alterações no bem-estar psicológico, fisiológico, social e 

económico.

A sobrecarga de trabalho, a (re)estruturação do quotidiano em torno dos 

cuidados da pessoa com deficiência, e o estigma social produzem efeitos fortes 

de desgaste físico e psicológico, sobretudo nos cuidadores directos, que na 

maioria das vezes são as mães. O impacto é tanto maior quanto maior é a 

dependência da pessoa com deficiência. Em casos em que a necessidade de 

cuidados pessoais é elevada é comum o desenvolvimento de determinadas 

patologias relacionadas com o esforço físico, que se agravam com a idade e os 

anos dedicados ao cuidado. As sequelas do esforço físico são, portanto, comuns 

entre os cuidadores de pessoas adultas e com elevado grau de dependência

Segundo Factor e Heller (cit. por Caldwell & Heller, 2006) menos de metade 

destas famílias faz planos para o futuro, devendo-se este aspecto, em parte, a 

uma condição verificada nos estudos de Heller (1993). Assim, fazer planos para 

o futuro desencadeia ansiedade e, para além disso, muitos pais de filhos com 

deficiência não se sentem confortáveis a discutir e planificar o futuro dos filhos. 

Seria importante que estes pais, com o apoio de profissionais, fossem ajudados a 

preparar seu futuro. Contudo, para muitos pais, este é um assunto que evitam 

abordar pois receiam desencadear situações de grande ansiedade e stress para si 

e para os filhos (Hatfield & Lefley, 1999).

3.1. E quando não puder mais cuidar... Quem (me) cuida?

Com o passar dos anos, torna-se tanto mais premente, como reservada, para estes 

pais a questão do futuro dos filhos, naturalmente porque a encaram como uma 

preocupação acrescida. Parte da ansiedade despoletada ao planear o futuro 

decorre do confronto que estes pais têm, por um lado, com a progressiva perda 

das suas capacidades e, por outro, com a sua própria mortalidade, sem 

menosprezar todo o terror da incerteza que o futuro dos filhos representa. E isto,
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apesar destes pais acreditarem que, com o passar dos anos, desenvolveram meios 

para lidar com diversas situações, nem sempre fáceis, decorrentes da deficiência 

dos seus filhos e que outras pessoas não o conseguirão fazer tão bem.

Deste modo, de acordo com a literatura, estes pais sentem-se insubstituíveis em 

muitos aspetos, sendo frequente recearem que com a sua morte o futuro e o bem- 

estar dos seus filhos fiquem negativamente comprometidos (Hatfield & Lefley, 

1999).

Por outro lado, estes pais têm também dificuldade em delegar os cuidados do 

filho noutrem, por lhes ser difícil imaginar o seu próprio futuro sem ter como 

aspecto central este papel de cuidador que norteou grande parte da sua vida.

Os pais que fazem planos para o futuro dividem-se entre as opções de os fazer 

acompanhar por familiares ou pelas instituições e, ainda, a possibilidade de um 

apoio conjunto. Quando optam pelo suporte familiar os pais sentem-se 

responsáveis por encontrar um sucessor (Krauss & Seltzer, 1993). É importante, 

neste ponto, termos presente que à medida que o cuidador envelhece a sua rede 

social vai ficando mais pequena, nomeadamente com a viúvez.

O papel dos irmãos revela-se nesta fase de grande importância, uma vez que são 

a geração que se segue à dos pais. Assim, os irmãos são os próximos cuidadores 

prováveis. Esta poderá ser a vontade dos pais, mas receber um irmão com 

deficiência levanta vários desafios, tal como a integração na nova família do 

irmão, o que conduz a que, frequentemente, esta opção de cuidar não seja 

contemplada pelos irmãos. Na impossibilidade de escolher a família, os pais 

optam pela institucionalização e esperam que a família se mantenha em contato 

com o filho deficiente, supervisionando o seu cuidado e defendendo os seus 

interesses. Krauss e Seltzer (1993) verificaram, ainda, que maior stress, mais 

sentimentos de sobrecarga e níveis de satisfação mais baixos estão associados a 

uma maior vontade de institucionalização dos filhos.

Para além das condicionantes descritas, Heller (1993) sublinha que o grau em 

que estas famílias planeiam o futuro é também influenciado por aspetos como os 

recursos económicos, as estratégias de coping e o suporte disponível na 

comunidade. São obstáculos que se opõem ao planeamento, a falta de
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informação, a disponibilidade de serviços adequados, a dificuldade de pagar a 

advogados, benefícios derivados do papel de cuidador e a reciprocidade dos 

cuidados (Factor & Heller cit. por Caldwell & Heller, 2006).

A investigação de Heller (1993) aponta para a necessidade de programas de 

apoio para as famílias com filhos deficientes dependentes em casa e o 

desenvolvimento de opções residenciais. A autora constata que os programas de 

apoio existentes estão mais direcionados para as famílias com crianças, em vez 

de famílias com adultos, revelando a carência de resposta às necessidades das 

famílias seniores com filhos dependentes.

Tendo em conta os impactos da dependência e da prestação de cuidados 

continuados a descendentes com deficiência e/ou incapacidade, já referidos, e o 

facto da qualidade de vida do dependente e do próprio núcleo familiar estar em 

grande parte associada a qualidade de vida do cuidador, torna-se pertinente que 

este seja apoiado, sobretudo quando já evidenciam sinais de cansaço e 

necessidade de cuidados, no sentido de zelar pelo seu bem-estar e apoiar a sua 

atividade de prestador. Como refere Ricarte

“... torna-se necessário o reconhecimento das responsabilidades que estes 
assumem, através de um maior apoio, motivação e valorização pelo trabalho 
desenvolvido. Sugerindo-se (...) que estes sejam alvo de intervenção por parte 
dos profissionais de saúde, visando a potencialização das suas capacidades ...” 
(Ricarte,2009 op.cit., p.109)

3.2. Que força é essa ...
R esiliência (força intrínseca de suporte)

Algumas famílias para suportar as tensões da vida quotidiana, desenvolvem um 

“equilíbrio instável”, o que faz com que seus integrantes enfrentem o stress 

diário com coesão e solidariedade. O processo de desenvolvimento da família e a 

forma como os pais lidam com o seu filho com deficiência, terá a ver tanto com 

as suas qualidades quanto com os apoios que pode receber. A família é assim um 

todo, uma unidade, em que o que afeta um, afeta todos dos seus elementos 

(Seligman, 1991).
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Quando os familiares conseguem superar os desafios impostos pela deficiência e 

se adaptam a um estilo de vida diferente do até então compartilhado, adotando 

um comportamento adaptativo consensual com a mudança e o crescimento que a 

resposta à situação exige, isto é, manifestando a família capacidade de 

transformação perante a crise, integram o grupo de famílias que Souza (2004) 

caracteriza como famílias resilientes.

A resiliência é um construto teórico que se refere à capacidade do indivíduo ou 

grupo não se deixar destruir e de, ao invés, conseguir mesmo crescer face à 

adversidade, superando os problemas e dificuldades que surgem ao longo do 

processo de desenvolvimento.

A resiliência tem-se revelado um conceito especialmente útil na investigação 

sobre o desenvolvimento infantil, mas que também nos permite compreender 

como os grupos, e de uma forma particular as famílias, lidam e crescem face a 

perturbações graves do curso normal do seu desenvolvimento.

Dando ênfase à ideia de resiliência enquanto processo, Cyrulnik (2004), 

considera que resiliência traduz um conjunto de fenómenos articulados entre si, 

que se desenrolam ao longo da vida em contexto afetivo, social e cultural, 

podendo ser metaforicamente comparado à arte de navegar no meio da 

tempestade. É, pois, uma história que se constrói, quotidianamente, desde o 

início da vida a cada ação, a cada palavra, num longo processo que se inscreve 

num contexto específico, único, e se reconstrói de forma coletiva, ao longo do 

tempo, no qual o ambiente, e tudo que o compõe, são coautores.

O conceito de resiliência neste contexto refere-se à capacidade do indivíduo, ou 

da família, para enfrentar as adversidades, sendo transformado por elas e 

superando-as. Quando não se consegue esta plasticidade, capacidade macro de 

enfrentar e superar, ou então quando esta se esgota, surgem os inevitáveis sinais 

de cansaço e o desgaste.

A resiliência é, segundo Alarcão (2000), a capacidade dos indivíduos e das 

famílias que lhes permite fazer face, de forma espontânea, às dificuldades com 

que se deparam, constituindo-se como factor de suporte na família. É, por outro
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lado, a capacidade desta resistir a uma situação, modificando-se, progredindo no 

seu desenvolvimento e modelando o seu sofrimento.

O conceito de resiliência liga a vulnerabilidade ao poder regenerativo que 

envolve a capacidade do sistema para minimizar o impacto disruptivo de uma 

situação stressante, através de tentativas realizadas, com o objetivo de 

influenciar decisões e desenvolver recursos para lhes fazer frente, tranformando 

a crise numa situação progressivamente gerível.

3.3. O Desgaste do cuidador informal e a pertinência dos apoios

Como temos vindo a mencionar, existe pouca investigação sobre o ajustamento 

da prestação de cuidados em famílias com filhos com deficiência, ao longo do 

ciclo de vida, e os dados são contraditórios.

Existem duas teorias contrastantes que resultam da pesquisa acerca dos 

cuidadores de familiares idosos que podem fornecer um quadro explicativo para 

a adaptação familiar ao longo da vida. A teoria “adaptativa”, que postula que ao 

longo do tempo cuidar torna-se mais fácil, encontrando-se um melhor 

ajustamento ao papel de cuidador (Townsend, Noelker, Deimling, & Bass cit. 

por Heller et al., 1997) e onde se inserem as famílias resilientes; e a teoria de 

“desgaste” (wear and tear) que defende que o aumento das necessidades e a 

acumulação de stressores dos cuidadores de longo termo, resultam numa 

diminuição dos recursos físicos e psicológicos destes cuidadores (Johnson & 

Catalano cit. por Heller, Hsieh & Rowitz, 1997).

Enquanto alguns estudos mostram que pais de filhos mais velhos com 

deficiência mental experienciam maior stress e menos apoios do que pais de 

filhos mais novos, o que parece confirmar a teoria do “desgaste”, outros 

reportam que mães mais velhas são mais saudáveis e não revelam maior 

sobrecarga do que as mães com filhos mais novos, também com deficiência 

mental, indo ao encontro da teoria “adaptativa” (Berkum et al. 1997; Heller, 

1993).
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Berkum et al. (1997) desenvolveram um estudo sobre pais cuidadores ao longo 

da vida de pessoas com deficiência mental. Os autores assinalaram que as 

exigências de cuidados e a sobrecarga subjectiva destes pais cuidadores variam 

nas diferentes fases do ciclo de vida. À semelhança de estudos anteriores, 

verificaram que o número de horas de cuidados prestados diminui da infância 

para a idade adulta. No entanto, aferiram que ao contrário das necessidades 

objectivas dos filhos, a sobrecarga subjectiva dos cuidadores não diminui com a 

idade adulta, tendo identificado antes um padrão inconsistente, com menor 

sobrecarga na adolescência do que na infância e em algumas fases da idade 

adulta (dos 20 aos 29 e acima dos 40 anos).

Os autores avançam que estes resultados, semelhantes aos de Heller, Hsieh e 

Rowitz (1997), que não verificam diferença significativa na sobrecarga entre os 

pais de crianças e os pais de adultos com deficiência mental, podem ser 

explicados pelo facto de, apesar de as exigências decrescerem a partir da 

infância, as famílias poderem ter uma perceção das suas tarefas como menos 

normativas na idade adulta, quando a maioria das outras famílias que não têm 

filhos com perturbações já não tomam conta dos seus filhos em casa.

Neste estudo, Berkum et al. (1997) encontram uma forte relação entre as 

características demográficas da família, o nível de incapacidade e funcionamento 

do filho e a rede de serviço formal, com as exigências de tempo de cuidados e 

sobrecarga experienciada por estes pais ao longo do ciclo de vida. Os autores 

verificaram que numa fase de idade mais avançada as famílias recorriam menos 

à ajuda profissional, o que os levou a colocar uma hipótese explicativa que as 

mesmas teriam desenvolvido modos de lidar com as suas necessidades e, 

portanto, não sentiam falta de recorrer a profissionais. Registam, contudo, que os 

pais têm preocupações relacionadas com o avançar da idade, nomeadamente 

com a saúde física dos seus filhos.

Estas evidências remetem-nos para a sugestão de Lefley (1997) de que o passar 

do tempo está mais relacionado com o tipo de sobrecarga sentida pelos 

cuidadores do que com a sua magnitude. No seu estudo, o autor verificou que 

pais mais velhos tinham resultados significativamente mais elevados para 

sobrecarga associada à responsabilidade pelos seus filhos e à preocupação com o 

futuro, enquanto pais mais novos estavam significativamente mais
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sobrecarregados com problemas de comportamento e questões da gestão e do 

controlo.

Os impactos que os cuidados geram nos cuidadores são descritos frequentemente 

como “carga”, sendo este conceito relativo aos cuidadores, designado em inglês 

por “burden”. Etimologicamente, carga significa “o que pesa sobre uma pessoa”, 

“responsabilidade ou incumbência” ou “o que incomoda”. Esta definição 

comporta duas dimensões: uma relativa ao trabalho, ao peso da tarefa em si, e 

outra dimensão que diz respeito ao normativo, à responsabilidade e ao dever.

Cuidar é servir, é ajudar o outro a manifestar o que há de melhor em si. Por outro 

lado, o cuidador familiar assume uma grande responsabilidade pela pessoa 

cuidada, sendo que a relação entre eles é permeada, na maioria das vezes, por 

um sentimento de dever e obrigação. Mesmo que exista o amparo de outras 

pessoas, a sobrecarga maior acaba sempre sendo de um só membro da família 

(Lacerda 2002). Os cuidadores acabam por sofrer um grande desgaste emocional 

por não se lembrarem que também precisam de cuidados (Fernandes 1997).

Cuidar de alguém pode ser entendido enquanto trabalho, mesmo que este não 

seja (directamente) remunerado, como uma forma de apoio que surge no seio de 

relações baseadas no amor e na obrigação e enquanto uma actividade com custos 

físicos, financeiros e emocionais para quem cuida, os quais se repercutem para 

além da esfera privada das relações onde o cuidado ocorre (Aldous, 1994; Daly 

et al, 2000; Glendinning et al, 2009).

A literatura e os estudos realizados comprovam que os cuidadores informais são 

por definição pessoas não remuneradas, familiares ou amigos, que se assumem 

como responsáveis por prestar assistência e cuidados à pessoa dependente 

(Martins, Pais-Ribeiro & Garret, 2003). É comum estes estudos focarem-se nos 

cuidados prestados a pessoas envelhecidas, como os cuidados prestados por 

filhos a pais, ou sobre os cuidados prestados a cônjuges. A situação dos pais que 

prestam cuidados a filhos, sobretudo com deficiência, está muito menos
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documentada e a maioria desses estudos incide sobre o início de vida e infância 

destes filhos.

Ao examinar a experiência dos cuidadores é necessário ter em conta transições 

do desenvolvimento que ocorrem para a pessoa com deficiência e para o 

cuidador (Berkum, Haveman, Heller & Reijnders, 1997). As experiências de 

ambos, cuidador e pessoa com deficiência cuidada, são resultantes de múltiplas 

condições que se prendem com o ciclo de vida do indivíduo e do sistema 

familiar e, ainda, com o curso e estádio da deficiência (Lefley, 1997).

Os vários entendimentos que este fenómeno pode assumir têm levado a que 

vários estudos sublinhem a importância da reflexão sobre o cuidado informal e 

combinar diferentes níveis na sua análise (Daly et al, 2000; Goodhead et al, 

2007; Glendinning et al, 2009; Europe Comission, 2010; Triantafillou et al, 

2010), tal como o nível de provisão formal.

O nível do apoio proveniente da via formal é um importante aspeto para a 

diferenciação do modo como os impactos se fazem sentir na vida de quem cuida. 

Nesse sentido, de acordo com Arts e Gelissen, (2002, p. 155)

“É importante discutir quais os modelos de provisão de bem-estar que existem 
num determinado contexto, não só porque eles têm consequências diferentes, 
mas também porque geram diferentes consequências ”

Na década de 50 começa-se a notar que a família, considerada até então como 

protetora de si própria, é cada vez mais substituída pelo estado nessa função. 

Hoje, é claro o consenso sobre a necessidade de proceder a uma reformulação do 

sistema de assistência social, tendo por base a parceria entre a família e o estado. 

Levanta-se o problema da partilha de responsabilidades em diversos países de 

estado-providência (Martins, 1995), encarando-se a hipótese de remeter para a 

família alguns serviços e encargos que anteriormente eram cobertos, em parte, 

pelas despesas públicas.

Segundo Wall (1998), a maior parte dos países está a reduzir as obrigações do 

Estado e a aumentar a responsabilidade das famílias e da comunidade. De acordo 

com uma tipologia de estados-providência fundamentada na caraterização de 

diferentes elementos de apoio (articulação do direito ao trabalho com os
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cuidados às crianças) o estado-providência português enquadra-se no modelo 

deficitário que corresponde ao grupo de países da Europa do Sul, o que se traduz 

numa assimetria entre o nível de investimento público e os grupos sociais 

abrangidos por este (Torres et al., 2004).

As comunidades tradicionais do chamado estado-providência estão cada vez 

mais diluídas e cada vez menos capazes de fornecer respostas efetivas. Esta 

atitude contradiz a necessidade, cada vez mais premente, de se encontrarem 

soluções na área do apoio aos idosos, às crianças e às pessoas com deficiência, 

colocando-se a questão das famílias com menos recursos estarem ou não 

preparadas para suportar o impacto, pois estas tendem a ser mais penalizadas em 

todos os planos nos quais se coloca este conjunto de problemas (Capucha, 1998).

Numa sociedade que caminha para o envelhecimento populacional (a média de 

idades passará para 45 anos em 2025) é evidente a redução do número de 

mulheres em idade de prestar serviços no campo familiar às pessoas dependentes 

(Capucha, 1998). Esta referência justifica-se, segundo o mesmo autor, pelo fato 

de serem as mulheres a assumir este tipo de prestações, mesmo tendo em conta 

as transformações relativas à organização familiar. Estas questões trazem a lume 

a conciliação entre trabalho e vida familiar, um eixo central para garantir a 

coesão social e a solidariedade entre os indivíduos na sociedade (Pedroso, 1998).

Torna-se importante analisar os problemas das obrigações do estado e das 

obrigações familiares, nomeadamente em que casos deve o estado apoiar as 

famílias. Na Declaração de Salamanca (1994), o artigo 62° refere que os 

governos devem tomar a iniciativa de promover a cooperação com os pais 

através de medidas políticas e de publicação de legislação, relativamente aos 

seus direitos. Estes são parceiros privilegiados no que diz respeito às 

necessidades especiais dos filhos, razão pela qual precisam de apoio para 

assumir as suas funções. A participação da comunidade também é importante, na 

medida em que esta pode prestar apoio compensando as carências familiares 

nesse sentido.
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Numa comunicação realizada na Conferencia Europeia sobre Apoios e Proteção 

às Famílias, Chita (1996), faz referência ao artigo 67° da Constituição da 

República Portuguesa para evocar o direito da família à proteção da sociedade e 

do estado e à efetivação de todas as condições como elemento fundamental da 

sociedade e que permitam a realização pessoal dos seus membros. Para o efeito, 

pertence ao estado a responsabilidade e o dever de executar uma política social 

de carácter global e integradora, incidente na família, a fim de potenciar os seus 

efeitos.

A sociedade encontra-se fortemente dualizada (Pedroso, 1998). De um lado, os 

indivíduos que estão integrados numa vida social que lhes permite exercer em 

plenitude a sua condição de cidadãos e, de outro, os que se encontram numa 

vulnerabilidade que conduz a consequências lastimáveis no dia-a-dia e a um 

adivinhar de desestruturação familiar.

As recessões económicas travam o desenvolvimento e agravam 

significativamente o desenvolvimento e o acesso aos recursos, principalmente 

quando levamos em conta as novas desigualdades sociais que as economias 

baseadas no conhecimento inevitavelmente geram.

Ser cuidador assume contornos positivos ou negativos consoante as estratégias 

adaptativas que põe em prática e os recursos que mobiliza e ativa, face aos 

constrangimentos de cuidar de alguém dependente.

Tais estratégias adaptativas, interligadas à mobilização de recursos, passam pela 

obtenção de suportes social (apoio emocional e prático de amigos, colegas e 

outros familiares) e profissional (grupos de ajuda e intervenções 

psicoeducativas).” (Bandeira & Barrosos, 2005) Também, especificamente, pelo 

desenvolvimento de estratégias individuais fundamentais, como: “1) o facto de 

desenvolver mais actividades fora de casa; 2) ter uma profissão gratificante; 3) 

pertencer a um grupo de ajuda mútua; 4) colocar limites no comportamento do 

paciente; 5) tentar manter uma vida familiar o mais normal possível. (Rose, 

como citada em Bandeira & Barrosos, 2005).
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O empowerment (empoderamento), cujo conceito se reveste de alguma 

complexidade está presente em diferentes áreas do conhecimento, é um processo 

multidimensional que ajuda as pessoas a tomar decisões, a controlar as suas 

vidas, através da escolha informada, questionando as perspectivas tradicionais de 

poder, participação, colaboração, ajuda e realização social. Centra-se na 

colaboração, partilha e mutualidade, com um enfoque individual ou colectivo, 

dirigido ao desenvolvimento de diferentes competências (Rodrigues, Pereira e 

Barroso, 2005). De acordo com Morrondo (2000) o empowerment destaca-se na 

medida em que a saúde é influenciada pelo nível de controlo que a pessoa tem da 

sua vida, pelo poder ou impotência, considerando-o uma estratégia primária da 

promoção da saúde. Salienta, ainda, que o profissional não tem que atribuir o 

poder aos indivíduos e às comunidades, mas proporcionar-lhes condições que 

tornem possível a sua aquisição. Nesta linha de pensamento também Downie, 

Tannahill e Tannahill (2000) partilham a ideia de que o empowerment é fulcral 

na promoção da saúde.

A autora (Rose, como citada em Bandeira & Barrosos, 2005) faz sobressair o 

conceito empowerment, no sentido da capacitação do dependente sempre que 

possivel e simultâneamente da família ou cuidador principal, de acordo com as 

suas reais necessidades e potencialidades, permitindo a sua progressiva 

autonomia. No fundo, respeita à preparação dos cuidadores para desempenharem 

o papel informal de cuidar, ativando meios de cuidar de quem cuida, 

nomeadamente através de informação, apoio emocional, espiritual, sócio- 

económico, identificação e sustentação de necessidades e expectativas por parte 

de equipas multidisciplinares. Salienta-se que o empowerment e a auto-estima 

são reforçadas por uma cultura que reconhece, respeita e inclui ao facilitar o 

acesso a informação, a acessibilidade a serviços e a políticas que reduzam as 

desigualdades.

A opinião dos diversos autores é de que continua a ser necessário “...ter em 

consideração aqueles que têm dependentes a seu c a rg o .” (Fangueiro, 2008), 

promovendo a sua sensibilização para a complexidade e fragilidade humanas e a 

sua preparação para a exigência associada. “. o  aumento da necessidade de
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apoio aos dependentes emerge como um problema prioritário nas políticas 

sociais, de saúde e económicas dos países desenvolvidos, (...) a abordagem 

desta questão passa também pelos cuidadores informais e principalmente pelos 

cuidadores principais. Dado que a Qualidade de Vida (QDV) de quem é cuidado 

num contexto familiar está directamente associada à QDV e à saúde do cuidador 

principal...” (Imaginário, 2008)

Os apoios ao cuidador principal consideram-se de extrema importância, 

atendendo ao fato de a tarefa de cuidador principal implicar graves custos 

económicos, afectivos, físicos e psíquicos, sobretudo quando se constata a 

intensidade dessa prestação como se verifica na especificidade dos cuidados 

prestados aos filhos com deficiência .

A análise dos serviços de apoio para a deficiência revela a ausência de estruturas 

específicas para situações de dependência e que exigem uma assistência 

permanente. As instituições produzem um tipo de intervenção normalizada que, 

dificilmente, atende as pessoas com necessidades de cuidados muito 

especializados. Aos cuidadores a envelhecer e a necessitarem de respostas 

abrangentes para si e para os seus filhos, ambos necessitam de cuidados, resta o 

enquadramento naquilo que existe.
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4. Síntese

Os pais que estão a envelhecer e são ainda cuidadores de filhos adultos com 

deficiência, constituem uma fatia da população emergente que tende a aumentar 

dado o incremento da esperança de vida destes filhos. Este facto leva a que esta 

população esteja ainda pouco estudada, sendo um melhor conhecimento da 

mesma fundamental para a criação de estruturas adequadas às suas necessidades.

Geralmente e em circunstências “normais” os pais fazem planos relativamente 

ao futuro dos filhos, planos esses concebidos sempre com base numa perspetiva 

da sua autonomia, e de estes serem, um dia, de alguma forma, o seu suporte, nos 

pais séniores de filhos com deficiência, este processo não é assim linear, ou 

maioritariamente não acontece.

Os pais de filhos com deficiência, confrontam-se com preocupações relativas à 

incerteza de poderem continuar a cuidar dos seus filhos e também, no que 

concerne aos planos para o futuro, quando já não lhes puderem assegurar os 

cuidados necessários.

O medo do futuro fundamenta-se na avaliação da qualidade dos apoios no 

presente e na incerteza quanto aos apoios futuros. Deste modo, o desejo 

“socialmente natural” da sobrevivência dos filhos aos pais é reconfigurado por 

estas pessoas de uma forma dramática, pois sabem, melhor que ninguém, que os 

filhos precisam de cuidados muito específicos para sobreviverem.

Os pais que fazem planos para o futuro dividem-se entre as opções de os fazer 

acompanhar por familiares, quando é possivel, ou pelas instituições e, ainda, a 

possibilidade de um apoio conjunto.

Quando optam pelo suporte familiar os pais sentem a responsabilidade de 

encontrar um sucessor (Krauss & Seltzer, 1993). É importante, neste ponto, 

termos presente que à medida que o cuidador envelhece a sua rede social vai 

ficando mais pequena, constituindo desta forma mais uma agravante para os 

senescentes que, pese embora já necessitem cuidados, vivem a e para cuidar.
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II. Estudo Empírico

l.Contextualização da problemática

É sabido que o processo normal de envelhecimento implica progressivamente 

perda de capacidades com maior ou menor relevância em função de diversos 

factores que, tal como já foi referido, podem ser tanto de natureza intrínseca 

como extrinseca. Quando a este processo acresce a necessidade cuidar de 

outrem, neste caso de uma pessoa com deficiência também a envelhecer, esta 

problemática afigura-se como uma dupla vulnerbilidade com múltiplas 

fragilidades inerentes.

A reflexão sobre a produção do cuidado está bem estudada em Portugal, 

atendendo à centralidade ao nível da provisão de bem-estar, o que contrasta com 

a ausência de trabalhos que olhem para quem cuida, apesar da inegável 

importância política e social. Os estudos existentes têm negligenciado esta 

questão, sendo que as pesquisas que têm procurado avaliar os impactos do 

cuidado para os cuidadores são ainda pouco expressivas e têm sido herdeiras da 

indefinição que tem orientado a reflexão sobre a produção do cuidado informal 

(Triantafillou et al, 2010).

Embora a necessidade de investigar esta problemática se afigure pertinente 

atendendo ao contexto actual, verifica-se que o tema não tem sido muito 

explorado. Há muito desconhecimento sobre o envelhecimento do cuidador, 

sobretudo no que concerne à particularidade de se ser cuidador senescente de 

filhos adultos com deficiência e incapacidades, bem como das implicações que 

este processo, sem tempos, tem para o próprio e para a sua familia.

A reflexão sobre esta realidade conduz ao enfoque deste estudo tendo por base a 

questão de partida: Quais as modalidades de apoio mais ajustados a pessoas 

seniores cujo objetivo de vida foi sempre cuidar de filhos que vêem como 

eternas crianças?
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2. Objectivos

Segundo a abordagem de Bardin (2009) o objectivo do estudo visa

“ (...) a finalidade geral a que nos propomos (...) o quadro teórico e/ou 
pragmático, no qual os resultados obtidos serão utilizados” (Bardin 2009,p.92)

Neste sentido, o objectivo que orienta esta investigação e que constitui o enfoque

deste estudo visa analisar as necessidades do cuidar em pais seniores

cuidadores de filhos adultos com deficiência.

Decorrente deste objetivo geral definem-se como objetivos específicos:

- Analisar como os pais séniores com filhos adultos com deficiência encaram o 

processo de envelhecimento face à necessidade de cuidar e ser cuidado;

- Conhecer como integram o cuidar dos filhos no seu projeto de vida;

- Aferir o desgaste inerente ao processo de cuidar.

3. Metodologia e Modelo de investigação

Tendo em conta os principais objetivos desta investigação, optou-se pelo recurso 

a uma metodologia de investigação qualitativa que possibilitou uma abordagem 

mais próxima aos cuidadores informais e à partilha das suas vivências e 

problemáticas, objetivando a compreensão holística de algo pouco tangível e 

complexo. De acordo com Fortin (2009),

“ a fase metodológica consiste em definir os meios de realizar a investigação. É 
no decurso da fase metodológica que o investigador determina a sua maneira de 
proceder para obter as respostas às questões de investigação (...) ”(Fortin 
2009,p.53).

O termo “investigação” deriva do latim “investigatio” (in+vestigium), “in” 

significando uma acção de entrar e “vestigium” correspondendo a vestígio, 

marca, sinal” (Sousa, 2005, p.11). Ainda segundo este autor (Sousa, 2005), 

“investigar” refere-se, em termos etimológicos, em entrar nos vestígios, em 

procurar nos sinais o conhecimento daquilo que os provocou.

A investigação qualitativa foca um modelo fenomenológico no qual a realidade é 

enraizada nas percepções dos sujeitos; o objectivo é compreender e encontrar
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significados através de narrativas verbais e de observações em vez de através de 

números. De acordo com Bogdan & Biklen (1994) as características da 

investigação qualitativa são múltiplas, sendo que a investigação qualitativa 

normalmente ocorre em situações naturais em contraste com a investigação 

quantitativa que exige controlo e manipulação de comportamentos e lugares.

Como método de investigação, elegeu-se o estudo de caso, classificado como 

múltiplo, preconizando-se num paradigma maioritariamente qualitativo. Bogdan 

e Biklen (1994) classificam os estudos de caso apelando ao número de casos em 

estudo. Estes autores mencionam estudos de caso únicos e estudos de caso 

múltiplos. Os primeiros baseiam-se apenas no estudo de um único caso. Os 

segundos, baseados no estudo de mais do que um caso, podem revestir uma 

grande variedade de formas.

Para Yin (2005), a necessidade de realizar estudos de caso surge da necessidade 

de estudar fenómenos sociais complexos. Deste modo, para este autor, os 

estudos de caso devem usar-se quando se lida com condições contextuais, 

confiando que essas condições podem ser pertinentes na investigação. Aliás, a 

importância que Yin (2005, p.32) atribui ao contexto está patente na sua 

definição de estudo de caso:

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenómeno 
contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos ”.

Também para Yin (2005), poucos estudos de caso terminarão exactamente como

foram inicialmente planeados. O projecto de estudo de caso, para este autor,

pode modificar-se por novas informações ou constatações, que possam ser

importantes, durante a recolha de dados.

4. Participantes

De acordo com Polit e Hungler (1995), referindo-se à selecção da amostra, não 

existe a pretensão de extrapolar os dados mas sim compreender a natureza dos 

fenómenos, através da escolha de casos, que à partida, sugerem a riqueza em 

informação.
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De acordo com a abordagem de Sousa e Baptista (2011,p.77), a amostragem por 

conveniência ocorre quando

“ (...) os elementos da amostra são escolhidos por uma questão de 
conveniência. ”

Os participantes deste estudo correspondem a uma amostra não probabilística, 

seleccionada por conveniência, constituída por 10 participantes, 5 do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 65 e os 82 

anos (Apêndice I).

Três dos participantes têm entre 65 e 70 anos, três têm entre 71 e 76 anos e 4 tem 

entre 77 e 82 anos, apresentando uma média de idades global de 74,2 anos, 

representando os participantes do sexo masculino uma média de 72 anos e os do 

sexo feminino uma média de idades de 76,4 anos.

Relativamente ao estado civil dos participantes, verificou-se que sete são 

casados (6 dos quais entre si), um é divorciado e dois são viúvos.

Relativamente à escolaridade um participante tem mestrado, um é licenciado 

com especialização, um tem o 12°ano, três tem a 4a classe, um tem habilitação 

básica (3a classe) e três não têm habilitações.

Todos os participantes tem em comum o facto de serem pais de filhos adultos 

com deficiência, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos (com uma 

média de idades de 40,2 anos) dos quais são cuidadores.

O critério determinante do número de participantes que constituem a amostra 

necessária neste tipo de estudo foi a sua adequação aos objectivos de 

investigação. Neste sentido, importa referir que os participantes não foram 

escolhidos em função da importância numérica, mas atendendo às suas 

características consideradas pertinentes e exemplares para o estudo. Procurou-se 

em primeira instância reunir uma amostra por conveniência que permitisse a 

partilha de experiências, onde a qualidade da informação recolhida assumisse 

um papel preponderante, considerando-se de acordo com Quivy e Campenhoudt, 

(1998,p.71) como “ testemunhas previlegiadas”
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5. Técnicas e instrumentos de recolha de dados

A natureza do estudo é determinante para a escolha do tipo de recolha de 

informação e correspondente tratamento. Presumindo a natureza qualitativa 

deste estudo, tendo por base os fundamentos teóricos apresentados, justificam-se 

as razões da opção metodológica relativamente às técnicas de recolha de dados e 

os procedimentos metodológico utilizados na interpretação dos mesmos.

A investigação qualitativa, estuda fenómenos vivenciados pelos indivíduos, logo 

são parte integrante do estudo, o que quer dizer que se investiga “com” e não 

“para” as pessoas de interesse, permitindo-nos descobrir fenómenos e 

documentar determinados aspectos da experiência das pessoas, das vivências, 

sentimentos e significados.

O estudo das famílias de filhos com deficiência nas várias dimensões descritas 

que constituíram o objeto de estudo, conduziu à selecção de técnicas de pesquisa 

que possibilitassem aceder às representações dos principais sujeitos implicados e 

dessem a oportunidade de estes relatarem as suas próprias vivências e 

interpretações das realidades.

Num estudo de caso as principais técnicas de recolha de dados são a entrevista e 

a observação, em que frequentemente são as duas combinadas para assim 

abranger o máximo de informação possível (Godoy, 1993). Como tal, nesta 

investigação foi utilizada a entrevista semiestruturada como recurso individual a 

dois dos participantes e em Focus Group a 8 participantes, bem como o registo 

de observação do comportamento do cuidador ao longo das entrevistas.

5.1. Entrevista

“A entrevista é o instrumento mais adequado para delimitar os sistemas de 
representações, de valores, de normas veiculadas por um indivíduo” 
(Ruquoy,1997 p.89).
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É igualmente um instrumento flexível porque permite, através da comunicação 

verbal, directa ou indirecta, entre o investigador e o respondente, a explicitação 

das perguntas e das respostas. Como tal, um dos instrumentos mais comuns na 

investigação qualitativa é a entrevista semi-directiva.

A entrevista semi-directiva foi a técnica privilegiada de recolha de informação, 

sendo aplicada aos cuidadores de pessoas com deficiência, em situação de 

dependência. As entrevistas são formas de interacção muito próximas entre os 

sujeitos e, por isso, permitem retirar dos discursos informações e elementos de 

reflexão muito ricos, porque ao contrário do que acontece com outras técnicas 

mais estruturadas, esta é uma técnica caracterizada por uma baixa directividade 

(Quivy et al, 1998).

Em investigação, no que à entrevista diz respeito, Bertaux (1997) refere que

“quanto mais tivermos idéias claras sobre o que procuramos compreender e 
sobre o melhor modo de o perguntar, mais podemos aprender seja qual for o 
informador ” (Bertaux 1997,p.58)

Neste sentido o recurso à entrevista assume-se como um elemento fundamental 

na recolha de informações na qual a organização de questões fundamentais a 

serem exploradas constituem parte integrante da elaboração de um guião. A este 

respeito importa salientar que no sentido de conferir liberdade de de resposta ao 

entrevistado (Ruquoy,1997).

Considerámos pertinente para o desenvolvimento deste estudo a criação de um 

guião da entrevista (Apêndice II ), tendo o mesmo sido submetido à apreciação 

de três especialistas (Anexo I). As perguntas do guião da entrevista foram 

enquadradas em sete blocos temáticos considerados pertinentes para a 

problemática abordada. O primeiro refere-se à legitimação da entrevista; o 

segundo incide na caraterização dos participantes; o terceiro bloco refere-se à 

prestação de cuidados dos pais séniores aos filhos com deficiência e pretende 

analisar como encaram o processo de envelhecimento face à necessidade de 

cuidar e ser cuidado, o quarto bloco incide no desgaste do cuidador e pretende 

aferir o desgaste inerente ao processo de cuidar; o quinto bloco recai sobre o
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suporte sócio-familiar ao nivel da rede de apoio social e familiar; o sexto bloco 

alude à resiliência e procura essencialmente conhecer a forma como estes pais 

fazem face às dificuldades e o tipo de estratégias que encontram para superar as 

adversidades; por fim o sétimo bloco é designado de planeamento e visa a 

compreensão dos mecanismos que estas familias utilizam no planeamento quer 

do quotidiano quer do futuro.

De acordo com Amado (2013) o recurso a este tipo de entrevista implica a 

consideração de uma variedade de aspectos, fulcral tanto para obter a 

informação pretendida como para se assegurar a garantia de alguma validade.

De acordo com Ruquoy (1997) considerámos que as entrevistas semi-directivas 

oferecem ao entrevistado a possibilidade de estruturar as suas ideias em torno do 

objecto perspectivado, permitindo-lhe introduzir uma série de tópicos e 

oferecendo-lhe assim a possibilidade de moldar o seu conteúdo.

A recolha de dados contempla a realização de entrevistas a 10 participantes 

recorrendo à técnica de focus group, para 8 dos participantes, em 3 sessões (de 

cerca de 2 horas cada) e de entrevista individual a 2 participantes em contexto 

domiciliário.

5.2. F ocus Group

Segundo Morgan (1997) a técnica do focus groups, enquanto fonte primária de 

informação qualitativa, é combinada habitualmente com outros métodos e 

incorporada numa abordagem de estudo de caso, uma vez que se adapta bem aos 

casos em que os tópicos em avaliação e as questões a serem abordadas dão 

origem a opiniões divergentes e a discussão pode conduzir a um ponto de vista 

mais profundo e mais ponderado.

Para o autor esta técnica privilegia a observação e o registo de experiências e 

reacções dos indivíduos participantes, proporciona uma multiplicidade de visões 

e reacções emocionais no contexto do grupo que não seriam possíveis de captar 

por outros métodos, como, por exemplo, a observação.
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O recurso ao focus groups permite não só que se crie um espaço de debate em 

torno de um assunto comum a todos os intervenientes, como também permite 

impressões gerais sobre programas, produtos e serviços e identificar lacunas nos 

mesmos. Através desse mesmo espaço espera-se que os participantes construam 

e reconstruam os seus posicionamentos em termos de representação e de atuação 

futura.

Perante tal situação, permite-nos também, enquanto investigadores, observar a 

construção do conhecimento numa situação real de dinâmica de grupo, onde são 

analisadas as relações que vão acontecendo, tendo por base os contributos de 

cada um dos oito elementos do grupo. O conhecimento constitui aqui um valor 

crítico e reflexivo, com carácter dinâmico e operativo, podendo esta simbiose 

contribuir para o evoluir da pessoa e das sociedades.

No sentido de agilizar a recolha de informação e atendendo às dificuldades 

motoras referidas por dois participantes que os impossibilitava de integrar o 

focus groups, o guião da entrevista, igual para todos, foi-lhes aplicado 

individualmente, preservando assim a sua participação na investigação.

Em relação à entrevista individual, constatámos a partir da experiência com os 

dois participantes, que assegura um maior controlo da informação por parte do 

investigador, enquanto que o focus group permite, ainda que com menor 

profundidade, acesso a um maior volume de informações de um maior número 

de sujeitos.

A organização do focus group exigiu um planeamento cuidadoso de todas as 

etapas do trabalho, atendendo ao facto de se requerer mais diretividade do que 

outros tipos de investigação, pois, além de se tratar de uma entrevista em grupo, 

reúne sujeitos diferentes e constitui-se em situação de excepcionalidade, tanto 

para o investigador quando para os membros do grupo seleccionado.

O recurso ao focus group, técnica de pesquisa exploratória para o levantamento 

de dados, assumiu neste estudo a forma de uma discussão estruturada que
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envolveu a partilha progressiva e a clarificação dos pontos de vista e ideias dos 

participantes. O recurso a esta técnica possibilitou que o grupo se reunisse por 

três vezes por periodos de cerca de duas horas. A interação do grupo foi 

moderada pelo investigador que estabeleceu os tópicos ou perguntas para 

discussão de acordo com o guião. No decorrer das sessões esteve presente uma 

segunda pessoa, com o intuito de apoiar o investigador na moderação e 

paralelamente fazer o registo mais expressivo da comunicação não verbal, bem 

como da ausência de respostas.

Para o sucesso da aplicabilidade desta técnica foi determinante, de acordo com a 

literatura, o conhecimento das características dos membros do grupo, 

especialmente sobre as diferenças entre os membros, detalhes sobre as relações 

entre eles de forma a favorecer a interpretação e a análise dos dados.

O moderador teve o papel de um agente facilitador do grupo e a tarefa 

fundamental de apresentar aos membros do grupo explicações claras e objectivas 

sobre o trabalho a ser desenvolvido.

Naturalmente, exige-se neste tipo de investigação que o moderador/investigador 

tenha a capacidade de conduzir os trabalhos com o grupo e que seja capaz de 

promover o debate, fazendo perguntas abertas e lançando desafios aos 

participantes.

Ressalve-se a fundamental importância da participação do segundo elemento, na 

medida em que regista informações privilegiadas sobre expressões faciais, 

gestos, tom de voz e os contextos dos discursos, que fugiriam ao moderador uma 

vez que este tem de estar concentrado no desenvolvimento do debate e 

orientação do mesmo para os fins a que se propôs.

A recolha de dados através das entrevistas foi registada em suporte audio (com 

prévia autorização dos participantes) e transcritas na íntegra em suporte digital, o 

que facilitou o posterior tratamento da informação obtida.
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5.3. Análise Documental

A análise documental foi efectuada a partir de documentos provenientes da 

APPACDM de Évora, com autorização prévia da instituição para consulta e 

utilização dos mesmos.

A consulta e recolha de informação a partir dos processos e anamneses, com 

dados relativos aos clientes filhos dos cuidadores senescentes participantes no 

estudo e da família, foram, à semelhança das revisões bibliográficas, de extrema 

importância tendo sido analisados, organizados e interpretados de acordo com os 

objectivos da investigação.

A revisão bibliográfica foi efectuada a partir de bibliografia existente sobre a 

temática atendendo aos objectivos da investigação, verificando-se fulcral a 

sustentabilidade teórica para a prosecussão e fundamentação de todo o trabalho 

desenvolvido. Por este motivo se salienta a importância da análise documental 

no campo da investigação. Por sua vez salientamos que a complementaridade 

destes recursos foi determinante para a organização do focus group. Nesta 

conformidade Bardin (1977,p.45) refere que a análise documental é

“uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de 
um documento sob a forma diferente do original, a fim de facilitar num estado 
ulterior, a sua consulta e referenciação ”.

Segundo o mesmo autor, a análise documental faz-se principalmente por 

classificação-indexação e por intermédio de procedimentos de transformação, 

tendo como objectivo, analisar e representar de forma condensada as 

informações provenientes dos elementos pesquisados, que permitem elaborar um 

documento secundário com o máximo de informações pertinentes sobre a 

temática em foco. É precisamente este procedimento, que vem dotar o presente 

estudo de inquestionável pertinência, compilando as respostas dos inquiridos e 

armazenando o máximo de informações para que esta se torne facilmente 

acessível ao observador. Esta é, segundo Bardin (1977,p.46)
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“uma fase preliminar da constituição de um serviço de documentação ou um 
banco de dados”

5.4. Procedimentos

No sentido do desenvolvimento da investigação foram cumpridos os seguintes 

procedimentos:

- Solicitação junto da Direção da APPACDM de Évora para realização das 

entrevistas da investigação no espaço físico da organização, espaço por 

excelência de referência para todos os intervenientes.

- Levantamento dos casos que cumpriram os critérios de inclusão necessários e 

descritos para a prossecução da investigação.

- contato telefónico junto dos potenciais participantes no sentido de auscultar o 

seu interesse na participação da investigação.

- apresentação da declaração de consentimento informado (Apêndice III), aos 

participantes, no sentido de aferir que a sua participação, nesta investigação, 

decorre da sua livre vontade. Salvaguardando os aspectos éticos como a 

confidencialidade dos dados e anonimato na apresentação dos dados e o fato de 

não constituir prejuizo para nenhuma das partes caso haja desistência.

5.5.Técnica de análise dos dados

A análise dos dados foi efectuada a partir da transcrição integral das sessões das 

entrevistas (Apêndice IV), com recurso à técnica de análise de conteúdo, 

definida por Bardin (1994,p.18) como uma

“técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objectiva, 
sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”
Trata-se de uma técnica que permite inferir sobre algo, exige esforço

interpretativo e baseia-se por um lado no rigor da objectividade e por outro na

fecundidade da subjectividade. Neste tipo de análise recorre-se geralmente a três

fontes: a utilização de documentos; a observação pelo investigador; e a

informação fornecida pelos sujeitos.
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O tratamento dos dados que, segundo Bardin (1994), contempla a interpretação 

dos mesmos, procurando que os resultados sejam significativos e válidos.

A análise dos dados na presente investigação decorre da técnica de análise de 

conteúdo (Apêndice V), que considerámos uma ferramenta de suporte 

fundamental na procura da compreensão dos sigmificados provenientes dos 

discursos obtidos nas entrevistas. Nesta conformidade e referindo Bardin (1977, 

p.38) a análise de conteúdo costitui

" um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens,indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas mensagens "(Bardin, p. 38).

Atendendo à necessidade de transformação das mensagens obtidas, ainda no seu 

estado bruto, que este tipo de análise requer, o resultado final só se torna 

possivel através de um conjunto de operações tidas em consideração nesta 

investigação. Referimo-nos às seis fases distintas de categorização (Amado, 

2000). São elas:

1) Exaustividade, que indica o que cada categoria deve englobar na totalidade e 

o conjunto de categorias que no final confere sentido ao estudo.

2) Exclusividade na qual cada unidade deverá incluir-se apenas numa caregoria.

3) Homogeneidade que sugere que um sistema de categorias deve pressupor 

somente um tipo de análise.

4) Pertinência sugere a adequação de um sistema de categorias ao conteúdo de 

análise e às finalidade do estudo em si.

5) Objetividade onde se refere a importância da clareza na formulação das 

categorias de modo a serem aplicadas por diferentes investigadores.

6) Produtividade que incide na importância da realização de uma análise rica e 

da qual possa ser extraido um novo discurso, adequado e sensato atendendo 

aos dados (Giglione e Matalon, 1992 cti por Amado, 2000).

De salientar que na presente investigação deu-se como prioridade o 

cumprimento destas etapas, de modo a que se pudesse numa fase posterior, 

proceder à análise e discussão dos dados recolhidos.
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A análise dos dados obtidos atende a uma abordagem por triangulação ou seja, à 

utilização de diferentes métodos combinados (Reidyr & Mercier, 2000).

A triangulação por si gera um discurso científico que permite estabelecer uma 

finalidade de investigação susceptível de satisfazer a diversidade e a 

complexidade dos fenómenos em estudo, podendo também realçar os laços entre 

as teorias, a investigação e a prática nos diversos contextos e através de 

múltiplas conceptualizações. Através do seu uso é possível fornecer 

profundidade e amplitude ao estudo. Neste sentido a triangulação efectivou-se a 

partir da informação obtida apartir das entrevistas e focus group, a observação e 

a análise documental.

6. Apresentação e Análise Interpretativa dos Resultados

Os resultados a apresentar foram apurados pela análise detalhada e integrativa 

resultante das questões efectuadas aos dez participantes. Os tópicos a seguir 

descritos seguem a linha orientadora das perguntas guia da entrevista 

semiestruturada construída para dar resposta aos objectivos desta investigação.

Decorrente da análise de conteúdo das entrevistas do que emergem quatro 

dominios: Prestação de cuidados, impacto da deficiência, reação à deficiência do 

filho e constrangimentos do envelhecimento, nos quais se integram 24 

Categorias e 87 sub categorias (Apêndice VI).

Atendendo à representatividade das frequências estas serão analisadas na busca 

da compreensão da temática da investigação, conforme abaixo representadas, 

mantendo o carácter descritivo e qualitativo do estudo, recorrendo às necessárias 

citações do discurso proferido pelos participantes, designadas na técnica de 

análise de conteúdo por unidades de registo. Atendendo a este facto emergem a 

partir dos 4 domínios referidos anteriormente quinze categorias e trinta e duas 

sub-categorias como as que mais se relacionam com o objeto de estudo. 

Entendemos como pertinente organizar a apresentação dos resultados 

faseadamente, por ordem decrescente da representatividade das frequências dos 

domínios.
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O recurso aos quadros reflete o enquadramento dos testemunhos dos 

participantes, cuidadores senescentes, de forma categorizada e demonstrará a 

pertinência dos resultados aferidos, atendendo às frequências registadas.

O CUSTO do CUIDAR

O domínio prestação de cuidados regista o número mais acentuado de 

frequências relativas ao discurso dos respondentes. As categorias e subcategorias 

apresentadas são as que evidênciam maior representatividade para os objetivos 

desta investigação.

Quadro n.°1: - Sintese dos dados referentes ao dominio prestação de cuidados

Dominio Categoria Sub-Categoria Frequência

Prestação de
cuidados
TFDominio:476

Apoios atuais Sem qualquer apoio 24
Redes de suporte formal Serviços de saúde - dificuldade 11

Serviços sociais - burocracia 12
Negação do apoio domiciliário 16

Apoios futuros Sem antevisão 25
Necessidades sentidas Cuidado direto ao cuidador - desejado 26

Tempo livre 29
Económicas- com saúde e educação 37
Apoio ao cuidador - comunidade 19

- Segurança Social 23
Reconhecimento de 
competências enquanto 
cuidador

Gratificação com o cuidar 38

Desgaste Mente 45

A análise resultante da leitura global dos dados apresentados no quadro n.°1 permite-nos 

afirmar que os participantes reconhecem em si competências como cuidadores (38 

frequências) sem deixar de mencionar o desgaste que essa função acarreta, 

principalmente em termos mentais (45 frequências e as necessidades sentidas a 

diferentes níveis nomeadamente no respeitante aos cuidados ao cuidador (42 

frequências que desejariam que derivassem da Segurança Social e da Comunidade. Os 

dados também nos mostram que apesar de sinalizarem necessidades negam apoio 

formal e não conseguem prever apoios futuros.

Para uma análise mais fina vamo-nos debruçar sobre os resultados correspondentes a 

cada categoria
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.... Apoios que não chegam...

Quadro n.°: 2 - Representação dos dados referentes à categoria apoios atuais

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Apoios atuais Sem qualquer 

apoio 9 8 2 4 1

Total 24

Na representação da categoria apoios atuais e sub-categoria sem qualquer apoio 

manifestaram-se os participantes P5, P6, P7, P8, P9., verificando-se maior prevalência 

de frequências nos discursos de P5 e P6 as quais evidenciaram a ausência de apoio. 

Numa análise qualitativa às unidades de registo verificámos que no discurso destas 

participantes sobressai o facto de existirem familiares com um grau de parentesco 

próximo, mas com os quais os cuidadores senescentes não contam quotidianamente, 

conforme se evidencia nos excertos do discurso de P5- “Não tenho mais ninguém ... a 

miúda (neta) não pode, tem a vida dela... ”.

No seu discurso P6 refere não ter muitas ajudas e deixa subentendido que relativamente 

aos apoios, na prática não se verificam. P6- “a conversa é uma e na prática é outra”.

“- não temos muitas ajudas ”

O Participante 7, viúvo recentemente, assume o papel de cuidador principal - “Para 

além de mim o Z só tem a irmã (que tem a sua vida) ”.

Por sua vez P8 figura como cuidadora principal da sua filha desde que esta nasceu, 

assumindo na integra todos os cuidados e apoios de que necessitam. “Sou eu... ”; “

Filho não, nora não... ”

P9 Refere que é a esposa que, embora tenha muitos problemas de saúde, ainda é quem 

presta cuidados a todos “É a mulher (esposa) que ajuda todos. ”

Para compreender o suporte de apoios formais sentidos/recebidos a quem os 

participantes podem/poderiam recorrer apresenta-se os dados referentes à categoria 

redes de suporte formal
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Quadro n.°:3 - Representação dos dados referentes à categoria rede de suporte formal e 
das sub-categorias: serviços de saúde-dificuldade; serviços sociais- burocracia; 
negação do apoio domiciliário

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Redes de
Suporte
Formal

Serviços de saúde 
-dificuldade 
(total 11)

3 4 2 2

Serviços sociais - 
burocracia (total 13) 7 3 3

Negação do apoio 
domiciliário
(Total 16)

1 1 4 2 3 2 1 1 1

A leitura dos dados inscritos no quadro referente à categoria rede de suporte formal 

permite-nos afirmar que quatro dos participantes (P4, P5, P6, P7) assumem a 

dificuldade em aceder ou usufruir dos apoios referentes aos serviços de saúde, 

mostrando os registos das suas verbalizações que esta dificuldade se prende com a falta 

de sensibilidade e a falta de informação, conforme se constata nos testemunhos de P4, 

P6 e P7:

P4 -  “Eu nem médico, não dá valor nem apoio a ninguém ”

P6- “Ele (ZM) vai ao hospital em último caso”

P7 -  “falta muita sensibilidade nos serviços”

Quanto à sub categoria serviços sociais - burocracia, os participantes P8, P9 e P10 

referem dificuldades em aceder a apoios que se prendem com a burocracia inerente aos 

mesmos, salientando-se o P8 com grande representatividade no que concerne às 

frequêncas, e como o excertos testemunham:

P8- “ dos serviços sociais o que aconteceu em relação à G...só por causa da pensão, 

bem... uma vergonha! ”

“- Levei meses para desbloquear a situação, ”

“- A experiência que tenho da segurança social, do atendimento, é má. ”

Concluímos apartir da análise conjunta destas duas subcategorias que a dificuldade em 

aceder aos serviços de apoio na comunidade é transversal à maioria dos respondentes e 

consiste um constrangimento para o cuidador. Esta conclusão vai ao encontro do 

referido por Lopes (2007) sobre a existência de dificuldades de acesso e articulação 

entre os serviços de apoio nos cuidados geradoras de constrangimentos para o 

dependente e o cuidador
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os serviços, muitas vezes, não divulgam a forma como se chegar a eles, devendo 
ter-se um grande conhecimento de toda a «burocracia» para se poder ter respostas 
eficazes e adaptadas às necessidades. (...) as instituições, historicamente, estão muito 
fechadas sobre si mesmas, faltando uma cultura de partilha, discussão, articulação 
entre si. O único ponto de contacto entre as diferentes instituições é, ainda muitas 
vezes, através dos próprios (...) ou suas famílias. ” (Lopes, 2007, p.45)

No que concerne à sub categoria apoio domiciliário os dados mostram-nos que apenas 

P8 conta com este apoio, os restantes participantes referem não beneficiarem deste tipo 

de apoio, por opção ou justificando-se com o facto de ser um apoio dispendioso e dificil 

de suportar pelas famílias, conforme se verifica no discurso de P5: - “Nem posso...só 

temos as pensões ”; “- é tudo muito caro”

Dois participantes ( P3 e P4 - casal) referem uma experiência negativa que tiveram. 

Reconhecem porém a importância e necessidade deste recurso, atendendo à sua 

realidade atual.

P3 “- a experiência que tivemos não correu nada bem e não ficámos com vontade de 
repetir.. ”; “- (,..).masprecisávamos... ”

P4 ”- Actualmente não”; “- a experiência correu mal....”

Quadro n.°: 4 - Representação da categoria apois futuros e da sub-categoria sem 
antevisão

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Apoios futuros Sem antevisão

3 4 1 1 3 4 1 5 1 2

Total 25

A partir da observação atenta do quadro n.:° 4 relativo à categoria - Apoios Futuros - e 

sub categoria - Sem Antevisão- podemos constatar que três dos dez participantes (P1, 

P7, e P8) afirmam relativizar o que é testemunhado no discurso dos respondentes:

P1 -  Relativizamos e vivemos o dia-a-dia, deixando, no entanto, expresso o desejo de 

poder acompanhar por muito tempo a sua filha, por sua vez P7 refere:

- Nós habituamo-nos a relativizar os problemas inerentes à deficiência dos nossos 

filhos. (P7)

A determinação da cuidadora P8 reflete-se de forma perentória no seu discurso:

- sou um bocadinho pragmática. (P8)
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O futuro afigura-se, para os participantes, mais uma vez como uma incerteza, no qual 

não se tem vontade de pensar. Por um lado deseja-se que assim permaneça, por outro 

alimenta-se a certeza de que, de alguma forma os cuidados serão assegurados. Como 

confirmam os excertos:

P2- “não sei o dia de amanhã ”

P5- “ele terá que ir para algum lado...eu logo se vê ”

P6- “Eu não sei o meu futuro”; “- não pensei”; “- nem quero pensar nisso”

P9 -  “Logo se vê ”

P10- “Não sei”

P6 refere que enquanto for possível vão assegurando os cuidados quando não 

conseguirmos lá teremos que pedir ajuda a alguém...mas a quem?(P6)

Três dos participantes referem o lar como possivel alternativa, dois dos quais 

salientando que seria uma resposta para poderem continuar perto dos filhos.

P8 salienta o facto de ter expressa a sua vontade em testamento para que seja 

assegurado o futuro da filha.

... e as Necessidades que São Tantas

No que se refere às -Necessidades Sentidas-, terceira e última categoria do domínio 

Prestação de cuidados os dados apresentados no quadro n°:5 mostram-nos que seis dos 

participantes (P3, P4, P5, P6, P9 e P10), assumem a necessidade do cuidado ao 

cuidador, e a vontade de beneficiarem destes cuidados.

Quadro n.°:5- Representação da categoria necessidades sentidas e sub-categorias: 
cuidado direto ao cuidador - Desejados; tempo livre; económicas devido a despesas 
com saúde do filho

C ategoria Sub-categoria P.1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Necessidades
sentidas

Cuidado direto ao 
cuidador - 
Desejados (total 26)

6 5 6 3 3 3

Tempo livre
(total 29)

9 2 4 8 3 3

Económicas 
devido a despesas 
com saúde do filho 

Infancia (total 7 )

7

Atualiadade 
(total 37)

6 2 2 6 4 7 4 2 4

Este desejo regista-se com maior prevalência no discurso dos respondentes P3, P4, P5.
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P3- “- Sinto”

“- nas condições que me estou a por

de hoje amanhã não posso viver aqui, quem é que faz as coisas?”

P4 “- nós já  precisamos de cuidados quase tanto como ele. ”

“- Eu sinto-me cada vez pior ”

“- precisamos de ajuda para tudo até para cortar as unhas ”

P5 “- já  tenho precisado de ajuda por questões de saúde ”

Genéricamente a necessidade do cuidado ao cuidador prende-se, a partir destes 

testemunhos, com a falta de saúde, com o envelhecimento e com o cansaço, conforme 

se verifica em P10:“- É cada vez mais dificil...”, “- já  estamos velhos e cansados”. 

Considerando-se por este motivo pertinente, de acordo com a Monahan & Hooker 

(1995), a identificação das necessidades sentidas pelo cuidador ao nível do seu suporte 

social para potenciar uma melhor intervenção, planeamento de tratamentos e serviços de 

apoio a cuidadores.

No que à necessidade de tempo livre diz respeito, sub categoria -  Tempos livres- 

manifestaram-se 6 dos participantes (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) referindo genéricamente 

que o tempo livre que teem é quando os filhos estão na Instituição (APPACDM), do 

qual dispendem para tratar de situações que não conseguem resolver quando estão com 

os filhos a cargo, conforme se constata a partir do excerto do discurso dos participantes: 

P2- “quando a T está aqui (instituição) ”

P4 -  “Sim eu levo o tempo a tratar de coisas para o A ”

P5- “quando ele está aqui (instituição) é mais fácil. ”

P6 -  “porque ele está aqui ”

“- ao fim de semana nada. ”

Como se verifica pela leitura do quadro n.°5 (categoria necessidades) destacam-se pelo 

número de frequências os discursos de P1e P4.

P1- pai e principal cuidador deixa transparecer no seu discurso uma forte relação com a 

filha. Manifesta a necessidade de ter tempo livre mas contraditóriamente sente 

dificuldade em usufruir do mesmo quando é possivel. Vive constantemente em 

sobressalto pensando que pode acontecer algo à sua filha na sua ausência.

P1: “- Eu deixo de fazer coisas para cuidar da minha filha... ”
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(...) sinto a falta de tempo para fazer outras coisa pelo facto de...ter que estar em 

casa quando às vezes não me apetecia... ”

“- mesmo quando estou sozinho não vou, porque penso que ela pode precisar de mim, 

ou que o telefone pode tocar (mesmo aos dias de semana) quando vem às terapias ”

“- enfim...deixo de fazer coisas que faria se a A não tivesse este tipo de problemas. ”

“- é uma questão de consciência.”

Do discurso de P4 sobressai o facto de não existirem tempos livres e implicitamente que 

a falta de tempo livre deixou muito por fazer, condicionando as suas vivências, dedicada 

na integra aos cuidados prestados ao filho, conforme testemunha:

“- Sim eu levo o tempo a tratar de coisas para o A ”

“- fazer comer ”

“- tratar da roupa”

“- tudo”

“- ao fim de semana ainda é pior ”

“- Pensamos primeiro sempre nele e o resto vai-se fazendo... ”

“- Muitas coisas não existiram...não podiam existir”

“- Eu não conseguia ir a lado nenhum ”

A partilha de vivências destes cuidadores permite inferir que o seu papel de cuidador 

exige muito tempo e dedicação. Demonstra que mesmo quando os filhos não se 

encontram aos seus cuidados, porque estão na instituição, o “tempo livre” não é 

sinónimo de descanso ou alheamento desta responsabilidade. Este tempo do qual não se 

retira partido para lazer é muitas vezes o que lhes permite ter mais alguma autonomia 

para resolver situações que não conseguem resolver quando estão com os filhos.

Esta realidade é coincidente com o entendimento de Biscaia (1997), que refere que o 

filho com deficiência acima de tudo exige tempo, capacidade de superação e 

esquecimento de si próprio e dos seus projetos. Este acontecimento pode, em detrimento 

de outras opções, orientar de modo diferente ou condicionar impetuosamente percursos 

de vida.

Encontramos ainda na categoria -Necessidades Sentidas -  a referência a necessidades 

económicas principalmente devido a despesas de saúde quer na infância dos filhos quer 

na atualidade (quadro n.°:5)
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À exceção de P1 o restantes nove participantes manifestam sentir de forma muito 

vincada a necessidade dos recursos dos serviços de saúde, referindo que representam 

um encargo do ponto de vista da despesa. As necessidades referidas ao nível da saúde, 

prendem-se sobretudo com a problemática dos filhos e a reabilitação inerente. Estas 

duas áreas são consideradas dispendiosas no contexto do cuidado ao longo da vida com 

maior incidência em P2, P5, P7.

P2 -  “(...) em questões de saúde nem se fa la”; cada vez há mais gastos e mais 

problemas ”

P5 -  “Sim a escola; “- os medicamentos”; “temos menos ajudas,”

P7 - “- a mensalidade que pagamos à instituição”; “- medicamentos, ”; “- tem um

psiquiatra em lisboa””- enfim concerteza existem mais despesas do que existiriam se 

não tivesse este tipo de problemas. ”

Uma outra subcategoria encontrada com sendo uma necessidade é referente aos Apoios 

ao Cuidador no Envelhecimento cujos dados se apresentam no quadro n°6

Quadro n.°:6 - Representação da categoria necessidades sentidas e sub categoria apoios ao 
cuidador no envelhecimento na comunidade e segurança social.

C ategoria Sub-categoria P.1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Necessidades
sentidas

Apoios ao cuidador 
no envelhecimento
- Na Comunidade 
(total 19)

1 4 10 4

- Segurança Social 
(total 23)

9 5 9

Relativamente a esta subcategoria 4 dos participantes (P1, P2, P7 e P8) manifestam 

sentir a necessidade de apoios diferenciados, concebidos atendendo à sua problemática 

enquanto cuidadores de filhos com deficiência, conforme se registou:

P2- “sem dúvida deviam pensar mais nestes casos e na gente com estes tipos de 
problemas...”

P7- “mais e melhores respostas especificas para esta problemática, dos filhos que é 
sobretudo nossa. ”

P8 - “a Sociedade em geral não dá resposta às pessoas com deficiência 
- são os pais que fazem valer os seus direitos ”

O P7 com maior número de frequências registadas, frisa no seu discurso repetidamente 

a falha ao nível Comunitário, no que concerne a respostas ao nível da integração e
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inclusão, respostas que apoiariam indirectamente os pais na sua tarefa e preocupação de 

cuidador. P7 refere falhas “ao nivel social e comunitário, no que diz respeito à 

integração com já  referi ”.

Do discurso dos respondentes subjaz a idéia de que a ajuda concedida aos filhos é 

considerada como apoio ao cuidador.

Os cuidadores informais de pessoas com deficiência são particularmente sensíveis ao 

modo como são recebidos pelos serviços formais, assinalando a importância de uma boa 

coordenação para melhor delinear os cuidados (Goodhead & McDonald, 2007).

Na sequência dos apoios anteriormente referidos pelos participantes, emerge nesta 

subcategoria a necessidade de apoio no que concerne à segurança social, organismo 

estatal de referência, sendo que quatro dos participantes manifestam a necessidade deste 

apoio ou da adequação do mesmo.

A dificuldade de aceder aos serviços manifesta-se no discurso de P3, referindo que 

tanto os pais cuidadores como quem é cuidado precisa muito deste apoio.

P3 ”- Sim cada vez mais... ”

P4: ” - (...) A segurança social podia ajudar”

“- (...) eu nem reforma tenho... ”

“ - (...) não temos apoio como nos outrospaises. ”

P8: “- Ao nível Social gostava de mais respostas isso é diferente! ”

Balanço da prestação de cuidados

As últimas categorias encontradas no domínio Prestação de cuidados referem-se ao 

sentir do cuidador em relação ao ato de cuidar.

O quadro n°7 apresenta os dados relativos à categoria reconhecimento de competência 

enquanto cuidador. Pela análise aos dados nele incritos constata-se que os dez 

participantes se identificaram com esta categoria, manifestando a sua gratificação 

enquanto cuidadores, referindo que se sentem bem neste papel.
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Quadro n.°7 - Dados representativos da categoria reconhecimento de competência 
enquanto cuidador e sub categoria gratificação com o cuidar

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Reconhecimento 
de competência 
enquanto cuidador

gratificação 
com o cuidar 4 3 2 9 6 4 3 3 2 2

Total 38

A análise qualitativa dos dados mostra-nos que para além de se sentirem úteis 

manifestam que vivem para os filhos que dependem de si, fazendo com que esta 

circunstância seja aquela que dá sentido à sua vida. Conforme testemunham:

P8- “Dá sentido à minha vida.”

P2 -  “faz-me sentir útil”;

P3- “a gente vive para ele... ”

P4 e P5 revelam um maior número de registos de frequências no seu discurso, 

manifestam à semelhança dos outros participantes que cuidar destes filhos é o que 

norteia as suas vidas.

P4 “- Dá sentido à nossa vida”

P5 “-É a minha razão de viver”

Embora o papel de cuidadores gratifique os participantes estes não deixam de referir o 

desgaste de tal função como se depreende pela leitura dos dados apresentados no quadro 

n.° 8 . É de salientar que esta categoria e a subcategoria agora referida registaram o 

maior número de frequências no dominio que se tem vindo a análisar - Prestação de 

cuidados.

Quadro 8 - Representação dos dados referentes à categoria desgaste e da sub-categoria 
mente

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Desgaste Mente 9 1 5 2 6 6 6 5 5

Total 45

Nove dos dez participantes assumem sentirem-se desgastados sobretudo ao nível mental 

(P5 não se pronunciou).

Atendendo ao discurso dos entrevistados, P1 refere que este desgaste se prende com as 

expetativas “ isto desgasta porque nós queremos que as coisas melhorem, que vão mais 

além e o que é que nós vimos...? se não pioram também não melhoram” e com o
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aumento do nivel da exigência “é desgastante, eles crescem, tornam-se mais 

exigentes... ” à semelhança de P7 “ - (...) é desgastante ” “- Tira as forças saber que ao 

fim de 46 anos...que é a idade do meu filho, reconhecer que não se irá muito mais 

longe” “- (emocionado) (...) retira-me as forças... ”

P2, P4 e P6 manifestam o sentimento expressando-se de forma idêntica, dizendo sentir 

“a cabeça muito cansada”. Pelo motivo o de serem cuidadores toda a vida, o sentimento 

é comum e associado às procupações como frisam P9 e P10.

PORQUÊ NÓS?

Duas palavras que constituem uma frase que contém um universo de sentimentos e 

emoções que se chocam e que se encontram no domínio que se passa a analisar, reação 

à deficiência do filho.

O domínio reação à deficiência do filho foi o 2° domínio com maior relevância 

atendendo ao número registado de frequências nas categorias, principalmente na 

categoria -auto-confiança-, sub categoria - procura de soluções para os problemas 

encontrados- e na categoria - cuidar como objetivo de vida-, sub-categoria - adaptação 

da rotina aos cuidados- como se pode constatar pela leitura dos dados apresentado no 

quadro n.° 9.

Quadro n.°:9 - Sintese dos dados referentes ao dominio reação à deficiência do filho

Dominio Categoria Sub Categoria Frequência
Reação à 
deficiência do 
filho
TDominio:443

Condicionamento de opções Cuidado ao filho como 
prioritário

24

Auto-confiança Aquisição de experiência de 
cuidador

22

Procura de soluções para os 
problemas encontrados

42

Sente ser o melhor cuidador para 
o seu filho

22

Cuidar como objetivo de vida Essencialmente do filho com 
deficiência

28

Aceitação da missão de cuidador 
vitalício

33

Adaptação da rotina aos 
cuidados

35

Reserva tempos livres para si 
diáriamente

26

Receio pelo futuro dos filhos 
com deficiência - Quem cuida?

23

Expetativas face ao futuro 27
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...a dor que ensina...

Passando agora à análise de cada categoria começamos por nos debruçar pela 

respeitante ao - condicionamento de opções, com os dados da sub categoria - cuidado 

ao filho como prioritário que se apresentam no quadro 10

Quadro n.°10 - Representação da categoria condicionamento de opções e sub categoria 
cuidado ao filho como prioritário

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Condicionamento 
de opções

Cuidado ao 
filho como 
prioritário

1
2

3
4 3

1 5 1 3 1

Total 24

A análise das frequências das unidades de registo dos dez participantes nesta categoria 

remete para as vivências destes pais cuidadores deixando transparecer uma realidade 

comum onde não é considerada a especificidade da problemática dos filhos. É unânime 

o sentimento intrinseco de responsabilidade do cuidar, do ter que fazer, de prevenir, 

pese embora nem sempre se afigure fácil, conforme se constata nos seguintes excertos: 

P3 -  “a gente tem que conseguir resolver ”

P4 ”- tentamos resolver ”

P9- “Sim”; - “Tem sido difícil. ”

Emerge do discurso de todos os participantes, no que concerne ao condicionamento de 

opções, o cuidado ao filho como prioritário, com maior incidência de frequências no P5 

que refere que os cuidados ao filho para além de prioritários são de máxima 

importância, salienta ainda que este filho mudou a sua vida mas que estas mudanças 

foram tendo repercussões positivas: “- o mais importante eprioritário é o Z ”.;

“ - quando o Z nasceu eu já  era professor do ensino básico e depois senti a necessidade 

de saber mais e fiz uma especialização em ensino especial... foi uma alteração 

positiva”. Estas referências estão em concordância com o sentimento de auto-confiança 

no cuidar como os dados apresentados no quadro n° 11 testemunham.
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Quadro 11 - Representação dos dados referentes à categoria auto-confiança e das sub
categorias: aquisição de experiência de cuidador; procura de soluções para os 
problemas encontrados; sente ser o melhor cuidador para o seu filho

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Auto-confiança

Aquisição de 
expiriência de 
cuidador

3 5 1 2 3 2 3 2 1

Total 22
Procura de 
solução para os 
problemas 
encontrados 5 4 2 6 6 5 4 4 3 3

Total 43
Sente ser o 
melhor
cuidador para o 
seu filho 5 2 2 4 3 2 4

Total 22

Relativamente à categoria auto-confiança e sub-categoria aquisição de experiência de 

cuidador verifica-se que nove participantes, dos quais se exlui P9, se pronunciam nesse 

sentido. Genéricamente confirmam que a experiência adquirida enquanto cuidadores 

funciona como agente facilitador na prestação de cuidados, operando como um reforço 

da auto-confiança potenciador do sentimento de que têm solução para os problemas e 

consequente superação de dificuldades, registado com uma conquista.

P1- “quando se vão superando as dificuldades isto fortalece-nos. ”

P2- “Não se pode baixar os braços. ”

P7- “a experiência joga a nosso favor. ”

P10- “A gente é que o conhece. ”

A análise do discurso dos participantes evidencia por parte da totalidade dos 

participantes sobre a procura de soluções para os problemas encontrados, um grande 

número de frequências nas respostas, sendo esta a sub categoria mais marcante do 

dominio. É demonstrado que a procura de soluções preencheu e preenche a vida destes 

pais cuidadores, desde o nascimento dos seus filhos. Como se verifica pelos excerto de 

P6 - “Desde que ele nasceu...” e P4 -  “ao longo da vida fomos sempre tentando 

resolver os nossos problemas1"

A resiliência, força intrinseca de suporte, está para estes pais como os seus cuidados 

estão para os seus filhos. P1- “Sim tento... “ P2- “Tem que ser assim ” e P10 “(...) 

quando a gente não sabe vai àpergunta... ”
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A procura incessante de respostas resulta de uma necessidade destes pais cuidadores em 

adequar os cuidados às necessidades dos filhos que conhecem melhor que ninguém, 

bem como em agilizar a sua tarefa de cuidador. É comum a todos os pais a procura de 

soluções:

P2- “Não se pode baixar os braços ”

P5- “Arranja-se sempre uma maneira”

P6- “Temos que arranjar ”

P7- “procurar a solução, sempre. ”

Ainda assim, referem que por vezes não existe...a solução desejada, conforme referem 

P1, P2, P7 e P10:

P1- “quando há solução...

P2- “Nem todos tem solução”

P7- “Sempre que possível”

P10- “desde que se possa”

É importante compreender qual o conhecimento dos cuidadores informais quanto a 

serviços de apoio existentes e o uso que fazem deles. Também é fundamental perceber, 

quais os principais obstáculos que enfrentam nas tentativas de acesso aos serviços de 

cuidados formais (Figueiredo, Lima & Sousa, 2009).

Apartir da análise do discurso dos participantes P1, P2, P4, P5, P6, P7e P8 verificamos 

que sentem ser o melhor cuidador para os seus filhos, justificação que se prende com o 

fato de conhecerem os seus filhos e as suas necessidade melhor que ninguém. Este 

sentimento transparece no seu discurso, conforme se verifica nos seguintes excertos:

P1 - “Sim até porque dedico muito do meu tempo à A. ”

“ - Sei do que precisa... ”

P5-“ cuidei toda a vida”; ”

- ninguém cuida melhor do que eu”

P6- “isso sabe-se”

P8- “sou eu que a conheço melhor”

“- sou eu quem cuida melhor da minha filh a ”

P4 refere que já sentiu ser a melhor cuidadora par o seu filho, mas no presente, com as 

limitações físicas assume já não consegir assumir essa tarefa da mesma forma.

- “ Sentia sim, ”;
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agora já  é diferente, já  não consigo”.

Por sua vez P7, cuidador principal depois do falecimento da esposa, manifesta a vontade 

de ser reconhecido como tal pelo seu filho : P7-“Agora quero acreditar que sou a 

referência”;

- “Faço tudo para o ser ”.

....o sentido da vida.

Denota-se o esforço feito por estes cuidadores ao longo de uma vida de cuidados para 

alcançarem este estatuto, que é sentido como meritório pelo esforço e até privações 

pelas quais passaram. O cuidar tornou-se o seu grande objetivo de vida como o 

comprovam os dados apresentados no quadro n°12

Quadro n.°: 12 - Representação dos dados referentes à categoria cuidar como 
objetivo de vida e das sub-categorias: essencialmente do filho(a) com 
deficiência; aceitação da missão de cuidador vitalício; adaptação da rotina aos 
cuidados; reserva tempos livres para si diáriamente

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Cuidar
como
objetivo de 
vida

Essencialmente 
do filho(a) com
deficiência

6 3 2 4 5 3 3 2

Total 28
Aceitação da 
missão de 
cuidador 
vitalício

10 2 2 3 3 2 2 3 1 5

Total 33
Adaptação da 
rotina aos 
cuidados 3 6 3 5 5 2 2 3 4 3

Total 35
Reserva tempos 
livres para si 
diáriamente

3 5 1 4 2 1 3 5 1 1

Total 26

Os participantes (à exceção de P1 e P2) referem que o cuidar dos filhos com problemas 

é o objetivo dos pais, com a particularidade que em relação a estes filhos os cuidados se 

perpetuam e se efetivam como a concretização do seu objetivo de vida. Esta tarefa 

emerge como linearmente definida e óbvia. Mais uma vez se denota a resiliência 

enquanto estratégia bem como a gratificação com assunção do papel.
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Alguns autores identificam vantagens na função de cuidar para o bem-estar dos 

cuidadores, tais como os sentimentos de solidariedade, de proximidade e de intimidade 

com a pessoa de quem cuidam (Martins, Pais-Ribeiro & Garrett, 2003). O mesmo se 

constata nas unidades de registo dos participantes:

P3 -  “toda a nossa vida foi para cuidar ” -  “Tinha de ser ”

P4 -  “foi o objectivo da minha vida...fazer o meu filho feliz... ”

P6 -  “Ele é assim mas é nosso ”; “- temos que cuidar dele! ”

P7- “como todos os pais”; “- neste caso por mais tempo”

“- com outras necessidades”

P8- “afinal não é sempre esse o papel dos pais relativamente aos filhos? ”

Constatámos no discurso de P3 algum pesar “muitas coisas não puderam ser”;

“- não existiram”; “- fomos nós os dois para tudo. ”

P10 expressa emoção, acenando afirmativamente com a cabeça, não consegue falar. 

Pese embora esta não seja uma resposta verbal, considerámo-la como afirmativa, não 

tendo sido contudo, contabilizada no registo das frequências.

O cuidar como objetivo de vida é inerente à aceitação de uma missão de vida o que nos 

leva a analisar os dados que nos permitem compreender essa missão.

O registo das respostas de todos os participantes e o elevado número de frequências 

demonstram o quanto é significativamente representativa e reveladora da postura destes 

pais cuidadores face à vida e à aceitação do desafio de ser cuidador vitalício. Esses 

dados estão incorporados na sub-categoria - Aceitação da missão de cuidador vitalício-. 

Para além do cuidar como objetivo de vida P1, P2 , P5, P6 e P7 consideram-no como 

uma missão.

P1 “- Sim”; - “ claro que sim”,

P2- “É uma missão”; “- Faz parte da sequência”

P5 “- Sim”; ”- é a vida”

P6- “Pois”; “- é assim a nossa vida...(emociona-se)”

P7- “Sim ”; “- acho que sim. ”

Para os participantes P3, P4 e P10 o entendimento desta realidade e a conjugação das 

vivências no papel de cuidador são consideradas como um dever, uma obrigação 

P3- “É um dever, - uma obrigação... ”

P4- “É uma obrigação”
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P10- “é uma obrigação”; ”- ele é nosso!”

Por outro lado P8 refere não aceitar a sua situação como se de uma missão se tratasse 

assumindo o cuidar como fazendo parte de uma sequência.

P 8“- Missão não. ”; “- É como uma sequência ”; - “É assim! ”

P9 por sua vez questiona se perante a configuração existente poderia ser de outra forma 

com a questão: “- Temos alternativa? ”

O discurso de P1 com o maior número de frequências aparenta neste contexto ser 

contraditório, por um lado afirma que aceita a missão de ser cuidador por outro 

manifesta muito emocionado que “com a A mudou tudo”; ”- alterou tudo, desde o 

inicio, até hoje”; “- alterou os meus projectos, a minha vida., refere ainda que 

“gostaria de ter tido mais filhos mas, depois do nascimento da A, também isso se 

alterou. ”

Na verdade a patologia de um elemento da família altera o quotidiano de todo o sistema 

familiar o que está patente nos dados sobre a sub categoria adaptação da rotina aos 

cuidados. Esta sub-categoria regista o 2° maior número de frequências neste dominio. 

Observámos a participação de todos os respondentes e a confirmação unânime 

relativamente à necessidade de adaptar a rotina aos cuidados quando é necessário e 

possivél, objetivando em primeira instância o que é melhor para os seus filhos 

atendendo ao que lhes podem proporcionar, conforme se regista em P1, P2, P3, P4, P5, 

P7 e P10.

Por sua vez P6 refere que “ tem que ser conforme é preciso e pode ser” em 

conformidade com os restantes participantes, frisando no entanto que “não pode ser 

tudo como ele quer”, fazendo alusão à teimosia do filho e à necessidade de ter que 

assumir cada vez mais uma postura de firmeza. P8 também assume a adaptação da 

rotina aos cuidados, salientando as dificuldades inerentes pois a sua filha vence-a pelo 

cansaço, pela repetição sequencial do discurso, das rotinas... de acordo com o seu 

testemunho “ mas sabe...não é?” “Com a G não há muita alteração às rotinas... ” “ é 

assim e é assim!” P9 por sua vez salienta a constante adaptação “não há dois dias 

iguais”.

Estes registos que nos dão conta da contínua alteração à rotina também nos dizem que 

essa alteração tem motivos diferentes mas sempre uma origem -  a problemática do 

filho(a) e não lhes permite, no dia a dia, reservar tempos livres para si.
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Recorrendo mais uma vez à análise dos dados apresentados no quadro n°12, referente à 

categoria -Cuidar como objetivo de vida- encontramos a subcategoria - Reserva tempo 

para si diariamente -  com dados sobre a manifestação de todos os participantes

Da totalidade dos participantes, P2, P3, P5, P6, e P10 mainfestam conseguir ter algum 

tempo livre que aproveitam para tratar de situações diversificadas, desde que os filhos 

vão para a instituição que curiosamente continuam a chamar de escola embora saibam 

que não o é, mas que presta à sua rotina uma imagem de normalidade. P6- Quando ele 

está na escola a gente aproveita para tratar do que tem a tratar.. Quando isso não 

acontece, verifica-se como em P8 “- gosto de sair, embora não o faça à muito tempo 

porque a G tem estado em casa...à muito tempo...desde que não quer vir à escola”; “

já  preciso de sair...precisamos as 2.

Por sua vez P4 “- desde que o meu filho nasceu...acabou tudo...tudo ”

Estes trechos vão ao encontro do referido por Miller (1991) sobre a atitude de retirada e 

isolamento de algumas família em relação à sociedade.

Biscaia (1997) também menciona que embora o atendimento à deficiência do filho 

permita uma certa disponibilidade de tempos livres, há sempre constrangimentos e 

dificuldades que não se podem prever com antecedência.

Tal como se verifica em P1”- Mais ao fim-de-semana quando é possivél, quando a A 

pode ficar com a mãe. ”

P2- “Refere ter tempo para si nos retiros Espirituais. ”

Os participantes também expressam a sua inquietude mediante a carência de respostas 

do Estado para os casos específicos dos seus filhos e questionam porque não são 

providenciados mais equipamentos para acolher e dar assistência aos filhos adultos 

portadores de deficiência como o testemunham os seguintes excertos 

P1” - se eu desaparecer amanhã...para onde é que a A vai?... ”

“- esta é a minha maior preocupação”.

“- Já fiz inclusivamente uma exposição ao Ministro”

Esta inquietação está representada nas subcategorias cujos dados se apresentam no 

quadro n.°13 -  Receio pelos filhos com deficiência e Expectativas face ao futuro.

72



Quadro 13 - Representação dos dados referentes à categoria cuidar como objetivo de 
vida e das sub-categorias: Receio pelo futuro dos filhos com deficiência -  Quem 
cuida?; expetativas face ao futuro

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Cuidar
como
objetivo de 
vida

Receio pelo futuro dos 
filhos com deficiência 

Quem cuida? 4 3 2 4 1 1 1 5 1 1

Total 23
Expetativas face ao 
futuro 3 4 3 6 3 3 2 3 2

Total 27

Da análise qualitativa verificamos que P8, com maior capacidade económica, considera 

o património como um pilar fundamental e determinante, na manutenção da sua 

vontade, para assegurar os cuidados à sua filha no futuro (vontade expressa em 

testamento^ “- desde que fique tudo assegurado”. ”(...) de acordo com a minha 

vontade.”

Os cuidadores que não consideraram qualquer tipo de estratégia são os que têm um 

poder económico mais baixo e, talvez por isso, prefiram deixar correr o tempo e fazer as 

opções consoante se vão deparando com as situações, não deixando, no entanto, de 

referir pesar, por não conseguirem assegurar os cuidados para além dos seus...P2 “- nem 

é bom pensar. ”P3 ” - é muito triste...não saber (emocionado)”; P4 “- é muito triste se nós 

morremos sem saber do futuro dele... ”P5 “Quando eu não puder...quando eu faltar

...sim...mas vocês (referindo-se à instituição) fazem por ele! Não fazem?”

A questão sobre as expectativas em relação ao futuro foi geradora de tensão visível na 

expressão destes pais cuidadores. Os pais sentem algum constrangimento na abordagem 

deste assunto que os coloca distantes da atual situação. Manifestam-no reduzindo ou 

anulando o seu papel nesta vida de cuidados, na vivência partilhada entre o cuidador e 

quem é cuidado, sendo que quem é cuidado, não é mais do que a pessoa mais 

importante das suas vidas, com quem sempre viveram e a quem sempre prestaram 

cuidados, para quem viveram a cuidar.

A resposta de P1 incide numa possibilidade de resposta ao nível da comunidade, criada 

com o intuito de alargar a capacidade de alojamento para pessoas com deficiência que 

deixem de contar com o apoio do cuidador, manifestando no seu discurso “- O que eu 

queria era ter a certeza que a A terá uma resposta adequada. ” “- Que se criem 

respostas para estas pessoas para quando as familias não os puderem assegurar mais ”
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o ideal seria criar residências com capacidade para dar resposta a quem precisar, 

que a cidade de Évora não tem. ”

P3 salienta que para além de gostar de ver o filho encaminhado não gostava de se 

separar dele. “Queria que ele ficasse encaminhado...orientado” “- não gostava de me 

separar do meu filho. ”

A resposta de P4 segue a mesma linha de pensamento uma vez que refere que uma 

futura resposta para o filho seria considerada como ideal se também fosse alargada aos 

pais. “Ficando ali (instituição) sabemos que ele fica bem e de certeza é feliz, é a 

vontade dele”. “Se na instituição houvesse a possibilidade de nós ficarmos também, 

perto dele seria bom”

Os participantes P2, P5 e P7 manifestam que a sua expetativa face ao futuro é a de 

saúde para si e para os filhos, subentendendo-se continuidade do desenvolvimento do 

seu papel de cuidadores, P2 “- Saúde para a gente continuar a nossa missão, o resto 

vem por acréscimo””...melhor ou pior tudo se fa z”; “P5- Ter saúde para continuar a 

cuidar do meu M. ””- E que ele também tenha ””- Ele é a minha companhia ”.

Para além da expetetiva face à saúde o P7 reforça a expetativa relativamente à inclusão, 

reconhecida e manifestada por si, no contexto da entrevista, como uma resposta que 

carece de desenvolvimento “- Saúde””- Inclusão”.

Por sua vez P6 não se sentiu confortável no que concerne à abordagem desta temática, 

revelando-se emocionada. Manifestou no seu discurso confiar na instituição que acolhe 

o filho à 44 anos, para assegurar a continuidade dos cuidados quando for impossivél 

para si fazê-lo. Reforça que esta é também a vontade do marido e do filho:

-“Nao gosto muito de pensar ”

“- mas quando a gente não puder que seja feita a vontade dele ”

“- que é também a nossa”

De forma assertiva e muito pragmática P8 deseja que seja cumprida a sua vontade 

expressa em testamento, onde descreve os procedimentos a serem considerados para a 

manutenção dos cuidados, bem estar e felicidade da filha. “Que seja cumprida a minha 

vontade, o meu testamento” ;

“- quando eu já  cá não estiver, que a G permaneça na casa que é sua”;

74



que tenha tudo o que precisa para viver feliz. ”

P9 não consegue expressar-se verbalmente, as emoções falam mais alto.

P10 refere a expetativa face ao futuro de forma genérica desejanto o melhor para o seu 

filho, “ O que se deseja para um filho?"

“- O melhor... ”

O AMOR É UM PALÁCIO, O DESTINO UMA ESPADA FINA...

O terceiro domínio denominou-se -Impacto da deficiência dos filhos- e abrange as 

unidades de registo referentes à forma de vida destes pais agrupadas em três categorias 

como se pode constatar pelos dados do quadro n° 14

Quadro n.°:14 - Sintese dos dados referentes ao dominio impacto da deficiência do filho

Dominio Categoria Sub Categoria Frequência
Impacto da 
deficiência 
dos filhos 
TDominio:257

Relação atual com os filhos Dependência em relação à mãe 
- Cuidados diários

33

Tempo Livre para si Descanso 15
Férias 16

Relações sociais Relações sociais afetadas
- desde sempre

30

Desenvolvimento de contatos 
- relacionados com os filhos

25

Fiéis à prática que temos vindo a seguir na apresentação dos dados, começamos por 

analisar os dados referentes à subcategoria dependência em relação à mãe/cuidados 

diários -  correspondente à categoria -  relação atual com os filhos que se apresentam no 

quadro n.° 15

Quadro 15 - Representação dos dados referentes à categoria relação atual com os 
filhos e da sub-categoria: dependência em relação à mãe -  cuidados diários

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Relação actual 
com os filhos

Dependência 
em relação à 
mãe -cuidados
diários.

2 1 4 4 4 7 2 5 4 1

Total 34

A leitura aos dados incritos no quadro n° 15 permite-nos percecionar que no que 

concerne à sub categoria dependência em relação à mãe - cuidados diários, nove dos 

participantes referem que os filhos são dependentes, sobretudo da figura materna, no 

que respeita aos cuidados de higiene o que vai ao encontro de estudos de diversos
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autores (Monahan & Hooker, 1995, Amendola, Oliveira & Alvarenga, 2008, Goodhead 

& McDonald, 2007) que revelam que apesar de tanto homens como mulheres se 

envolverem na prestação de cuidados, as mulheres surgem como o cuidador mais 

provável, e que os cuidados facultados por estas têm um carácter mais frequente, 

intensivo e um maior envolvimento afetivo, do que os prestados por homens.

Pela análise qualitativa podemos afirmar que P7, apesar de enquanto viúvo prestar 

cuidados diários, partilhou que enquanto a esposa teve saúde foi ela quem assegurou 

esses cuidados ao filho.

P6 tem a maior representatividade na subcategoria, situação que se prende com o facto 

de ser viúva e única cuidadora de há dez anos a esta parte, conforme expressa:

“É a mãe para tudo ”

“eu tenho que lhe fazer a barba”

“tenho que o lavar ”

P1 referência masculina assumidamente cuidador principal da filha, assume que as 

questões da higine ficam a cargo da esposa.

“- A minha mulher é que assegura as questões da higiene da A. ”

Por sua vez P5 diz que o filho - “precisa de mim para tudo ”; “- (...) trato do M  

sózinha”; ”- (...) dou-lhe banho, faço-lhe a barba” enquanto P9 e P10 se referem às 

suas esposas como prestadoras desses cuidados:

- P9- “É a minha mulher que faz mais....em relação à T”

- P10 “- (...) a mãe é que o ajuda, (...) ”

Os cuidados com os filhos ocupam todo o dia a dia dos participantes como já 

demonstrámos. Mas, será possível que consigam encontrar tempo de lazer, férias de 

cuidadores? Se sim quem os proporciona? Qual o seu significado?

Os dados quantitativos cuja análise possibilita responder a estas questões estão 

registados no quadro n°16

Quadro n.°:16 - Representação dos dados referentes à categoria tempo livre para si e das sub
categorias: descanso inexistente; férias

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Tempo livre para 
si

Descanso
inexistente 2 2 1 1

Total 6
Férias | 1 5 1 5 2 1 2 1 .....____ 4

Total 16
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Da leitura aos dados apresentados verifica-se que quatro dos participantes (P1, P2, P6, 

P8) referem não sentir descanso. O P1 manifesta que nunca tem descanso ainda que 

saiba que os cuidados à sua filha são assegurados por técnicos especializados.

A leitura ao apêndice V mostra-nos que P1 apresenta as unidades de registo que 

ilustram a nossa afirmação “descanso não’"; “- mesmo quando a A vai neste programa 

de férias na praia da instituição eu nunca estou descansado..""

A partir da análise do quadro n.°16 também se perceciona que 5 dos participantes (P3, 

P4, P5, P6 e P10) referem nunca terem tido férias na vida, fato sintomático do encargo 

que a prestação de cuidados representa para estes cuidadores, conforme se regista no 

excerto seguintes: P4 “- nunca tive férias”; ” - nunca fui para a praia”; ” -nada 

(emocionada)"". P6-“ Ainda nunca tivemos férias na vida... ”

Esta representatividade conjugada com o anteriormente mencionado na sub categoria 

descanso inexistente reflete o pouco tempo que é dedicado ao descanso do cuidador, por 

não se proporcionar ou por simplesmente não se conseguir o distanciamento necessário 

para que tal aconteça.

O espaço temporal de férias é sem sombra de dúvidas um período em que se cultivam as 

relações sociais. Sem esse espaço, e sem descanso quais as relações sociais destes pais? 

Fomos procurar essa resposta nos dados da categoria -  Relações sociais -  apresentados 

no quadro n°17

Quadro 17 - Representação dos dados referentes à categoria relações sociais e das sub
categorias: afetadas desde sempre; desenvolvimento de contactos relacionados com os 
filhos

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Relações
sociais

Afetadas
Desde Sempre 7 3 2 5 4 4 6

Total 32
Desenvolvimento de 
contactos
Relacionados com os 
filhos 2 3 3 4 4 1 6 6

Total 25

Sete dos participantes expressam sentir que as suas relações sociais foram afetadas, 

condicionadas desde sempre e para sempre atendendo à deficiência dos filhos e à sua 

tarefa de cuidadores.
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A análise qualitativa aos registos dos participantes (Apendice V) mostra-nos que é 

unânime a perceção de que as relações com o outro foram afetadas conforme se verifica 

no discurso de P1”- condiciona tudo.. ”;. desde sempre e para sempre!” Referindo 

ainda que os amigos com quem se relacionavam e que até os costumavam convidar para 

jantar deixaram de o fazer.

Já P4 manifesta que é o receio de encargos futuros que afasta os outros “- com medo de 

nós pedirmos, de nos acontecer uma coisa qualquer e terem que fazer alguma coisa em 

relação ao A, isso afastou-nos de tudo e de todos. ”

P5 refere de forma resiliente que “desde que ele nasceu que foi assim” ”- é a vida... ”

“- foi logo dum princípio! ”

P8 -  Cuidadora principal da filha e a única desde que esta nasceu, partilha com o 

grupo, perante esta questão, uma inconfidência, um pesar em jeito de desabafo ou 

desejo reprimido “como mulher... claro que condiciona”; “- estou sózinha, disponivel

há uma data de anos....quem é que quer aproximar-se de mim?, mulher, quando eu

tenho uma filha como a G?”; “- Condiciona muito xiii...nossa Sra... (Gesticula)”. Este 

testemunho é revelador de que tanto as relações sociais como as afetivas são passivéis 

de serem condicionadas por inerência à sua condição de cuidadores de filhos com 

deficiência.

Constatámos, a partir da análise qualitativa às unidades de registo (apêndice V) , que 

P1, P5, P7, P8 e P9 referem o desenvolvimento de contactos relacionados com os filhos, 

desde que perceberam que estes tinham problemas de desenvolvimento, na tentativa de 

compreender o que tinham e de que forma lhes podiam proporcionar o melhor, 

conforme expressam:

P1 ”- sobretudo na medida do interesse em compreender o que a A tinha... ” P5 “- desde 

que seja para o bem dele.”

P7 “- Inevitavelmente conduziu-me a isso! ” P8 “- o interesse em saber mais para lhe 

proporcionar o melhor “”....desde que interiorizei que ela era assim”; “- a G foi 

sempre acompanhada pelo que considerei ser os melhores profissionais de saúde por 

exemplo. ”P9 - “Fomos a todo o lado”; - “paraperceber o que a Ttinha... ”

P4 Manifesta, no entanto, o contrário do referido pelos restantes participantes, refere 

que não conseguiu desenvolver contatos, que procuram o que faz falta ao filho mas que 

se isolaram...P4 “- levou mais a que nos fechássemos””- limitou-nos”
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A limitação verbalizada por P4 é traduzida pelos participantes por diferentes 

sentimentos e vivências.

Ao longo do focus group foi manifesto que o discurso de todos os participantes estava 

imbuído de preocupação com os filhos...com os apoios...com ...

A quebra de vitalidade é uma das características do processo de envelhecimento que 

associamos a um tempo de menor responsabilidade profissional e social, mas a teia 

famíliar continua com os fios que se teceram ao longo dos anos integram o domínio 

sobre os constrangimentos do envelhecimento.

QUANDO OS OLHOS NÃO ALCANÇAM, AS MAOS TREMEM ...

Quadro 18 - Sintese dos dados referentes ao domínio constrangimentos do envelhecimento

Dominio Categoria Sub Categoria Frequência
Constrangimentos
do
envelhecimento 
T Dominio: 185

Preocupação com o 
envelhecimento

cada vez maior 24

Incerteza em relação ao futuro Sentida profundamente 24
Dificuldades sentidas Perda de saúde 29

Perda de capacidades para 
cuidar

61

sobrecarga 20

A força de vontade dos participantes, ou o desejo de não enfrentar um futuro de 

incertezas é tão patente que este é o domínio que regista o menor número de 

frequências, sendo que a categoria dificuldades sentidas e sub-categoria perda de 

capacidades (dados apresentados no quadro abaixo) para cuidar representam um terço 

das frequências.

Quadro n.°: 19 - Representação da categoria preocupação com o envelhecimento e 
sub-categoria cada vez maior

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Preocupação com 
o envelhecimento

Cada vez maior
2 2 7 2 3 3 2 3

Total 24

A leitura dos dados do quadro n°19 permite-nos afirmar que a grande maioria dos 

participantes teme o envelhecimento e as questões com ele relacionadas. Também no 

discurso dos participantes se denota preocupação crescente, que aumenta à medida que
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têem a perceção do seu envelhecimento, das suas limitações, dos problemas de saúde e 

do envelhecimento dos seus filhos como o ilustram os seguintes excertos:

P2- “cada vez é maior a preocupação... ” 

é uma preocupação de nós todos... ”

P6- “sinto muito mais do que antes ”

P9- “Sim à medida que se envelhece ”

P4 regista um maior número de frequências, manifestando através do seu discurso, 

repetidamente, como quem pensa em voz alta: “- cada vez mais preocupação”; “

muitos problemas ” ; “-muita coisa a pensar ”; “-Temos uma vida de preocupação”

Essas preocupações estão relacionadas com a incerteza em relação ao futuro, que 

sentem profundamente (quadro n°20), pois não perpetivam uma solução para a 

continuidade dos cuidados a prestar aos filhos, como atrás ficou demonstrado.

Quadro n.°: 20 - Representação dos dados referentes à categoria incerteza em relação ao 
futuro e da sub-categoria sentida profundamente

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Incerteza em 

relação ao futuro
Sentida
profundamente 9 5 5 2 2 1

Total 24

A observação atenta do quadro permite constatar que seis dos participantes manifestam 

preocupação com o envelhecimento, nomeadamente no que à incerteza em relação ao 

futuro diz respeito. Esta preocupação é manifestada como sentida profundamente, 

revelando-se muito expressiva atendendo às frequências referentes às unidades de 

registo destes participantes. Sobretudo no discurso de P3 que refere a dificuldade 

presente em assegurar as tarefas que assegurava antes de começar a perder a saúde, 

sobretudo a visão. Estas dificuldades transportam a preocupação em relação ao futuro 

outrora longíncuo para um futuro próximo, fazendo emergir o receio de quem o 

assegurará, conforme se constata no seu discurso repleto de interrogações: 

se eu fico sem ver é que é um caso sério ; como é que eu o posso ajudar?

“E o que será dele quando eu faltar? ” “Como é que ele fica? ”

“Para onde é que ele vai? ”

Por sua vez, P4 refere que a preocupação é crescente à medida que envelhece e 

decorrente da incerteza de não conseguir assegurar as tarefas, os cuidados. Manifesta
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ainda a preocupação relativamente ao seu envelhecimento mas também com o facto do 

seu filho também estar a envelhecer, conforme se verifica no excerto do seu discurso:

“Sim até parece que cresce ainda mais do que aquilo que nós envelhecemos. ”

“A preocupação de não ser capaz de fazer o que temos de fazer ”

“(...) é uma coisa muito custosa... ”

“(...) não nos podemos esquecer que ele também está a envelhecer, já  tem 42 anos ” 

“(...) a idade tira a vontade, a mentalidade, asforças...tudo ”

No seu discurso P5 refere, com muita emoção, a preocupação relativamente ao futuro, 

seu e do seu filho, manifestando ainda que a possibilidade remota de ambos serem 

integrados num mesmo espaço físico, num lar, também se afigurar dificil, uma vez que 

este tipo de apoio acarreta muitos encargos económicos, dificeis de suportar, conforme 

se verifica no seu discurso:

“uma grande preocupação (com o futuro) ”

“como será o dia de amanhã... ?”

“(Emociona-se) não sei”

“Não sei como é que será... eu e ele...o que é que a gente faz? ”

“o lar é muito caro ...não sei... ”

Inquietações diretamente relacionadas com a perda de saúde própria do processo de 

envelhecimento e manifestadas por todos os participantes como o contestam os dados 

inscritos no quadro n°21

Quadro 21 - Representação dos dados referentes à categoria dificuldades sentidas e 
das sub-categorias: perda de saúde; perda de capacidades para cuidar; sobrecarga

C ategoria Sub-categoria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Dificuldades
sentidas

Perda de Saúde
2 4 2 7 2 2 2 3 3 1

Total 29
Perda de 
capacidades 
para cuidar 3 6 6 4 15 8 2 6

Total 61
Sobrecarga 3 | 3 | 2 | l | 2 | 3 | 4 |  | 3

Total 21

A representação das dificuldades sentidas, atendendo à perda de saúde, revela que esta 

é uma realidade transversal a todos os cuidadores. A fragilidade relativamente à saude

81



física é referida pelos dez participantes, com maior incidência no discurso de P2 e P4 

sendo que P1, P7 e P8 referem ainda fragilidade também da saúde mental.

O comprometimento da saúde é referido por P2 e P4 como uma dificuldade que 

compromete a continuidade dos cuidados,

P2 “- tenho muitas dores nas pernas ” 

dificuldades em andar ”

“- tenho estado em baixo”

“- espero melhorar...”

P 4“- Sim cada vez mais ”

“- ainda agora estive na cama 5 semanas “

“- tenho muitas dores nas pernas, nos joelhos

- tenho o joelho inchadissimo e os ortelhos

São mencionados problemas de saúde mais complexos pelos participantes P2, P3, P4, 

P5, P8, P9 que implicam ou implicaram a necessidade de intervenção cirurgica, com 

processos de recuperação morosos, o que representa uma preocupação acrescida para o 

cuidador uma vez que não só não consegue assegurar os cuidados como também 

necessita de ser cuidado.

O quadro n° 21 também representa, com o registo do maior número de frequências por 

sub categoria, as dificuldades sentidas em assumir os cuidados consubstanciando-se na 

verificação da perda de capacidade para cuidar. Dos 10 participantes 8 assumem esta 

perda de capacidade, salientando sobretudo o cansaço, a falta de força, o desgaste, de 

uma forma geral mais dificuldades.... Esta dificuldade é expressa pela 

representatividade das frequências no discurso dos participantes, verificando-se uma 

maior incidência em P4, P5 e P8.

Constatamos que manifestam genéricamente a dificuldade em assegurar cuidados 

básicos relacionados com os cuidados de higiene, tentando colmatar estas dificuldades 

com o apoio do conjuge.... quando este figura. Neste sentido é de referir que no que 

concerne à higiene e intimidade esses cuidados são assegurados pelas mães, quer os 

filhos sejam do sexo masculino quer feminino.

P1- “ (...) a minha mulher é que trata (da higiene) ”

P5 - “(...) tenho já  muitos dias em que não o consigo vestir e ajudar a lavar... ”

- “ainda trato doMsózinha, dou-lhe banho, faço-lhe a barba, a comida, visto-o”

P6 -  “ até porque é tudo comigo. “- Não faz nada sózinho”
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A dificuldade em continuar a assumir a continuidade dos cuidados verifica-se no 

discurso dos particiantes

P2 - “sinto agora mais dificuldades por questões da idade e de saúde ”

P3- “não consigo fazer nem metade daquilo que fazia ”

P4- “ (...) Dr.a já  não sou capaz por muito mais tempo (...)”

P5 -  “Sinto mais dificuldades -  (...) custa muito...custa-me a mim e a ele. ”

P6- “Vamos ver, mas isto vai para pior, estou cansada.... ”

P7- “O envelhecimento não nos vai permitindo fazer tudo e ajudar em tudo, 

condiciona”

Em 1980, Zarit et al. caracterizaram a função de cuidador como sendo fonte de 

sobrecarga e tensão.

A sobrecarga, enquanto dificuldade sentida é manifestada por todos os participantes à 

exceção de P2 e P9 (P9 emocionou-se bastante, não conseguiu responder.) A 

confirmação da sobrecarga surge paralelamente com um evidente conformismo, como 

fazendo parte do processo inerente à tarefa de cuidador. Conforme referem, a título de 

exemplo P3,P4,P5,P7 e P8:

P3 -  “ Muito, ninguém faz uma idéia”

P4 -  “Muito...muito (...)” “ (...) bastante!”

P5- “As vezes sim mas ele é meu o que é que a gente há-de fazer... ?”

P7-“ (...) cansa quando não há entendimento, quando se alteram as rotinas...ele reage 

mal (...) ”

P8- “(...) a G tem o seu temperamento quando quer as coisas quer mesmo”

“ (...) a repetição constante e sequencial de questões”

É referido por P1, que minimizar este efeito é dificil, uma vez que “Para este tipo de 

encargos não são muitas as disponibilidades... ” “- É mais desinteresse... ”
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6.1 Síntese Conclusiva

A partir da análise detalhada das entrevistas realizadas, bem como da observação 

aquando da sua realização e conjuntamente com a informação recolhida através da 

análise documental, são encontradas as conclusões acerca das necessidades do cuidar 

em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência, objetivo primeiro desta 

investigação.

Os cuidadores participantes referem o cuidar dos seus filhos como um objetivo de vida, 

salientando uma preocupação cada vez maior pelo fato de estarem a envelhecer e 

manifestarem a perda de capacidades para cuidar como a principal dificuldade sentida, 

precedida da perda de saúde.

Para que se dê cumprimento à missão de vida e para a vida, estes cuidadores procuram, 

de forma constante, soluções para os problemas encontrados. O seu quotidiano e as suas 

rotinas alteram-se ou adaptam-se em função das necessidades dos cuidados. No que 

concerne às necessidades do cuidador verificámos que, maioritariamente, são relegadas 

para segundo plano, senão mesmo anuladas e conduzindo ao desgaste, tal como por eles 

referido; desgaste físico mas, sobretudo mental, em concordância com os autores 

Goodhead & McDonald (2007), facilmente para os cuidadores são “invisíveis” os seus 

próprios problemas e necessidades.

Verificámos que por serem pais e principais cuidadores de filhos com deficiência viram 

condicionados os projetos, os sonhos, a relação com os outros, as vivências e mudaram 

trajetórias, conforme refere Biscaia (1997). O filho deficiente, acima de tudo, exige 

tempo, capacidade de superação e esquecimento de si próprio e dos seus projetos. Este 

acontecimento pode, em detrimento de outras opções, orientar de modo diferente ou 

condicionar impetuosamente, percursos de vida.

Outro aspecto reportado pelos cuidadores participantes incide no fato de não contarem, 

genéricamente, com apoios no que respeita á sua tarefa de cuidar. Salientaram de forma 

mais incisiva a dificuldade de aceder aos serviços de saúde e da segurança social. 

Referem, ainda, grandes encargos nos setores financeiro e da saúde, vincando que 

deviam ter mais apoios a estes níveis.
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Estes resultados vão de encontro à literatura científica sobre a temática e (Goodhead & 

McDonald, 2007) que indicam o elevado número de gastos financeiros e insuficiência 

dos apoios monetários, a falta/desconhecimento de apoio dos serviços.

Também afirmam existirem alguns apoios, que procuram, destacando o apoio 

institucional por parte da APPACDM.

Os participantes manifestaram que enquanto forem capazes de responder às exigências 

dos cuidados ao filho com deficiência, não imaginam outro futuro para si, senão aquele 

em que estarão ao lado dos filhos, partilhando as suas vidas.

Por outro lado, considerando o seu próprio envelhecimento, a perda de saúde, a 

consequente perda de capacidades para cuidar, salientam o emergir da preocupação 

relativa ao futuro, para além de si...; futuro que não se deseja pensar, mas que se quer 

assegurado.

Face a esta realidade verifica-se a pertinência da criação de uma modalidade/estrutura 

de apoio que concorra para criação de estratégias e que permitam a estes pais lidar de 

forma menos angustiante com as necessidades reportadas e sentidas face ao futuro.

Tais resultados vão ao encontro do referido pelos autores Córdoba, Mora, Bedoya & 

Verdugo (2007), que salientam que duas das princípais preocupações dos cuidadores 

informais se prendem com o envelhecimento dos cuidadores e dos seus descendentes, 

que apesar de já terem idade para terem uma vida autónoma, devido á sua problemática, 

ainda se encontram ao cuidado dos pais e, também, com o facto de conseguirem ou não 

fornecer condições para um envelhecimento positivo para si e para os seus.

Apesar de uma vida de cuidados, repleta de memórias de dificuldades, de caminhos 

trilhados sem apoio e sem descanso, para além da ausência de respostas desejadas, estes 

pais cujo objetivo de vida se sedimenta nos cuidados prestados, consideram tudo ter 

feito para darem o melhor de si.

Tal como o defendido por Martins, Pais-Ribeiro e Garrett (2003), o papel de cuidador 

informal também comporta aspetos positivos, tais como os sentimentos de 

solidariedade, de proximidade e de intimidade com a pessoa de quem cuidam. Do 

mesmo modo, também os cuidadores entrevistados manifestaram sentir gratificação 

com a execução da sua tarefa, nomeadamente ao nível da relação estabelecida e das 

aprendizagens decorrentes da sua experiência.
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Parte III. Projeto de Intervenção

1. Proposta de Projeto de Intervenção CUID’ARTE

Decorrente da análise dos dados obtidos nesta investigação, propomos um projeto de 

intervenção que permita a criação de um gabinete de apoio para pais seniores 

cuidadores de filhos adultos com deficiência.

A operacionalização das diligências propostas para desenvolvimento, a partir do 

gabinete, incidem em primeira instância nos esclarecimentos necessários e atendendo à 

especificidade de cada caso. Para além de se disponibilizar a informação necessária e de 

se registar o levantamento de necessidades, a intervenção passa ainda por aconselhar e 

colaborar na procura das respostas, recursos e serviços para os cuidadores e para os 

seus filhos com deficiência, colaborando, sempre que necessário, na articulação com os 

agentes sociais e recursos na comunidade.

Pretende-se sobretudo fomentar o desenvolvimento de atitudes proativas, promovendo o 

empoderamento dos pais cuidadores, potenciando a sua autonomia e qualidade de vida, 

bem como dos seus filhos. Quando se verificar a impossibilidade de resolução de 

situações problema por parte da familias, os recursos do gabinete intercedem junto da 

rede de parcerias/serviços, no sentido de encaminhar diretamente ou de resolver de 

forma mais célere a situação problema/necessidade.

l.l.Fundamentação do projecto de intervenção

O projecto Cuid’arte integra duas grandes vertentes. Por um lado, a criação de um 

gabinete de apoio aos pais com o intuito de responder às suas necessidades, o que obriga 

a que haja articulação com os serviços da comunidade. Por outro, a criação de grupos de 

ajuda mútua que, também decorrendo do resultado da presente investigação, procura 

desenvolver ações conjuntas de reflexão, partilha, vivências de situações comuns e 

necessidades transversais.

Sabendo de antemão que o ato de cuidar não é uma tarefa de fácil execução, Cuid’arte 

está pensado para desenvolver workshops que resultam do levantamento das 

necessidades e do interesse dos pais envolvidos, com o intuito de desenvolver 

estratégias facilitadoras do cuidar.
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Cuidar de alguém continuamente, no decurso de uma vida, constitui um desafio, 

metafóricamente comparável a um projecto que é eternamente inacabado ao qual se 

acrescentam metas todos os dias, durante semanas, meses ou anos e cuja concretização 

dos objectivos depende da mestria de quem cuida.

A dualidade deste conceito no campo da deficiência, permite-nos refletir não só sobre a 

arte no cuidar mas, também, no verdadeiro sentido de cuidar com arte daqueles que se 

ama.

Com o intuito de agilizar a articulação com a comunidade, os meios e recursos 

necessários para colmatar as necessidades prioritárias dos séniores cuidadores de filhos 

com deficiência foi pensado o projecto Cuid’arte, um projeto que procura cuidar de 

quem cuida.

1.2.Objetivo geral

Propõe-se como objetivo geral do projeto Cuid’arte: criar um gabinete de apoio 

para pais séniores de filhos adultos com deficiência

1.3. Objetivos especificos

- Promoção da articulação destes pais com os serviços da comunidade

- Criação de grupos de ajuda mútua

- Desenvolvimento de workshops entre pais e filhos

1.4.Recursos envolvidos na dinamização e liderança do projecto

Recursos fisicos, humanos e materiais.

1.5.Público-alvo

Pais séniores cuidadores de filhos com deficiência
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1 .6  Planificação da intervenção
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1.7.Desenvolvimento sucinto das atividades a propor

Com o gabinete de apoio aos pais objetivamos dar resposta às suas necessidades, 

sobretudo no que concerne ao seu empoderamento e à articulação com os serviços da 

comunidade. Para o desenvolvimento deste objetivo o funcionamento está estruturado 

da seguinte forma:

88



Orientação às familias, disponibilizando a informação mais adequada a cada caso;

Promoção e concertação de esforços e respostas existentes em função da verdadeira 

reunião de informação, levantamento de necessidades e colaboração no 

desenvolvimento dos recursos para os cuidadores e para os seus filhos com deficiência;

Articulação com Agentes Sociais na comunidade como estruturas educativas, 

serviços de saúde e associações congéneres, para que consigam dar respostas às 

necessidades;

Colaboração com os Pais de pessoas com deficiênca no que concerne à integração 

dos seus filhos e potenciar a autonomia e qualidade de vida de pais e filhos;

Promover, criar e implementar recursos na comunidade, que visem a inclusão e que 

constituam respostas efetivas para os pais cuidadores de filhos com deficiência.

Propõe-se a criação e desenvolvimento de grupos de ajuda mútua, que potenciem o 

encontro voluntário de pessoas que partilhem experiências ou problemas comuns e 

ofereçam, entre si, suporte emocional e social. Enquanto forma sistemática de 

intervenção pretende-se inicialmente dar continuidade ao trabalho com o grupo, 

constituido para o desenvolvimento desta investigação, podendo, eventualmente, no 

futuro ter um efeito multiplicador.

A realização desta proposta contaria com grupos de 8 a 10 cuidadores informais, 1 vez 

por mês, com a duração de 2 horas.

Uma proposta de intervenção com o grupo incide no recurso à ferramenta PATH, 

desafiante e orientada para a ação. Enquanto processo o PATH promove a resolução de 

situações confusas, ajuda as pessoas a libertarem-se das amarras ao presente e conduz 

ao planeamento, possivel, positivo e desejado.

A intervenção centrada na família supõe a promoção das suas capacidades e 

competências, bem como o fortalecimento do funcionamento familiar e a sua 

responsabilização. Para aumentar a competência familiar, o desenvolvimento de 

workshops temáticos incidirá nas necessidades sinalizadas pelos próprios e serão
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desenvolvidas estratégias úteis para as superar, evidência já sustentada nesta 

investigação.

1.8.Avaliação do Projeto

Atendendo ao fato de que uma das principais dimensões que asseguram a qualidade dos 

programas de intervenção ser o grau de eficácia das intervenções, a avaliação do 

projecto, embora seja anual,com monitorização semestral, é considerada como um 

processo contínuo que se afigura pertinente para o desenvolvimento e ajustamento do 

mesmo, sempre atendendo à dinâmica das necessidades das família de pessoas com 

deficiência a seu cargo.
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Considerações finais

O aprofundamento do conhecimento da temática desta investigação emerge em primeira 

instância de uma pesquisa aos referênciais teóricos existentes e que permitiram 

averiguar que são parcos os que fazem alusão a pais cuidadores, de filhos a envelhecer e 

com deficiência, nesta etapa do ciclo de vida.

O modelo de análise qualitativo a que recorremos possibilitou, a partir das entrevistas e 

do focus group, a recolha de um contributo vasto e rico que permitiu, ainda que de 

forma morosa, alcançar os objetivos inicialmente delineados.

De uma forma geral, e face aos resultados obtidos e aos objetivos propostos, pudemos 

concluir que os cuidadores participantes mencionam não contarem, genéricamente, com 

apoios no que concerne á sua tarefa de cuidar, manifestando necessitarem de mais 

apoios financeiros e dos serviços de saúde e salientam a dificuldade de aceder a este 

último bem, tal como os da segurança social. Ainda assim, enaltecem e destacam o 

apoio institucional por parte da APPACDM, que acolhe diáriamente os seus filhos.

Para estes pais o cuidar dos filhos surge como um objetivo, a missão da sua vida, no 

qual o seu quotidiano e as rotinas se alteram ou se adaptam em função das necessidades 

dos cuidados, procurando de forma constante soluções para os problemas encontrados. 

No que concerne às necessidades do cuidador verificámos que, maioritariamente, se não 

são anuladas são relegadas para segundo plano, conduzindo ao desgaste, sobretudo 

mental, o que não impede os cuidadores de sentirem gratificação com a execução da sua 

tarefa.

Os participantes mencionaram que a perda de saúde e de capacidades para cuidar 

tornam mais exigente a prestação de cuidados, mas tencionam fazê-lo enquanto forem 

capazes. Nesta sequência o futuro para além de si, constitui uma preocupação e deseja- 

se que seja assegurado com respostas adequadas a esta problemática.

Atendendo a esta realidade a continuidade da investigação poderia em muito ser 

enriquecida com o recurso ao PATH, um caminho para futuros alternativos e com 

esperança. Esta ferramenta foi concebida para reforçar princípios como a inclusão, 

diversidade e democracia, e bem assim para ajudar a formar comunidades e 

organizações. O PATH é um processo social que permite às pessoas fazerem as suas 

escolhas, perceberem se querem avançar para o futuro e alinharem no caminho, a passos 

curtos ou largos, ao seu ritmo e, sobretudo, a pensarem no sonho...o sonho.
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Tendo constatado que os resultados indiciam a complexidade da problemática em 

estudo, justifica-se como essencial para uma intervenção adequada neste contexto o 

planeamento de estratégias de resolução ou de controlo dos problemas inerentes ao 

papel do cuidador.

Decorrente dos resultados aferidos, propusemos o desenvolvimento do projeto de 

intervenção designado Cuid’arte que visa a criação de uma estrutura de apoio e 

promoção de estratégias facilitadoras para pais cuidadores de filhos com deficiência, 

bem como do seu verdadeiro acesso aos serviços da comunidade.
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Caracterização dos participantes

Participante Sexo Idade Estado
civil

N.°
de filhos

Fihos
com deficiência

Grau
de

instrução

Situação face ao 
emprego

P1 M 65 Casado 2 1 12° ano Reformado
P2 F 73 Casada 

(com p9)
3 1 4a classe Reformada

P3 M 82 Casado 
(com p4)

2 1 Sem
escolaridade

Reformado

P4 F 80 Casada 
(com p3)

2 1 3a classe (sem reforma)

P5 F 78 Viúva 2 1 4aclasse reformada
P6 F 74 Casada 

(com p10)
2 1 Sem

escolaridade
reformada

P7 M 70 Viúvo 2 1 Licenciatura
especialização

reformado

P8 F 77 Divorciad
a

2 1 Mestrado reformada

P9 M 68 Casado 
(com p2)

3 1 4a classe reformado

P10 M 75 Casado 
(com p6)

2 1 Sem
escolaridade

reformado
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GUIÃO DA ENTREVISTA

APÊNDICE II
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Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária

Educação

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência 
Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

Blocos Tópicos Objetivos Específicos Formulação de questões
1-Legitimação da Entrevista Legitimar a entrevista 1.1 - Legitimar a entrevista junto 

dos participantes
1.2 - Auscultar o interesse e 
motivação do entrevistado para 
participar na investigação

-Informar o participante acerca da temática e
objetivos da investigação
-Salientar a pertinência do contributo do
entrevistado para o desenvolvimento da
investigação.
-Assegurar a confidencialidade dos dados e o 
anonimato das respostas.
-Informar quanto à possibilidade do 
participante verificar a transcrição da 
entrevista.
- Promover uma relação cordial, empática e 
de confiança.

2- Caraterização dos 
participantes

Pessoal e Famíliar 2.1 - Recolher dados pessoais
2.2 -Recolher dados familiares

1- Questionar a idade
2- Questionar habilitações académicas (antes e 
depois do nascimento do filho com 
deficiência)
3- Questionar profissão (antes e depois do 
nascimento do filho com deficiência)
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Blocos Tópicos Objetivos Específicos Formulação de questões
4- Composição do agregado familiar
5- Número de filhos
6- Número de filhos com deficiência

3 -  Prestação de cuidados Cuidadores de filhos adultos 
com deficiência

3.1 - Analisar como encaram o 
processo de envelhecimento face 
à necessidade de cuidar e ser 
cuidado

7- A responsabilidade de cuidar é uma 
preocupação crescente à medida que 
envelhece?
8- Sente dificuldade em assegurar agora as 
tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
9- Sente mais dificuldades no cuidar e na 
realização das tarefas à medida que 
envelhece e o seu filho avança na idade?
10- Sente-se capaz de cuidar do seu filho por 
muito mais tempo?
11- Considera que apesar da idade o seu filho 
está muito dependente de si?
12- Sente que envelhece de forma diferente 
dos outros pais que não tem filhos com 
deficiência a cargo?
13- Quem pensa que vai cuidar de si quando 
tiver necessidade?
14- Sente que já precisa de ser cuidado?
15- Considera que a tarefa de cuidar não lhe 
deixa tempo para realizar outras tarefas?
16- Considera que as despesas inerentes ao 
processo de cuidar pesam no orçamento 
familiar?

3.2 - Identificar as necessidades 
sentidas no processo de cuidar.
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Blocos Tópicos Objetivos Específicos Formulação de questões
3 -  Prestação de cuidados 
(cont.)

17- Sente necssidade de ter mais apoios?
18- De que forma podia ser ajudado a 
assegurar os cuidados?
19- Em que área sente mais falhas (familiar, 
comunidade, saúde, social)
20- Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de 
quem cuida se sente bem?

3.3 - Identificar a satisfação do 
prestador de cuidados

21- Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir- 
se útil e capaz?
22- Sente que por conhecer bem as 
necessidades do seu filho pode tratar dela 
melhor que ninguém?
23- É gratificante saber que o trabalho que 
tem proporciona bem estar à pessoa de quem 
cuida?
24- A responsabilidade de cuidar dá sentido à 
sua vida ?

4 -  Desgaste Desgaste do cuidador 4.1 - Aferir o desgaste inerente 
ao processo de cuidar.

25- Sente-se cansado?
26- Sente-se esgotado por ter de continuar a 
prestar cuidados?
27- Sente-se sem força para assegurar todos os 
cuidados necessários?
28- Sente-se muito sobrecarregado por ter 
ainda de cuidar do seu familiar?
29- Consegue ter algum tempo de 
descanso/férias?
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Blocos Tópicos Objetivos Específicos Formulação de questões
30-A sua saúde tem sido afectada pelo 
desgaste de cuidar permanentemente?

5 -  Suporte Sócio-familiar Suporte social e familiar 5.1 -  Conhecer a rede de apoio 
social

31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e 
técnicos tem idéia das dificuldades que 
enfrenta diáriamente?
32- Recebe apoio suficiente dos serviços de 
saúde e dos serviços sociais?
33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
34- Sente que poderia envelhecer melhor e 
fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais 
apoio?
35- As suas relações sociais foram afectadas 
por ter de continuar a cuidar do seu 
descendente?
36- Prestar cuidados a um filho com 
deficiência deu-lhe oportunidade de alargar 
os seus interesses e contactos?

5.2 - Conhecer a rede de apoio 
familiar

37- Existem familiares na rede de apoio para 
ajudarem quando necessário?
38- As pessoas da familia dão-lhe a atenção 
que gostaria?
39- Enquanto cuidador sentiu um 
estreitamento das relações familiares e das 
relações de amizade?
40- Sente que a familia se afasta com receio 
da responsabilidades de ter que assegurar os 
seus cuidados e os do seu filho?
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Blocos Tópicos Objetivos Específicos Formulação de questões
6 - Resiliência Superação de dificuldades 6.1 - Conhecer de que forma 

fazem face às dificuldades
41- Confia na sua experiência e nas 
competências adquiridas para continuar a 
cuidar ainda que com mais dificulades?
42- Estabelece prioridades e centra-se no mais 
importante?
43- Aceita a situação como ela é?
44- Procura o que há de positivo na sua 
experiência de vida enquanto cuidador?

6.2 - Que estratégias encontram 
para superar as adversidades.

45- Procurou obter toda a informação possivel 
àcerca da problemática do seu filho para 
melhor adequar os cuidados?
46- Modificou as condições da casa de modo a 
faciltar as suas tarefas?
47- Pensa nos problemas e na forma de 
encontrar uma solução?
48- Sente que ninguém cuida melhor que 
você?
49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?

7- Planeamento Compreender como incluem o 
cuidar dos filhos no seu projecto 
de vida

7.1.Conhecer de que forma 
organizam o planeamento diário

50- Aceita a condição de cuidador vitalicio 
como uma missão?
51- Adapta a rotina diária de cuidados à 
medida que vai sentindo necessidade?
52- Tenta arranjar soluções para os 
problemas?
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Blocos Tópicos Objetivos Específicos Formulação de questões
7- Planeamento (cont.) 53- Consegue que a familia ajude quando é 

necessário?
54- Reserva algum tempo livre diáriamente 
para si próprio?
55- Consegue falar dos seus problemas com 
alguém?

7.2 - Que expectativas tem face 56-Desejaria confiar os cuidados do seu
ao Futuro filho?

57- A quem confiaria a continuidade dos 
cuidados do seu filho quando já não os 
conseguir assegurar?
58- Tem receio pelo futuro destinado ao seu 
filho?
59- O que deseja para o Futuro?
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Consentimento Informado

Exmo/Exma Senhor(a)

Vanda Cristina Caneiras Banza Afonso, Assistente Social e Directora Técnica da 

Unidade de Lar Residencial na APPACDM de Évora, aluna do 2° Ano do Mestrado em 

Psicogerontologia Comunitária, na Escola Superior de Educação, do Instituto 

Politécnico de Beja, está a efectuar um estudo para a sua tese, intitulada “A Senescência 

vivida a cuidar de filhos com deficiência”.

O presente estudo tem enfoque em pais séniores, cuidadores de filhos adultos com 

deficiência, que frequentam o Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) da 

APPACDM de Évora. Tem como principal objectivo Analisar as necessidades do cuidar 

em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

A sua participação neste estudo é voluntária, podendo retirar-se a qualquer momento do 

mesmo sem danos ou prejuizo para si. A colheita de dados é efectuada essencialmente 

através de entrevista.

Os dados deste estudo serão codificados, pelo que não serão relacionados com o seu 
nome, não sendo este mencionado em qualquer fase do processo de investigação, 
assegurando-se assim o anonimato e a confidencialidade dos mesmos.

Data / /

Assinatura da mestranda:

Li o presente documento designado Consentimento Informado e voluntariamente aceito 
participar neste estudo.

Data / /

Assinatura do participante:
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Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de M estrado em  Psicogerontologia Com unitária

Educação

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência 

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

TRANSCRIÇÃO  DA ENTREVISTA  
Participante 1

Blocos
1-Legitim ação da Entrevista -Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.
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Blocos Q uestões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1:65 anos
Q2- Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R2:Fiz o 12°ano antes da A nascer depois dela nascer ainda estive inscrito numa universidade mas depois... com o 
trabalho e tudo o resto não consegui conciliar...
Q3-Qual é/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3: Quando a A nasceu eu trabalhava como agente de seguros e depois do nascimento continuei a trabalhar...mas 
efectivamente um dos motivos que me levou a deixar de trabalhar foi para poder cuidar da A, estar mais tempo com 
ela.
Q4-O seu agregado profissional é composto por quantas pessoas?
R4:4
Q5-Quantos filhos tem?
R5: 2
Q6-Quantos tem deficiência?
R6:1

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Não digo que não , mas sabe acho que já estive mais preocupado com isso. Com filhos assim nos vemos a vida 
de outa maneira, de uma forma menos acelerada, vivemos o dia-a-dia,sabe? o amanhã logo se vê...aprendi a ver as 
coisas de outra maneira...não estou preocupado se a A vai ficar aqui...vivo o dia -a  -dia sem me preocupar com o 
trabalho que a A dá. A preocupação é normal em relação aos filhos...
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8:A minha mulher é que assegura as questões da higiene da A. Agora eu tenho acompanhado muito a A, por isso 
me reformei antecipadamente, e ela está cada vez mais exigente, tem aumentado o grau de exigência dela, está a 
ver? quer outras coisas, outras experiências que nem sempre são possiveis, mas que reconheço que fazem parte do 
crescimento...é normal, traz algumas dificuldades.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: É normal
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10:Espero que sim, estou a contar com isso ainda por uns bons anos, haja saúde. Gostava também de ter um 
testamento , um documento assinado, uma coisa assim que dissesse que quando um dia eu morrer a A teria 
assegurado tudo o que eu queria para ela, os cuidados, o seu futuro. Isto psssa-se com os pais e com os 
filhos....quando eu não puser quem é que trata da minha mãe???É a vida...a vida é assim...
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11:Sim
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
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R12: Sim isso é indiscutivel, eles são filhos diferentes e nós pais também somos diferentes, estes filhos tem sorte 
com os pais que tém. As crianças tiveram sorte com estes pais, esta mãe, este pai, nós que aqui estamos. Aqueles que 
conseguem ...porque muitos fogem das dificuldades, abandonam os filhos , surge a rotura conjugal...quando se vão 
superando as dificuldades isto fortalece-nos.
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: Sinceramente...para já não penso nisso...não é uma situação que me preocupe...não para já....não penso nisso. 
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14:Para já...actualmente não...
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Eu deixo de fazer coisas para cuidar da minha filha...há coisas que eu gostava de fazer e que podia fazer se a A 
não tivesse problemas e deixo de fazer pelo facto de a A ter problemas...sei lá mesmo coisas do dia-a-dia, podia 
ocupar-me com outras coisas...sinto a falta de tempo para fazer outras coisa pelo facto de...ter que estar em casa 
quando às vezes não me apetecia...se eu for ao futebol a A não vai comigo, entre outras coisas...eu gosto de andar de 
mota...a A não pode ir comigo e mesmo quando estou sózinho não vou porque penso que ela pode precisar de mim 
ou que o telefone pode tocar (mesmo aos dias de semana)...só ando de vez enquando ao fim-de semana quando a 
minha mulher está em casa.
Há coisa que eu deixo de fazer porque tenho que cuidar dela...eu deixei de trabalhar por causa da A...para poder 
cuidar da A, não conseguia conciliar a minha vida...(emocionado) eu deixei de trabalhar aos 57 anos...isto não se 
passava se a A fosse... não tivesse estes problemas....se assim não fosse continuava a trabalhar...se calhar já tinha 
tido um acidente de mota...(Sorri) já tinha partido a cabeça, uma perna...enfim...deixo de fazer coisas que faria se a 
A não tivesse este tipo de problemas. Fazer algumas destas coisas com a A não é possivél, não é porque ela é 
rapariga, não é uma questão de gosto é uma questão de consciência, há coisas que ela não pode fazer.
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: As despesas aumentam, mas não significativamente relativamente a um filho normal. Se fizesse um balanço 
das despesas que fiz com o meu outro filho, ao nivel de saúde e educação e as despesas que fiz com a A se calhar 
não são assim tão diferentes. Os medicamentos são comparticipados e as consultas também e tem prioridade.
Existiu muita despesa sim enquanto não soubémos o que a A tinha, no ínicio da doença da A (emocionado) 
recorremos a tudo na tentativa de compreender o que se estava a passar...seja bruxos...bruxas...tudo...aí sim gastámos 
muito dinheiro, isto passou-se comigo até a A ter 6 anos e durante anos 3, 4 anos na tentativa de perceber o que se 
estava a passar, fomos a todo o lado, ao médico tal, à bruxa não sei daonde... ai é que as despesas 
aumentaram...enquanto não há...enquanto a gente não se convence que é assim. Apartir daqui o aumento não é assim 
tão expressivo relativamente a um filho normal.
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17: Fomos sentindo a vários niveis, desde que percebemos que a A tinha problemas...até percebermos o que 
tinha....andámos perdidos à procura de respostas...recorremos a tudo, nem faz idéia...actualmente vamos 
conseguindo ultrapassar os óbstáculos. Felizmente vamos conseguindo, quando não pudermos, alguém há-de 
assegurar...hoje em dia ninguém é deixado ao acaso.
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
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R18:Para já tendo saúde e depois com mais respostas para a A...mesmo aqui...é o que esperamos das instituições 
como esta...vocês sabem, são técnicos...
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social) ?
R19:Vamos sentindo..por exemplo ao nivel da tão falada inclusão....que não o é verdadeiramente...a sociedade não é 
inclusiva e os pais de filhos com problemas começam a sentir isso logo que os seus filhos vão para aprimária...no 
jardim de infância ainda assim é diferente..E depois associações como esta também não fazem grande coisa do ponto 
de vista da integração profissional...eu pergunto-me se a A não conseguiria fazer nada?Será que não podia ser 
empregada de um espaço de refeitório? Ajudar a a preparar os talheres?Digo a A como outro qualquer assim....Do 
ponto de vista de respostas na comunidade a A está aqui ocupada e o que faz? tapetes?ginástica natação e mais? 
Seráque não podia fazer mais?
Do ponto de vista das respostas na sociedade, nós pais temos um papel importante, temos a obrigação de mudar a 
idéia de que estes miúdos, os nossos filhos são uns coitadinhos....(emocionado)
As associações tem todas as condições para o fazer e não fazem.
O estado devia dar condições para se fazer melhor...as Câmaras tem responsabilidades e condições para o fazerem só 
que nós não exigimos.
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20:É claro que sim
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21:Sim, mas lá está ...é tanto como cuidar de outro filho.
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: É uma vantagem, conhecer ajuda a agir de acordo com as necessidades.
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23: Claro que sim
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24 ...Dá sentido...É o sentido!

4- Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25:Sim...É desgastante!
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26:É desgastante. Porque isto é uma sucessão...isto desgasta porque nós queremos que as coisas melhorem que vão 
mais além e o que é que nós vimos...? se não pioram também não melhoram...está na mesma, tudo estagnado! 
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27:Sinto que é desgastante, eles crescem, tornam-se mais exigentes...a a quer coisas agora que não queria há uns 
anos atrás...faz parte do crescimento...só que não entendem quando não pode ser...desgasta 
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28:Nós ainda conseguimos assegurar, eu umas coisas, a minha mulher outras...é ela que trata da higiene da A por 
exemplo ...mas ela trabalha e eu tento estar com a A o máximo de tempo possível, por isso é que me reformei tão 
cedo, por isso é que ela só vem à instituição nos dias das terapias 
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
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R29:Férias sim, descanso não, mesmo quando a A vai neste programa de férias na praia da instituição eu nunca 
estou descansado...
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30: Acaba por afectar, existe uma preocupação constante...sobretudo ao nivel mental...é desgastante

5 -  Suporte Sócio-fam iliar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente?
R31: Não
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Com a A não temos tido problemas, agora a A teve que ser operada e não tivemos quaquer tipo de 
entrave....correu tudo bem e até teve prioridade nas consultas...
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33:Não
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34: É provável que sim, desde que bem dirigido!
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: Sim foram...condiciona muito...condiciona tudo...desde sempre e para sempre!
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36: Sim, sobretudo na medida do interesse em compreender o que a A tinha...
Q37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37:O facto da A ter um irmão deixa-me mais tranquilo, embora saiba que ele tem a sua vida...
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38:Dão o que podem...
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: Para este tipode encargos não são muitas as disponibilidades...neste momento sou eu o cuidador em relação à 
minha filha e também à minha mãe.
Foi mais afastamento...amigos...pessoas que até nos convidavam para jantar deixaram de o fazer...por não dar 
jeito...por termos a A...por estarem lá outras crianças não sei...
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: É mais desinteresse...ora bem, eu acho que quando falamos de primos,primas,padrinhos,madrinhas,cunhados e 
cunhadas...é diferente., esses não...enfim...não contamos...Com os pais ,os avós os irmãos...os mais próximos, com 
esses sim.

6 - R esiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41:Sim e enquanto me for possivél, sim 
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42:O mais importante é a A...
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43:Eu acho...sinto...se calhar o que todos nós sentimos...uma revolta...pergunto-me porque é que isto me aconteceu
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a mim??? Depois aceitei, mas questionei muito porque é que isto me aconteceu...
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44: Sim...mas os aspectos negativos estão sempre lá...há sempre aspectos negativos...eu dei uma volta completa à 
minha vida...foi bom e foi mau...enfim..
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Sim recorremos a tudo em todo o lado...onde quer que diziam que havia o médico tal,no sítio tal...lá iamos 
nós...bruxos...bruxas...tudo o que se pode imaginar...até percebermos...hoje em dia é mais fácil...a informação está 
mais disponivel...com a internet também...o acesso à informação é diferente de à 20 anos atrás.
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Não foi necessário.
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47:Sim
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48:Sim até porque dedico muito do meu tempo à A. Sei do que precisa...o que gosta o que não gosta, o que pode 
ou não fazer, o que a faz sentir bem...segura...
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49: Bem se assim não fosse não me teria reformado 8 anos antes do tempo...eu gostaria de poder...de ainda estar a 
trabalhar..não é? mas era preciso dedicar mais tempo à A.Foi uma opção, na altura a minha mãe também precisava 
de mim e então assumi o papel de duplo cuidador...

7- Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: Sim claro que sim...com a A mudou tudo, alterou tudo, desde o inicio, até hoje, se assim não fosse não me 
tinha reformado tantos anos mais cedo...alterou tudo...os meus projectos, a minha vida.
Na minha familia...a familia da minha mãe principalmente...teve sempre muitos filhos...eu também sempre pensei 
em ter muitos filhos...pensei... queria ter tido mais filhos...logo aqui...(emoção)...depois da A...foi..uma coisa que 
alterou completamente...pensei...vamos parar já por aqui e graças a Deus que aconteceu com o 2°, se tivessse 
acontecido com o primeiro...alterou completamente o que tinha pensado para a minha vida...pensei...já tenho este 
assim se ainda vem mais assim com é? Pensei...tenho que ter condições....isto mudou... mudou-me a mim como 
pessoa...mudou completamente a minha vida!Mudou o meu temperamento a maneira de ver as coisas.
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51: Sim sempre que é necessário e o melhor para a A.
Q52: Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52:Sim tento...tentamos...quando há solução...porque às vezes não há...
Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: como lhe disse isso é complicado, delicado...
Q54-Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: Mais ao fim-de-semana quando é possivél, quando a minha mulher está disponivel...quando a A pode ficar com 
a mãe.
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Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: Bem...logo quando a A nasceu...fui eu que tive necessidade de falar....de dizer o ....(emocionado)....bem antes 
que me perguntassem...de dizer:”É pá já viste o que agora me aconteceu....esta situação...? sentia a necessidade de 
ser eu a dizer...
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Enquanto eu puder não, quando eu não puder...(emocionado) logo se vê...enfim...hoje em dia já não fica 
ninguém sem resposta...as coisas já são diferentes...alguém...(muito emocionado)...
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57: Uma coisa é aquilo que eu gostava que fosse e a outra é o que eu sei que vai acontecer...eu gostava muito que o 
C que é o irmão cuidasse da A, mas nos dias que hoje se vivem...portanto eu vou ter sempre que preparar as coisas 
para que o C fique fora disto, para que ele um dia não me vá culpar, eu vou ter que preparar as coisas e a sociedade, 
que terá que assegurar que a A terá resposta numa coisa como esta, ou diferente, mas que terá que ter uma resposta. 
Nós pais íamos sentir-nos mais seguros se aquele edificio que está a ser construído pudesse assegurar estas 
respostas, que não assegura porque o ideal era que naquele espaço todo estivessem 50/60 camas e não as 12 que 
tem...não é uma crítica mas eu vejo isto...com muita dificuldade..tenho muita dificuldade em perceber isto...o que eu 
queria era que aquele edificio enorme, aquele espaço desse resposta a estas necessidades, destes pais, eu penso...o 
que é que eu vou fazer à A se eu não tiver possibilidade de continuar a tratar dela, eu não vejo criar condições para 
isto...Nós até temos um estado que financia coisas deste género.
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58: Os pais tem sempre receio em relação ao futuros dos filhos quer tenham problemas como a A ou não. O meu 
filho não tem problesmas e eu não deixo de me preocupar. Mas Com a A é diferente...
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: Que se criem respostas para estas pessoas para quando as familias não os puderem assegurara mais...é clao que 
eu gostaria de acompanhar a A por muito mais tempo, de a ver crescer...mais e mais...o ideal seria criar residências 
com capacidade para dar resposta a quem precisar, que a cidade de Évora não tem.
O que eu queria era ter a certeza que a A terá uma resposta adequada...vamos lá a ver...pelas minhas contas ainda 
penso estar cá mais uns aninhos mas se eu desaparecer amanhã...para onde é que a A vai?...esta é a minha maior 
preocupação. Já fiz inclusivamente uma exposição ao Ministro, isto é financiado a 100% e nós pais continuamos 
sem respostas...Pensem vocês técnicas também nisto...
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1:73anos
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R2:Bem...eu só estudei até ao 4°ano, não estudei mais. Depois da T nascer também não estudei mais, queria era 
trabalhar mas...nem isso consegui.
Q3-Qual é /era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3:Trabalhava antes da T nascer, fui empregada doméstica ...depois... ainda tentei trabalhar mas só dois meses 
num restaurante, queria estar a tempo inteiro mas não foi possivél, ainda tentei umas horas, mas nem isso... tive 
que desistir, ela chorava muito...não consegui. O meu marido era guarda fiscal e práticamente não estava em casa 
Q4- O seu agregado familiar é composição por quantas pessoas?
R4: Todos somos 7 
Q5-Quantos filhos tem?
R5: Três
Q6-Quantos têm deficiência?
R6: 1detectado aos 14 meses

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: (Acena veementemente a cabeça de forma afirmativa)...Para mim, em relação à T, cada vez é maior a 
preocupação...porque não sei o dia de amanhã
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: Sim...Sempre fiz tudo mas agora... sinto agora mais dificuldades por questões da idade e de saúde, estou à 
espera de ser operada, tenho muitas dores nas pernas e dificuldades em andar.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: Sim por questões da idade das duas e também de saúde, temos tido mais problemas...mas também tenho 
ajudas, faço parte dum movimento religioso que me tem ajudado muitissimo!
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: Eu é até que possa, vamos fazendo mas que dá muitos cuidados dá...é uma preocupação de nós todos...a 
minha filha tem agora o apoio da cunhada...que é muito bom!
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11:É sim
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
R12:Sim eu sinto, e ela também, agora, neste estado em que eu estou, ela preocupa-se muito...eu tenho 3 filhos 
todos se preocupam comigo mas a T muito mas muito mais.
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13:Não gostamos de pensar nisso e é dificiL..os lares também são bastante caros. A minha T já me disse “mãe 
vamos increver-nos as duas num lar”já há bem uns 3 ou 4 anos que la me diz isso.
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O meu marido desde que teve o AVC também precisa de ajuda...
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14: Sim agora como estou sinto...mas tenho esperança de que vou ficar melhor.
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: No dia a dia nem tanto porque a T está aqui (instituição) e depois para onde quer que vou ela vai sempre 
comigo.
Muitos pais não assumiram a deficiência dos filhos e enquanto eles foram pequeninos estiverem metidos em casa 
porque eles tinham vergonha de sair com eles
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Sem dúvida nenhuma...isto que é em questões de saúde nem se fala. A minha T desde os 14 meses...desde 
que foi feito o diagnóstico...mas desde os 3meses que era doente, andámos de médico em médico a fazer os 
exames para saber o que é que ela tinha...ela estava encharcada em medicamentos quando eu fui a Espanha com 
ela...só lá é que lhe fizeram o diagnóstico. Cá queriam-ma operar o médico espanhol disse...operar a quê?...isto não 
tem operação, ela tem uma glândula que não desenvolve...não tem operação. Foi tudo assim...Tive muita despesa 
porque recorri a tudo o que se possa e não possa imaginar...
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17: Por vezes sim, sobretudo ultimamente que tenho estado em baixo...mas espero melhorar ...se deus quiser 
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18:Se calhar com mais ajuda da familia...não sei
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)
R19: De tudo um pouco, a minha sorte é o movimento de fé e luz...tem-me ajudado muito. São a minha sorte para 
muita coisa...muita mesmo, abrem-me as portas!
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Sim...isso é o mais importante
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21:Eu acho que sim, faz-me sentir útil, faz.me sentir bem. E a ela também.
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: Mesmo assim às vezes não é fácil, mas a filha quando precisa é a mim que ela vê logo...mas também 
descarrega a ira em mim e no pai...depois passa um bocadinho e pede desculpa mas não é fácil...há casos assim 
(encolhe os ombros).!
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23: Sim é o mais importante!
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida?
R24: Dá sim ...à minha vida e...à dela também.

4- Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25: Sim.... mas a meu ver é complicado, é cansativo... mas nem sempre...nem em todos os momentos. 
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: Sim mas mais por últimamente ter tido estes problemas de saúde...que não ajudam.
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Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27:Sinto...eu quero mas não tem sido fácil, vamos lá a ver como é que vai ser agora...se eu vou melhorar...mas 
vou ser operada...isto tudo...não tem sido fácil.
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28:Ás vezes, nem sempre...É assim é a vida...tem que ser 
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
R29: Descanso descanso não...férias consigo porque tenho pessoas amigas que me ajudam, o grupo fé e luz 
organiza férias todos os anos...ela também vai, mas eu tenho tempo para mim...vão pessoas para ficar só com os 
filhos para os pais poderem descansar...até ficam com eles de noite...só assim.
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30 Sim...às vezes tenho a minha cabeça muito cansada...

5- Suporte Sócio-familiar 31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31:Não não tem!Só que tem e quem passa é que sabe dar o valor...
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Podiamos ter mais apoios. Ao nivel da saúde a minha T não tem tido prioridade nenhuma...e olhe que até tem 
tido bastantes problemas, sofreu muito com as dores e o problema dos rins. Não percebiam que eu tinha que entrar 
com ela no hospital ainda me disseram que eu não podia entrar... e eu é que insisti e disse como ela era...só assim é 
que a médica deixou e comecei a entrar com ela. A sorte é que temos uma médica amiga que nos tem ajudado. De 
resto tudo é cada vez menos e cada vez mais gastos e mais problemas.
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33: Não
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34:Sim sem dúvida deviam pensar mais nestes casos e na gente com estes tipos de problemas...Uns precisam 
mais que outros mas é uma vida inteira cheia de incertezas, muitas vezes de desespero sem ter quem ajude.
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: Nos últimos anos não sinto...o grupo da fé e luz ajuda-nos muito em relação a isso, a mim e à T.
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36- Nem sempre, mas agora deu e tem sido a nossa sorte, o movimento (fé e luz) tem ajudado muito a T, até a 
fazer coisas que eu não lhe podia proporcionar...como as sevilhanas...e nas consultas privadas...
Q37- Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: Sim...tem que ser, os meus filhos, quando podem... mas também tem na vida deles. Eu acho que esta é a 
melhor ajuda que se pode ter.
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: Acho que sim e para a T a ajuda, sobretudo, da cunhada tem sido o mais importante, tem sido uma ajuda 
preciosa.
Q39 - Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: Sim...pricipalmente das pessoas do movimento (religoso)
Q40 -Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do
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seu filho?
R40: (ausência de resposta, baixa a cabeça e manifesta ansiedade-esfrega as mãos)

6 - Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41:Sim sempre..não digo que seja sempre fácil que não é...porque cuidar não depende só da experiência, não 
depende só da gente...também depende dos outros e a minha T não é igual todos os dias...
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: Tento...Até agora tem-se conseguido...
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43:É assim a vida ...mas senti uma revolta...até aos 14 meses da minha filha...perguntava-me porque é que isto 
me aconteceu... e depois tive outra revolta quando ela entrou para a escola...não ma aceitavam.
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44: Sim ...mas às vezes penso que poderia estar melhor na vida ...que poderia ter conseguido trabalhar...mas não 
consegui...com ela...pronto...
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45:Até hoje
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46:Eu já modifiquei sim.
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Tem que ser assim, não se pode baixar os braços...
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Sim (sorri) enquanto for conseguindo é bom sinal 
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49: Sim enquanto a gente puder é bom! Cuido da minha T, do meu neto e tomei conta da minha mãe, como sabe 
até falecer...foi muito dificil porque a T tinha muitos ciúmes de eu tratar da avó, não compreendia...nessa altura foi 
muito complicado e ela andou muito em baixo, e eu também...foi muito desgastante...a minha mãe tinha uma 
demência... e nessa altura o meu marido também teve um AVC, foi um periodo muito complicado...muito duro 
...eu para tudo. ..para todos...

7 -Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: É uma missão, faz parte da sequência.
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51:Sim mas ter um filho assim muda imenso a nossa vida. Eu tive que deixar de trabalhar muito cedo para poder 
ficar com a T, para poder cuidar dela..ela só chorava, não queria mais ninguém, só me queria a mim...começou 
logo ai, logo aqui foi uma grande mudança...teve que ser...ela precisa de muita atenção..desde sempre...tive que me 
habituar a essa idéia... De resto vai-se fazendo conforme se vai podendo.
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52:Sempre...mas nem todos tem solução...
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Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: A referência sou eu para tudo e a cunhada conversa muito com ela, também ajuda.
Q54- Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: Sim quando a T, está na APP aproveito para tratar do que tenho a tratar... coisas para resolver, já tenho 
conseguido ter alguns momentos só para mim, nos retiros (espirituais), e saio com a T muitas vezes, com o 
movimento Fé e luz.
Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: Consigo sempre, tenho que falar...se não falar é pior!
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Não para já nem posso pensar nisso...não posso, nem quero!

Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57:Na APP não! A minha filha está-me sempre a dizer que não quer, não quer ir para a residência....restam os 
irmãos, mas também tem a vida deles...não sei, pois aí é que está o problema!
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58:Sim, como todos os pais...mas a dobrar...nem é bom pensar.
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: Saúde para a gente continuar a nossa missão, o resto vem por acréscimo, com mais saúde o resto...melhor ou 
pior ...tudo se faz...é o que eu acho!
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1: 82 anos
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R2: Eu só aprendi umas letras, quando fui para a suiça e já tinha 45 anos, nunca cheguei a ir à escola 
Q3-Qual é/era a sua profissão?(antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3: A minha profissão...trabalhava numa pedreira, cá em Évora, extraia a pedra à mão...nessa altura não havia 
máquinas depois doA nascer continuei, o que é que eu havia de fazer?...mas era um trabalho muito duro.
Q4- O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4: 4
Q5-Quantos filhos tem?
R5:2
Q6- Quantos tem deficiência?
R6:1

3 -Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7:Sim sem dúvida, somos só os 2...eu ajudo no que posso, quando posso.conversamos muito sobre os nossos 
problemas
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: Sim e sem ver é que é o pior, agora já fui operado, há 22 dias ainda fiquei pior...se eu fico sem ver é que é um 
caso sério...como é que eu a posso ajudar...não consigo...não consigo fazer nem metade daquilo que fazia, antes 
deste problema na vista...eu não posso ir ao banco eu nao posso ir receber as reformas, eu não posso ir buscar um 
avio...tenho que arranjar uma pessoa que me compre la as coisa e que mas venha ca trazer...todas essas 
voltas...eram essas voltinhas que eu fazia no dia-a dia...agora tem que ser a mulher e é quando pode.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: Pois a gente tem problemas e não são poucos e ele... já se sabe...
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10:Vamos indo até que se possa...
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11: Sim para tudo...então ele não faz nada sózinho...tem que ter sempre ajuda ou para lhe dizerem o que fazer. 
Ele agora está muito virado para lá ficar....sabe...porque nós também lhe dissemos que ele agora está lá e é lá que 
tem que ficar
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
R12:Temos muitos cuidados...não podemos faltar com todos os compromissos a tempo e hora...por exemplo com 
os medicamentos, que ele agora já sente falta deles e até os pede, principalmente os da manhã e da noite.
A minha idade já promete...estou a envelhecer...cada vez vou para menos não para mais. Já não me sinto capaz de
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ir aqui ou de ir além...
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: Um lar...não tendo mais solução nenhuma terá que ser um lar....nas condições que me estou a por...de hoje 
amanhã não posso viver aqui...quem é que faz as coisas. Eu tenho-lhe dito a ela...eu enquanto puder estar aqui 
estou, quando não puder..tem de haver uma solução...qual é essa solução na altura. ? Hoje já não se encontra...o 
meu filho que está lá na suiça até tem dito...”pai você vá olhando por uma pessoa que eu pago para ela ir tratar de 
vocês”...mas nós estamos tão escaldados que a gente até da água fria tem medo...sabe...vieram ai 2 pessoas das 
cáritas e eu nunca pensei das pessoas serem como eram... se não tivessemos aberto os olhos tão depressa...nem 
roupa tinhamos para vestir...
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14: Sinto vamo-nos ajudando um ao outro...um dia está ela pior, outro dia estou eu...se ela não me ajudar eu nem 
consigo cortar as unhas...não vejo...como é que eu posso fazer? Não consigo! Vamos indo. Conforme um está 
melhor que o outro é esse que se levanta de manhã para ajudar o A.
A mulher estava acamada e a gente não dava conta..levaram muita coisa...
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Sempre em primeiro lugar o A, o resto vai-se fazendo quando ele cá não está. Temos que fazer as coisas nas 
horas certas para não atrasar senão temos que andar atarefados...poque ele depois lá no pensamento dele não 
entende que é mais cedo ou mais tarde...quando falta isto ou aquilo...a gente andamos logo à rasquinha 
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Sim 3 vezes mais do que o irmão, é muito diferente...escola, médicos, medicamentos...
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17: Sim cada vez mais...ora um ora outro...se calha a ser os dois ao mesmo tempo...como é? E o A?
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18Desde que o A fique bem—para mim ele tem que ficar onde está...ele gosta tanto de lá estar...a vida dele passa 
é ali...ficar ali no colégio...desde que lá está está muito melhor, no comer, menos agressivo...lá é que ele tem que 
ficar...é aqui perto já era uma boa ajuda....a gente sózinhos é diferente...as coisas fazem-se deoutra maneira 
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)?
R19: Para mim é ao nível da saúde mas isso é porque a gente precisamos todos...nem sempre é fácil e com o A 
assim...tem acontecido muita coisa sabe...
Familia...eu não tenho familia, os que tenho não contam...poucos escapam...não conto com ninguém do meu lado... 
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Muito...muito até mesmo...peço muito a Deus...o que será dele ...(emocionado)...quando eu faltar? Como é 
que ele fica? Para onde é que ele vai?
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21: Faz...tem que ser...fazemos até onde for possivél...mas sabe que ele até mudou muito de à uns meses para cá 
antes gostava de ver a televisão, era o que fazia cá em casa, via os filmes...agora começa a ver mas fica 
nervoso...até se agarra à cabeça... eu acho que ele já não está habituado, farta--se e manda apagar a televisão. 
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
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R22: Não! Eu se calhar também não fui pra modo de o educar como devia ter sido... a minha capacidade foi de 
trabalhar de dia e de noite tanto aqui como lá na Suiça, todos os dias trabalhava 14 horas.
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem-estar à pessoa de quem cuida?
R23: Ora diga lá se não havia de ser assim? Foi assim toda a vida e assim vai ser até ao fim...a gente já não 
estranha...tem que se fazer...faz parte da nossa vida.
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida?
R24: É o que me faz andar...ele precisa da gente e a gente vive para ele...

4 -  Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25: Sim muito, cada vez mais...a idade não perdoa...já são 82. É um encargo que me sai de cima do corpo quando 
ele para lá está...no colégio...a gente sempre descansa um poucochinho.
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: Sinto-me cansado e muito irritado...por querer fazer as coisas (emocionado) e pronto...estar na situação que 
estou...
Q27: Bem quando um não pode vai o outro e vamos tentando resolver assim..enquanto pudermos....
R27:-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários? Sim sem força, sem saúde...muito cansado. 
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28: Muito, ninguém faz uma idéia...muito é pouco...
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
R29:Nunca, levei a minha vida a trabalhar...mesmo o tempo que para lá estive (Suiça) vinha de 2 em 2 anos uma 
semana, só.
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30: Sim, é muito trabalho, é um desgaste...sinto-me velho e cansado...

5 -  Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31:Não fazem idéia...Já temos precisado de ir com ele em situações de urgência e é uma carga de trabalhos... 
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Não recebo nada, só a reforma.
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33: Actualmente não, a experiência que tivemos não correu nada bem e não ficámos com vontade de repetir... mas 
precisávamos...
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34:Sim claro era mais fácil e podia fazer melhor pelo meu filho...mas não tenho...tenho que fazer com o que 
posso e como posso.
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente? Sim tudo foi, é e 
será afectado.
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36:Não. Estamos fechados...os contactos só com os médicos...toda a vida!
Q37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37:Não ...nada...só o meu filho que está na Suiça.
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Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: Não...Só o outro filho
Q39: Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade? Não, 
nada...não são nenhumas...zero!
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: Sim eu acho que sim...ainda assim não tenham encargos!

6 - Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41: Sim
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: Temos que pensar que quando é preciso a gente tem que conseguir resolver.O principal é onde a gente vai. 
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43: Sim...aceito foi declarada logo a partir dos 4 meses...Nós tentámos ajudar em tudo...o dinheiro que eu 
gastei...já pesa mais do que ele....
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
(Emocionado) (Ausência de resposta)
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Sim...fomos a todo o lado...a vários médicos, ele tratou-se muito tempo com um médico em Espanha, íamos 
de 3 em 3 meses.
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Sim.. .já várias vezes!
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Sim é o que a gente faz mais é procurar soluções...
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Não...isto é antes só a gente é que cuidava, por isso era o melhor...agora reconheço que ele está bem e que 
gosta de lá estar(na APPACDM) e é muito bem tratado...se não fosse assim ele nem queria ir...e ele quer é lá 
ficar...
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49: É a nossa vida...toda a nossa vida foi para cuidar... Tinha de ser...muitas coisas não puderam ser...não 
existiram, fomos nós os dois para tudo.

7 - Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: É um dever...uma obrigação...
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade? 
R51:Sim, sim vamos adaptando!
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
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R52:Sim

Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?

R53: Só o meu filho mas está longe...

Q54-Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?

R54:Desde que ele vai para a escola mais um poucachinho, mas aqui é como o grou...um sai mas o outro fica de 
sentinela... Nem doentes o podemos deixar...ainda agora eu fui operado a minha mulher teve que ir comigo e o 
nosso filho onde ia ficar? Com quem? Lá teve que ir e ficar à espera enquanto eu fui operado....para onde é que ele 
havia de ir? e com quem? Vá lá que ele se portou bem...lá esteve todo o dia...é assim...

Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: Não...Só com a sra Dra...com o meu filho pela internet...mais ninguém, é a primeira vez que falamos com 
alguém assim.
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Não....Mas sei que na minha familia ninguém tem competência para ficar com ele...o irmão pode ajudá-lo em 
algumas coisas, nalgum dinheiro...porque ele ganha bem (emocionado) ele já ajuda com a roupinha dele, com 
alguma coisa que ele goste...agora para fazer vida com ele não!
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57: Eu às vezes digo assim: vamos parar os 3 a um lar...mas ele não é pessoa para um lar...já viu Dra o que é um 
corpeirão daqueles quando lhe dá um ataque de nervos.. .prega um murro numa velhota ou num velhote...
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58: Sim...é muito triste...não saber (emocionado)
Q59-O que deseja para o Futuro?
R 59: Que ele ficasse encaminhado...orientado, mas... não gostava de me separar do meu filho.
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Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária

Educação

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência 

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
Participante 4

Blocos
1-Legitimação da Entrevista -Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista p ^

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1: 80
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R2: Dr.a eu nem a 4a classe fiz.
Q3-Qual é/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3: Eu aprendi os trabalhos do campo e quando passaram a não ser muitos e depois os meus pais para terem 
trabalho...no tempo da escravidão...eu trabalhei na casa do conde muitos anos, a sra obrigou-me a trabalhar se não 
despedia os meus pais e meu irmão...fui obrigada...estive ali engaiolada a trabalhar muitos anos...depois do A a 
nascer... depois nunca mais trabalhei.
Q4-O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4: 4
Q5-Quantos filhos tem?
R5: 2
Q6- Quantos filhos têm deficiência?
R6:1

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7:Sim sim...até parece que cresce ainda mais do que aquilo que nós envelhecemos. A preocupação de não ser 
capaz de fazer o que temos de fazer de MÃE (a roupa, passar a ferro, comer) é uma coisa muito custosa...
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: Sim sim Sra Dra...cada vez mais ...muitos problemas, muita coisa a pensar.
Sim cada vez mais ...ainda agora estive na cama 5 semanas e o meu marido sem ver nada.Tivemos que se 
desenrascar...eu a tentar fazer umas coisas ele outras, teve que ser...
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: Sim muito mais e depois não nos podemos esquecer que ele também está a envelhecer, já tem 42 anos...não 
parece mas tem...eu no fundo até tenho pena, pronto...aqui está com estes dois velhos...ele sente-se bem e está 
realizado...mas não vai ve...não se distrai...olhe nem que fosse para ir beber um café ali ao modelo...sábados 
domingos, feriados...é tudo igual.Ele até quer e pergunta...Pai tu vais sair, vais sair? Nem ele se lembra que o pai 
foi operado à vista..
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10:Não, não...a continuar assim se calhar temos que o meter num lar ou assim...para onde nós formos. Bem....nós 
estamos é a fazer conta de ele ficar ali (APPACDM) mesmo que demore ainda algum tempo... porque esta situação 
é muito má para nós e para ele...Ele leva todo o serão a falar na APP que a Dra vanda faz assim, faz assado...A 
Sara, que eu não sei quem é faz isto...e a Dna Cecilia, a monitora... é la a minha mãe e vai ser a minha mãe...ele 
sente ali um apoio.
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
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R11: Sim é ,está muito dependente de nós, ele nos dias que fica em casa...não lhe dá para pensar, ter idéias...às 
vezes pergunta em vocês morrendo eu não posso ficar aqui sózinho um dia destes disse-me “deixa quando 
morrerem vou para a casa da D.cetilia...” Antes quando ele falava que nós morríamos ele chorava... e agora 
não...acho que ele já está a pensar em ficar ali.Ele sente que a familia é lá (APP) Nós aqui asseguramos tudo, 
comida, banho...pode não tomar todos os dias mas vai sempre de lavadinho...fazemos o que podemos.
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais que não tem filhos com deficiência a cargo?
R12: Sim, temos menos desenvolvimento, estamos aqui só, temos menos desenvolvimento em cultura, em saber 
isto ou saber aquilo...isto aqui não há vizinhos, mesmo que uma pessoa aqui morra, percebe há mas não 
há...estamos sózinhos, não temos ninguém...
Temos mais trabalho, temos mais problemas e temos mais problemas para deixar a outras pessoas... que o possam 
ajudar, que cuidem dele, que o tragam no pensamento que o lembrem que tem que tomar os comprimidos...essas 
pessoas práticamente serão como nós...tem muito para pensar...não só num...em todos os que tiverem. 
Enfim...Temos uma vida de preocupação 
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: Não sei Sra Dra. Eu dos lares tenho muito medo...tive a minha mãe 8 anos num lar...era bem 
tratada...mas...gostava era de morrer aqui na minha casa. Desde que eu possa andar, estender a roupa, fazer estas 
coisa...não gostava de ir para o lar...
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14:Sim nós já precisamos de cuidados quase tanto como ele. Eu agora tenho uma pessoa que vem à sexta feira eu 
faço a lista do que preciso e a pessoa depois traz-me as compras no sábado.
Eu sinto-me cada vez pior, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de comer, apetece-me é ir para a cama— 
tenho muitas dores nas pernas, nos joelhos, fui operada a perna, tenho o joelho inchadissimo e os ortelhos...à noite 
tenho per por as pernas mais altas e o meu marido tem que me ajudar a por uma pomada para as dores...olhe nós já 
precisamos de ajuda para tudo até para cortar as unhas...para tudo.
Eu levanto-me às 6.30 porque o meu marido agora não pode...faço lume logo para a casa ficar quentinha e tudo 
pronto para quando o A se levantar...a mesa posta, o café feito, depois já tenho a roupinha arranjada para o 
vestir....ele precisa de ajuda...é um corpo morto...quando estive na cama foi o meu marido que fez tudo para o A e 
para mim.Ainda é a nossa sorte é quando um está mais embaixo, um ajuda o outro.
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Sim eu levo o tempo a tratar de coisas para o A, fazer comer, tratar da roupa tudo e ao fim de semana ainda é 
pior, tenho que fazer muito comer porque ele antes não comia e agora come muito...eu e o pai qualquer coisa 
serve.
Pensamos primeiro sempre nele e o resto vai-se fazendo...
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Não Dra..a gente sabe...sinto-o feliz, ele anda à vontade, isso é que importa...
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17:Sim eu já sinto,ainda na sexta feira passada estava desesperada e tentei ligar para o lar de São Paulo...para ver 
se me arranjavam uma pessoa de confiança para me ajudar em tudo, as hora que fosse preciso.
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Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18: A única forma para mim é o A ficar onde está, custe o que custar...
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)?
R19: Eu acho que deviam haver mais ajudas para familias como nós...pessoas que ajudassem em casa, no que é 
preciso. A segurança social podia ajudar...eu nem reforma tenho...
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: É a coisa mais principal da minha vida...é o que me dá saúde, vida...é o que me dá força para fazer as coisas. 
Não há nada nada mais importante no mundo ... (emocionada) e o pai ainda é pior com ele...
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21:Sim muito, pois é com tanta dificuldade...mas vamos conseguindo sempre... dá-nos forças para viver...mas 
sabemos que ele já precisa de outro ambiente que nós não temos...falar com amigos, novos...brincar..faz muita 
falta o convivio...para os distrair
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: Não S. Dra...nem tenho essa ilusão... o primeiro exemplo tenho eu...criei-o qté aos 40 anos nunca fui capaz 
de o o habituar ... o fazer comer... como as outras pessoas...reconheço fui boa mãe para o criar mas para o educar, 
para o ensinar, para essas coisas não fui boa mãe.O meu filho está a fazer agora o que nunca na vida fez, foi porque 
eu não fui competente...para o poder ensinar...porque ele agora come tudo, n+os sentamo-nos à mesa e ele come 
tudo o que nós comemos... e até que experimentar a comer coisas que nunca quis comer... Só agora me sinto mais 
útil...acredita? eu nunca teria conseguido isto sózinha...tanto que não consegui...antes era um castigo...comia pouco 
e tudo passado. Eu estou muito feliz porque o meu filho está a aprender...o que eu nunca fui capaz de lhe ensinar... 
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23: Sim mas tenho tido muita ajuda das pessoas do colégio, o a está muito melhor, não se compara...assim dá 
menos trabalho...até me parece que há-de ser mentira as coisas que o meu filho agora faz e que nunca tinha feito...e 
outras tão más que fazia e agora já não faz...reconheço e agradeço todos os dias essa ajuda, tudo o que tem feito lá 
pelo meu filho...eu fico descansada quando ele lá está, fico tranquila, calma, porque sei que é o melhor para ele. 
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24: Dá sentido à nossa vida mas nós temos que nos mentalizar da idade que temos e as forças que já não 
temos...a idade tira a vontade, a mentalidade, as forças tudo...mas saber que tenho o meu filho perto...até me dá 
saúde, e força para tudo. Não há dinheiro nenhum que pague...nem ninguém dá valor...só quem está com eles...

4 -  Degaste Q25-Sente-se cansado?
R25: Sinto sim mas...É um descanso quando ele está na instituição, nós sabemos dar o valor desse trabalho... e 
podia ele ir e nós não ficarmos descansados...mas ficamos...ele está tão bem (emocionada)...como nunca esteve na 
vida.Eu nunca vou poder agradecer o que tem feito pelo meu filho....tem desenvolvido muito em tudo...ele nem ia 
daqui até ali ao autocarro sózinho e agora não.
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: Muito....muito mesmo por tudo pelos cuidados a ele e a uns aos outros, porque ao fim ao cabo todos aqui 
precisamos de ajuda.
Estou esgotada...mesmo...são uns cuidados muito grandes....é um problema muito grande que aqui está...a Dra
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sabe...
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: Ainda vamos tendo e ainda vamos dando conta...mas daqui a um tempo...nem pensar nisso 
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28: Muito...muito...bastante! Tinha e tem que ser...Muitas coisas não existiram...não podiam existir...Eu não 
conseguia ir a lado nenhum...nem podia ir ao pão...tinha que esperar que o meu marido viesse do trabalho... foi 
sempre assim até ele ir para a instituição há 2 anos.
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
R29:Não...Nunca tive...nunca tive férias, nunca fui para a praia...nada.(emocionada)
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30: Cuidei toda a vida, esforço físico, da cabeça...eu não podia trabalhar...mas o trabalho em casa com eles...é 
duro...não temos apoio como nos outros paises.

5 -  Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31: Não fazem idéia...eu nem médico...posso contar, não dá valor nem apoio a ninguém.
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Não recebo nada...trabalhei para os viscondes...mas não me fizeram descontos...por isso não tenho direito a 
nada..., só uma ajuda da Câmara para os meus medicamentos. E a comparticipação para os medicamentos de A. De 
resto como nunca descontei nem reforma tenho, só a do meu marido e a do A.
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33: Actualmente não, a experiência correu mal....
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34: Eu agradeço a ajuda que já me dão... lá no colégio...tem feito muito pelo meu filho, a todos os níveis...como 
eu nunca pensei...isso ajuda-o a ele e já me ajuda a mim...ele não comi e já come, não ia à casa de banho sózinho e 
já vai...andava sempre a precisar de ser trocado ..de roupa...agora não...não fazia nada nada sózinho e agora já é 
capaz de fazer algumas coisa...tudo isto eu já coinsidero uma ajuda...
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: Sim ...Nós temos uma vida diferente das outras pessoas. Estamos mais isolados.
Q36-- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36: Não levou mais a que nos fechássemos...limitou-nos...procuramos o que faz falta ao antónio....sabemos que 
os problemas dele foram causados pelo parto...e até ele ir para a APP pensámos que não havia muito mais a fazer 
para ele desenvolver.
Q37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: Nenhuns..se calhar só por interesse...o meu filho está longe...ajuda...mas só cá vem 2 vezes por ano.
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: Só o outro filho
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: Não! Isso não, só se for por interesse...nem o meu irmão...
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do
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seu filho?
R40: Sim, com medo de nós pedirmos ou de nos acontecer uma coisa qualquer e terem que fazer alguma coisa em 
relação ao A...isso afastou-nos de tudo e de todos.

6 - Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41: Sim sr dra, sim, todos os dias...farei os possiveis e tudo para conseguir suportar o meu filho...(emocionada) e 
levar tanta pancada como eu já levei...e pronto... o que eu tenho sofrido não conta...
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: A preocupação é mesmo A, procuramos ajuda e tentamos resolver...tentamos prevenir muito...
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43:Aceito...tudo....mas corremos tudo...médicos, especialista...tudo o que podiamos para ajudar o nosso 
filho...(emocionada), em Portugal, em Espanha e a sorte foi irmos para a suiça...lá é que nos ajudaram muito...com 
a doença dele...Nós iamos para onde nos dissessem que em tal sitio há um médico bom...lá iamos nós de taxi-não 
tinhamos carro-ele tinha muitos ataques, às vezes pensávamos que já estava morto...
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44...Procuro...mesmo assim...o meu marido trabalhou muito..era um escravo...trabalhava de dia e de noite...por 
isso conseguimos ter uma casa e proporcionar o melhor aos nossos filhos, sobretudo ao A, que precisa sempre de 
nós.
P45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Sim corremos tudo...
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Sim foi necessário no quarto...
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Sim...agora penso mais na solução dele...no encaminhamento...
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Sentia...antes, nunca tive apoio, nuca tive nada...mas agora é tudo diferente...estamos como nunca estivemos. 
Sabemos que cuidam muito bem do A lá na instituição, que o educam, que o ensinam, que o sabem levar, que o 
tratam bem e isso para nós é o melhor que a vida nos pode dar...é a tranquilidade que eu nunca tive!(emocionada) 
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?.
R49..É muito...foi o objectivo da minha vida...fazer o meu filho feliz...ele é deficiente mas sabe ser feliz!

7 - Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: É uma obrigação, todas as mães deviam ser assim...as mães tem o dever de olhar sempre pelos filhos. 
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51:A rotina é sempre igual, mas quando é preciso adaptar adaptamos...quando um não pode faz o outro, vamo- 
nos ajudando...foi assim toda a vida.
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52: Sim, agora estamos no céu, com a vossa ajuda, isto sem contar com a velhice claro...Mas ao longo da vida
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fomos sempre tentando resover os nossos problemas.
Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: Nunca tive uma pessoa para me ajudar...nem a minha mãe....! Só o meu outro filho mas está longe, ajuda no 
que pode!
Q54-Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: Nunca na vida...desde que o meu filho nasceu...acabou tudo...tudo...ainda fomos uma vez ao teatro e levamo- 
los ele dormiu...foi a sorte....desde que ele está na instituição já vou ao médico descansada, antes não podia.
Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: Não Só com a Dra (referindo-se a mim)...aquilo que lhe estou a dizer agora, nunca disse a ninguém...nem à 
familia...Eu nunca tive vida para ir ali à da minha vizinha falar um bocadinho...poque tive sempre com o A para o 
A e nunca o deixei 1h, um min para ir falar com a vizinha à porta...isto tudo nos afecta e às relações com os outros, 
se calhar acham que nós somos mais que os outros...não é por mal...mas acabamos isolados, sózinhos. 
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Sim...desejava e gostava muito de quando fechar os olhos ir descansada por saber onde ele está. Confio nas 
pessoas da instituição onde ele está...O meu outro filho tem bom coração e ajuda...mas não pode nem sabe lidar 
com o irmão para ficar com ele...
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57: Aonde ele está de dia, à APPACDM 
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58: Sim ainda tenho, porque não tenho certezas...ainda do futuro dele...gostava que ele ficasse na escola...onde 
está...também é muito triste se nós morremos sem saber do futuro dele...
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: Ficando ali sabemos que ele fica bem e de certeza feliz, é a vontade dele...gostava muito, muito, muito do 
meu filho ali...(emocionada). Agora estou feliz...a minha cabeça nunca teve tranquilidade como agora, por ele se 
adaptar às pessoas, por ele estar mais calmo, menos agressivo...não é só cuidar...é tudo...isso para mim é o que ele 
nunca teve! Nunca me senti feliz e aliviada com agora...Se na instituição houvesse a possibilidade de nós ficarmos 
também perto dele seria bom...agora nós sozinhos assegurarmos os cuidados que ele vai continuar a precisar...já 
não...Dr.a já não sou capaz por muito mais tempo...

138



Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária

Educação

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA

Participante 5

Blocos
1-Legitimação da Entrevista -Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.

139

http://www.google.pt/imgres?sa=X&biw=782&bih=508&tbm=isch&tbnid=3IP71j67UzhL1M:&imgrefurl=https://www.ipbeja.pt/&docid=_abjvDs7uHWcVM&imgurl=https://www.ipbeja.pt/PublishingImages/IPBejaESE.jpg&w=500&h=300&ei=xITFUsbSMa-S7AartYEg&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=146&tbnw=290&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:99&tx=134&ty=68


Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Questionar a idade 
R1:78anos
Q2-Questionar habilitações académicas (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R2:...fiz só a quarta classe...sei ler mais ou menos e assinar o meu nome 
Q3-Questionar profissão (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3: Trabalhei sempre, em casa, na cerca e na casa das senhoras (o M há muitos ...muitos anos que prá qui vem) 
Q4-Composição do agregado familiar 
R:4...agora 2, eu e o M...erámos 4...
Q5-Número de filhos
R5:...eram 2, a minha filha não tinha problemas como o M, o maior problema foi a infelicidade que lhe aconteceu 
Q6-Número de filhos com deficiência 
R6: É um.

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Estou muito preocupada. Sim uma grande preocupação, como será o dia de amanhã...?
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8:Sim... tenho já muitos dias em que não o consigo vestir e ajudar a lavar...a sorte é ele vir para a escola, mas 
muitas vezes não o consigo despachar a horas de apanhar o autocarro.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9:Sinto mais dificuldades, o que me custa muito...custa-me a mim e a ele.
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: Não sei como é que será...Já naõ tenho força nenhuma...eu e ele...o que é que a gente faz? Ele faz tudo 
quanto a gente lhe diz, acata o que lhe mando, ainda agora levei-o ao médico esteve lá muito bem, a 
conversar...eu faço o que posso ...mas de hoje amanhã posso já não conseguir...ele terá que ir para algum lado...se 
calhar para aqui.
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11:É verdade D f cada vez mais e eu sem poder.
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais que não tem filhos com deficiência a cargo? 
R12:Temos os mesmos cuidados, filhos são filhos mas quem tem filhos como o meu M tem outras preocupações 
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: (Emociona-se) não sei...quando fui operada tive nos cuidados continuados....mas não se pode estar mais do 
que aquele tempo...olhe ...o lar é muito caro...não sei...
Q14: Sente que já precisa de ser cuidado?
R:14: Quando estou bem faço tudo sózinha mas já tenho precisado de ajuda por questões de saúde...quando fui
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operada o M teve que ficar uns meses aqui na escola. Mas há muita coisa na minha casa que eu já não consigo 
fazer e que antes fazia...como caiar por exemplo.Eu gostava de ir fazendo as minhas coisas, mas há coisas que já 
não consigo...mas ainda trato do M sózinha, dou-lhe banho, faço~lhe a barba, a comida, visto-o...tenho que o 
ajudar senão quem o ajuda? E a mim? A miúda (neta) não pode...enquanto eu puder vai ser assim... 
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Sim quando ele está aqui (instituição) é mais fácil. ..e as coisas da casa quando ele lá está...ele 
deixa...qualquer coisinha que eu precise de fazer desde que ele esteja lá faço...ele brinca com os carrinhos...fica 
entretido, mas é sempre diferente, ando mais preocupada.
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Sim a escola e os medicamentos...só em medicamentos são todos os meses 4 ou 5 contos.
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17:De quem menina?...eu não tenho ninguém...
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18: Olhe não sei, só se fosse para um lar mais ele, mas é muito caro.
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)?
R19: Em tudo quando a gente precisa e não pode tudo custa. às vezes nem sei...custa (emocionada)...a gente não 
percebe...agora é tudo mais complicado, e temos menos ajudas, menos dinheiro, mais despesas...
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Com certeza, meu menino...(emocionada)
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21:Pois enquanto eu for podendo sim.O pior é a saúde...primeiro a perna...agora os olhos. Que Deus me ajude e 
vocês também (APP).
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: É verdade, desculpe... mas mãe como eu ...não há nenhuma, tenho conseguido muito... mesmo sózinha. O 
meu menino pede quando precisa e eu ajudo-o, só se eu não puder.
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23:É a minha razão de viver
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida?
R24: Pois...Ele é a coisa mais importante da minha vida...
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4 -  Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25:Ultimamente mais, já não vou tendo muita saúde...vamos lá a ver daqui para a frente 
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26:Desde que consiga aguentar, senão tem que arranjar aqui um lugarinho para o M, eu logo se vê... 
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: Ele precisa de ajuda para tudo, para o banhinho para abarba, para se vestir, tenho que lhe fazer o comer, 
tratar da roupa...quando fui operada ele ficou aqui..eu não podia, agora já posso...devagarinho...agora isto dos 
olhos também me tem custado muito...fui operada e não via nada...não conseguia ajudar...ele não pode vir para a 
escola...ficou em casa e fui fazendo às cegas...custou-me muito...mais do que da outra vez.
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28:Às vezes sim mas ele é meu o que é que a gente há-de fazer...?
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias? Descanso consigo para fazer as minhas coisinhas quando o 
M está aqui na escola. Férias não...ele é que foi aqui com a escola...à praia.
P30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30:Eu tenho tido agora muitos problemas de seguida, e já não consigo fazer as coisas como dantes...

5- Suporte Sócio- familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31:Não tem...às vezes em vez de ajudarem ainda atrapanham...eu às vezes não percebo. Não viu Dr2 como foi 
agora com o IRS e com o médico...se não fosse a Dra ajudar....a gente não sabe e depois faz tudo mal.
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32:Quando é preciso a gente vai lá pedir...quando não se sabe é que é pior.
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33:Não Sr2, não recebo. Nem posso...só temos as pensões e é tudo muito caro...
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34: De quem? Não tenho mais ninguém, a miúda (neta) não pode, tem a vida dela...
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35:Não, sabe porquê? Porque desde que ele nasceu que foi assim...vivemos sempre assim, é a vida...foi logo 
dum princípio! Toda a gente gosta do M, ele gosta de ir tomar o seu cafézinho....eu digo-lhe” o meu menino vai 
mas não se demora” ele vai fuma um cigarrinho e volta antes do jantar...brinca com os carrinhos....na entrada da 
casa e depois vem jantar.Toda a gente o conhece.
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36: Para o que é preciso ...desde que seja para o bem dele. A gente corre tudo e as Sras aqui ajudam quando é 
preciso.
37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: Não, ninguém. A minha neta mal me pode ajudar a mim, dos dois nem pensar...não pode.
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: Quem? Só tenho a minha neta, faz o que pode, mas não vive perto e tem a sua vida.
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
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R39: Entre mim e o meu marido sim, a nossa relação ficou mais forte...enquanto foi vivo, fo assim...amizades a 
onde as há Dr.a....?
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: Quem?Não há a bem dizer quase ninguém...o meu neto também já está aqui na instituição...um dia também 
vão ter que fazer pelo meu M (emocionada)

6 -  Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41:Pois... faço o que posso...e às vezes o que não possso.
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: Pois tem de ser...cada coisa de sua vez.
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43: Que remédio...é a vida...
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44: Um filho é um filho, o meu menino precisa de mim para sempre
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Falei sempre com os médicos para saber o que era melhor para ele.
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Só a casa de banho.
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Arranja-se sempre uma maneira, às vezes tem que ser com ajudas porque sózinha é dificil, já me vão 
faltando as forças, às vezes já não consigo e outras não as percebo.
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que o (a) Sr.(a)?
R48: Não percebo!?..., então se eu é que cuido dele...cuidei toda a vida...pois...ninguém cuida melhor do que eu. 
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49: É...ele é a coisa mais importante da minha vida...(emocionada)

7 - Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: Sim...é a vida...o que é que eu hei-de fazer...
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51: Sim tem que ser...é à medida do que pode ser...às vezes quando faz muito frio...no inverno, ele não vem à 
escola...o autocarro é muito cedo...coitadinho fica na caminha...faz muito frio...nesses dias não vem, fica comigo 
em casa, ele gosta, gosta de dar lá as suas voltinhas...vai até ao largo...mete conversa com as pessoas...todos o 
conhecem.
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52: Todos os dias, há sempre coisas...
Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
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R53: Não há quem (emociona-se)
Q54- Reserva algum tempo livre diáriamente para si proprio?
R54: Só para fazer o que não consigo quando o M está comigo. Quando ele vem para a escola vou fazendo as 
minhas coisinhas...
Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: Gostava de falar com as minhas vizinhas, mas vão morrendo e outras vão para o lar...agora há só uma que 
já não está capaz de estar sózinha, vão lá a casa as do apoio...mas é tudo muito caro e para ir para o lar a pensão 
dela não chega...disseram-lhe que tinha que entregar a casa....é uma tristeza...veja lá o que me espera..(emociona- 
se).
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Enquanto eu puder...(emociona-se)não...quando eu não puder logo se vê....é dificil falar nisso compreende? 
Também tem filhos!
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57:Será aqui (APP) já das outras vezes quando eu fui operada só vocês é que me valeram...ainda foram alguns 
meses.
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58:(emociona-se) Quando eu nao puder...quando eu faltar ...sim....mas vocês (referindo-se à instituição) fazem 
por ele! Não fazem?
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59:Ter saúde para continuar a cuidar do meu M. E que ele também tenha...é a minha companhia.
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-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1:74anos
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência) 
R2:Não sei nada, não estudei só mais tarde aprendi a escrever o meu nome...é só o que sei.
Q3-Qual é/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3: Eu andei a trabalhar sempre no campo, mesmo depois do Z nascer, com a ajuda do meu marido, nunca 
deixei de trabalhar, mas podia estar sempre sempre com ele até ele vir aqui para a escola.
Q4-O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4- Quatro
Q5-Quantos filhos tem?
R5: Dois (a minha filha é gémea com o Z, não tem problemas...o problema do Z foi na hora do parto...ele 
nasceu 1h e meia depois da irmã)
Q6-Quantos têm deficiência?
R6: 1, o Z (ZM)

3 -Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Sim ,sim...sinto muito mais do que antes... a responsabilidade, as preocupações e mais dificuldades.
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8:Muito mais dificuldades em cuidar, em prestar os cuidados
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança 
na idade?
R9: Sim até porque é tudo comigo, ele não quer nada com o pai, sempre foi assim.
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: Vamos ver, mas isto vai para pior, estou cansada....eu é que tenho que fazer tudo...eu tenho que lhe 
fazer a barba, tenho que o lavar, ele não se lava sózinho, vestir ele ajeita-se mas não se veste bem.É a mãe 
para tudo, não faz caso do que o pai lhe diz, não faz nada do que ele o manda fazer.Não faz nada sózinho e 
nem quer o pai ao pé...
Enfim temos que ir indo até poder...quando não conseguirmos lá teremos que pedir ajuda a alguém...mas a 
quem?
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11:Está a ficar velho, não quer fazer nada, cada vez tá pior, nem quer abalar de casa, às vezes queremos sair 
com ele e tudo mas ele não quer..se for com a escola está tudo bem, com a gente não.
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
R12:Não sabemos dar o valor, temos o nosso assim, não sabemos bem como será de outra maneira.
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13:Eu não sei o meu futuro...não pensei, nem quero pensar nisso..
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Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14:Sim eu tenho diabetes e tensão alta e mais o Z está...a querer entrar com a gente...a fazer frente..é preciso 
ter pulso firme. Ele está mais desobediente agora do que à uns anos atrás.
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Só deixa porque ele está aqui...ao fim de semana nada. E ele não quer sair...
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Pois...e ele tem que tomar os medicamentos todos os dias..logo ai...ele não pode deixar de os tomar e é 
tudo , a vida está cada vez mais cara.
17- Sente necessidade de ter mais apoios? Era bom mas para se conseguir alguma coisa é uma carga de 
trabalhos, e se a gente não sabe das coias ainda é pior!
18- De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
Olhe não sei...mal ou bem a gente vai conseguindo dar conta do recado...mais eu que ele (pai) com o pai não 
quer nada...Com outros não estou a ver...só com as pessoas daqui e não há-de ser com todas!
19- Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)
A gente podia ter mais umas ajudas... de todo o lado para estes casos, a vida não está fácil...está tudo muito 
caro.
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Dá ... só é pena ele ser tão torto e a gente tem que ser firme com ele...mesmo assim só faz o que entende 
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21:Pois faz, faz-se enquanto se puder...quando não se puder não sei...nem quero pensar nisso.
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dele melhor que ninguém?
R22: Ás vezes...mas às vezes também é dificil.
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23: Sim
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24:Dá, se não for a gente quem é?
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4- Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25: Muitas vezes ...muito cansada.
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: Sim mas também porque ele não ajuda e depois é tudo eu.
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: Sim, cansa-me muito, é comigo é que ele se vê...
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28Pois...sim...ainda por cima ele é muito teimoso...até enerva e enerva-se...a gente às vezes quer uma coisa 
e ele entente que há-de ser outra...é muito complicado....não faz nada do que a gente diz, só o que ele 
entende...e às vezes quer-se virar à gente...
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
RDescansar...nunca...com ele assim, só quando para aqui está...e férias...ainda nunca tive férias. Ainda nunca 
tivemos féria na vida...Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30: Tem pois! Eu sinto-me muito casada...do corpo e da cabeça não se fala...

5- Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta 
diariamente?
R31:Não têm, a gente é que sabe, a gente é que os têm...a conversa é uma e na prática é outra.
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Não nem pensar... meu marido vai buscar as receitas para os medicamentos. Ele vai ao hospital em 
último caso...não temos muitas ajudas...ele só recebe a pensão.
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33:Não, não se pode!
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34: Sim mas também era preciso ele aceitar isso
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: Por cuidar desde sempre...estivemos sempre sózinhos...primeiro no campo e agora aqui na cidade, foi 
sempre assim.
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e 
contactos? R36: Não
Q37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
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R37: Só tenho a minha filha.
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: Somos só a gente...sou só eu e o meu marido, a minha filha tem a sua vida.
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: Não... temos estado sempre só a gente...sózinhos. Também não sinto falta...a gente é assim, temos 
estado sempre assim...sózinhos.
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e 
os do seu filho?
R40 (Ausência de resposta).

6- Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41: Sim a experiência ajuda.
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: (Pensativa) ...vive-se um dia de cada vez!
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43: É o que é...
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44(Ausência de resposta)
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Sim à nossa maneira e como podiamos. Foi dos primeiros a vir para aqui e também o médico ia falando 
com a gente...
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46:Fomos melhorando nas não foi por esse motivo.
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Desde que ele nasceu...
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Pois isso sabe-se, eu até quando saio um bocadinho para ir tratar de qualquer coisa estou sempre a 
perguntar as horas que é para quando ele chegar eu já lá estar, tenho que lá estar antes das cinco, que é 
quando a carrinha chega.
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49:É assim desde que nasceu e assim será. Ele é assim mas é nosso temos que cuidar dele!

7 - Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: Pois é assim a nossa vida...(emociona-se)
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51: Tem que ser conforme é preciso e pode ser... mas não pode ser tudo como ele quer.
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52:Temos que arranjar...quando é preciso, à medida que acontecem e do que a gente consegue fazer.
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Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: A familia são também vocês(referindo-se à instituição), ao tempo que ele cá está.
Q54-Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: Quando ele está na escola a gente aproveita para tratar do que tem a tratar.
Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: Não...quer dizer só se com a minha filha...não temos mais ninguém 
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56:Agora para já não.
Q57 - A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57: À APP, o ZM diz que quer ficar cá, gostava de ficar, a ideia dele é ficar cá...tem sido sempre a opinião 
dele. É aqui que ele se sente bem e feliz.
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
Q58: Se for feita a vontade dele não receio nada, fica bem entregue (emocionada)!
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: Nao gosto muito de pensar...mas quando a gente não puder....que seja feita a vontade dele, que é 
também a nossa...
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Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência 

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

Blocos
1-Legitimação da Entrevista

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
Participante 7

-Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista p ^

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1:70anos
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência) 
R2:Quando o Z nasceu eu já era professor...depois à medida que ele que ele foi crescendo senti necessidade de 
fazer uma especialização em ensino especial.
Q3-Qual é/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3:Antes do Z nascer eu já dava aulas e depois interrompi para fazer a tropa. Quando o Z nasceu eu continuei a 
dar aulas...fiz a minha vida normal, sempre com o apoio da minha mulher, não tivemos necessidade de o deixar 
acompanhado por mais ninguém.
Q4-O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4 Actualmente 2. A minha esposa faleceu e a minha filha seguiu a vida dela. Sou eu e o Z 
Q5-Quantos filhos tem?
R5-2
Q6-Quantos têm deficiência?
R6- 1

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Sim claro...é claramente que sim... Nós habituamo-nos a relativizar os problemas inerentes à deficiência dos 
nossos filhos mas isso não nos traz mais tranquilidade, sobretudo em relação ao futuro.
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: Eu sinto porque... isso foi uma tarefa que ficou sempre a cargo da minha mulher, que como sabe 
faleceu,...e...desde que ela faleceu uma série de tarefas passaram para mim...e eu tenho-me estado a adaptar a 
pouco e pouco.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: O envelhecimento não nos vai permitindo fazer tudo e ajudar em tudo, condiciona. Já o Z conquistou 
autonomias e gosta de sair com os amigos e participar em iniciativas organizadas pela escola (APP) e acho que o 
facto de estar a envelhecer não o condiciona (pelo menos por enquanto) nestas vontades.
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: Quero que sim.
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11: Sim claro. Sem Dúvida!
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais que não tem filhos com deficiência a cargo?
R12: Bem isso é discutivél, porque por exemplo, eu vejo por ai pessoas que tem filhos que não tem deficiência, 
que tem muito mais problemas do que eu no decorrer da sua velhice.
Muitos pais abandonam os filhos. Os casais muitas vezes separam-se mas também há casos em que estas 
dificuldades unem o casal.
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Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: (Sorri) eu penso ir para um lar.
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14: Acho que ainda vou dando conta do recado, é verdade que há dias mais dificéis...foi dificil a doença e 
morte da minha mulher...
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Deixa, a prova é que estamos aqui, mas isso é porque estão assegurados durante o dia aqui na instituição. 
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Sim , desde logo a mensalidade que pagamos à instituição...sim tem outras necessidades...medicamentos, 
embora os do Z sejam comparticipados, mas é sempre muita despesa...tem um psiquiatra em lisboa...enfim 
concerteza existem mais despesas do que existiriam se não tivesse este tipo de problemas.
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17:Eu sinto necessidade, sempre senti, no apoio ao nivel da área da integração 
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18: Com mais e melhores respostas especificas para esta problemática, dos filhos que é sobretudo nossa. 
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)?
R19: Ao nivel social e comunitário, no que diz respeito à integração com já referi. Integração social e 
eventualmente laboral. Conheço um casal com um filho com deficiência, da idade do Z ,que Emigrou para a a 
Austrália e pouco tempo depois ele foi logo integrado profissionalmente. Lá existe legislação que diz que quando 
uma empresa é criada os primeiros lugares são para pessoas com deficiência...nunca mais me esqueci deste caso 
e inclusivamente esta pessoa convidou-me para irmos atrás deles...e pronto ...não fomos...não me arrependo mas 
ao longo destes anos todos tenho sentido falta do apoio ao nível da integração social e laboral 
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Essa questão (sorri) está respondida automáticamente, claro que sim.
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21:Sim faz
22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: Conhecer as necessidades deles ajuda sempre a resolver os problemas, sem dúvida.
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R24: Sorri- Naturalmente
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24:Dá sentido...é o sentido

4 -  Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25:Tem dias. Uns mais que outros!
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: Desgasta...(pensativo) é desgastante.
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: Tira as forças saber que ao fim de 46 anos...que é a idade do meu filho reconhecer que não se irá muito
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mais longe...(emocionado) retira-me as forças...
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28 Por vezes sim...cansa quando não há entendimento, quando se alteram as rotinas...ele reage mal...é preciso 
gerir...
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
R29: Sim, sim...eu consigo ter boas férias com o Z.
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30: Sim sobretudo a saúde mental...

5 -  Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31:Não teêm, falta muita sensibilidade nos serviços.
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Sim tem..No caso do Z tem sido fácil, eu trato de tudo!
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33:Não
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34: Sim sinto sobretudo mais desde que a minha mulher adoeceu...e...acabou por falecer...foi um processo 
muitocomplicado para mim e para o Z.
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: Sim, naturalmente que condiciona...Concordo com a M, mãe da G, condiciona muito!
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36: Inevitavelmente conduziu-me a isso!
Q37- Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: Sim a minha filha
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: (Ausência de resposta)
Q39- Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: No meu caso sim, mas eu sei de casos em que houve até um afastamento...mesmo entre o casal, mas não 
só...
Amizades...não senti que houvesse afastamento...aqueles que eram amigos continuaram a ser...em relação ao 
nascimento do Zé...não posso dizer que tenha sentido diferença.
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: (Ausência de resposta)
Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41:Sim é certo, a experiência joga a nosso favor.
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42:Sim, o mais importante e prioritário é o Z.
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Q43- Aceita a situação como ela é?
R43: Sim
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44: Sim, embora os aspectos negativos estejam lá sempre.
Tentei inclui-lo sempre desde pequenino, até ia comigo para a escola, quando dava aulas...desde que nasceu que 
faz parte do meu projecto de vida. Mudou a minha vida...estas mudanças foram sendo sempre pela positiva, por 
exemplo quando o Z nasceu eu já era profesor do ensino básico e depois senti a necessidade de saber mais e fiz 
uma especialização em ensino especial...foi uma alteração positiva.
Quisemos ter mais um filho depois do Z...fizémos todos os testes e exames possíveis e imaginários até sentirmos 
que tinhamos condições de ter mais um filho, neste caso uma filha, felizmente sem problemas.
O nascimento de um filho com problemas muda muita coisa ... a maneira de ver as coisas.
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45 Foi o que norteou a minha vida, para adequar tudo, a proporcionar bem estar, os estimulos, a educação, os 
cuidados...tudo.
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Não foi necessário, o Z é relativamente autónomo...
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47:Naturalmente...procurar a solução, sempre.
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Agora quero acreditar que sou a referência.Faço tudo para o ser.
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49: Sim,sim, como todos os pais, neste caso por mais tempo e com outras necessidades

7 - Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: Sim acho que sim.
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51: Sim e à medida das necessidades do Z.
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52:Sim, Sempre que é possivél.
Q53-Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: A minha. Filha!
54-Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: Sim consigo, a prova é que estou aqui.
Q55-Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: (pensativo) Falo muito com o Z e com a minha filha.
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: De momento não, com todas as qualidades...com todos os defeitos...não abdicava do Z, de cuidar dele 
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
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R57: Em primeiro lugar à minha filha...em 2° lugar à APP
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58: É um receio natural, penso que transversal a todos os presentes, a todos os pais e ainda mais aos pais de
filhos com necessidades mais especificas, como e o caso dos nossos...
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: Saúde e Inclusão
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Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência 

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

Blocos
1-Legitimação da Entrevista

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
Participante 8

-Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista P 8
2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?

R1:77 anos
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R2:Quando a G nasceu eu já tinha Mestrado, com o mestrado continuei.
Q3-Qual é/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3: Nunca abdiquei da minha vida profissional, estava a pensar...quando a G nasceu eu trabalhava, continuei a 
trabalhar, nunca deixei de trabalhar, fui responsávél pela biblioteca de Évora e dei aulas na EPRAL durante muitos 
anos. A G esteve sempre assegurada com a empregada...Embora considere que fiz muito sózinha, fui EU,Eu,Eu, 
não querendo prescindir da minha função de mãe...nem da minha vida profissional, tive sempre pessoas em casa 
para ajudarem a cuidar da G.
Q4-O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4: Eu e os meus filhos 
Q5-Quantos filhos tem?
R5 dois
Q6-Quantos filhos têm deficiência?
R6:Um

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Eu sinto-me mais tranquila agora...sinto-me mais responsabilizada, somos companheiras...passamos agora 
muito tempo juntas, conversamos muito.Senti-me muito mais assustada, quando ela nasceu, quando era pequena 
do que agora, esta,os muito juntas...depos eu sou um bocadinho pragmática fiz o meu testamento, o meu 
testamento está feito,a casa onde nós vivemos vai ficar com usufruto para a G, portanto só espero que quando eu 
não puder ou quando chegar a minha hora a mantenham na casa dela!
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: Sentimos todos...infelizmente!
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: (gesticula de forma negativa) Não porque conto desde há muito com o apoio de terceiros, a quem pago...acho 
que as dificuldades não tem a ver com o envelhecimento (nosso e deles), tem a ver com as autonomias que eles 
tem ou não.(intervem o sr alexandrino afirmando que também tem a ver com o envelhecimento que naõ nos vai 
permitindo fazer tudo e ajudar em tudo) continua a negar e reafirma que as dificuldades não tem a ver com o 
envelhecimento,no meu caso e da G é diferente eu conto com apoio mas a G vê a sua televisão, ouve os seus CD, s 
em que ninguém mexe, faz a cama dela e a minha, quando eu chego com as compras arruma as compras ela tem 
envelhecido mas felizmente faz agora coisas que não fazia hà uns anos atrás-está mais apta para fazer outras coisa, 
também outras que fazem parte do crescimento...como ir com os amigos à discoteca.
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: Sinto ...assim me seja permitido, mas não nego que há momentos dificeis...
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Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11: Sim... É dependente...
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
R12: Eu não sinto...não. Eu quando olho para a minha filha sei onde ela está, como ela está, como posso cuidá-la e 
tenho pessoas minhas amigas que muitas vezes nem sabem dos filhos, que eles até podem estar numa valeta...a 
drogarem-se ou a prostituirem-se, A G, a minha filha tem trissomia 21 mas não me causa à partida outros 
problemas que não seja a sua dependência ...de mim... relativos apenas à sua deficiência.
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: Quem vai cuidar de mim...? O meu filho não, a minha nora não...Bem eu gostaria que a vida me 
proporcionasse encontrar uma pessoa que cuidadsse de mim quando fosse necessário e que assegurasse o futuro da 
G, que se fosse habituando a ela e fosse cuidador no futuro, na nossa casa, era o meu sonho.
Q14- Sente já precisa de ser cuidado?
R14: Bem...esta situação depende, já precisei mas também depende muito do temperamento dos nossos filhos e do 
tipo de apoio que naturalmente já se tem ou já se providenciou.
Quando os filhos ainda que com deficiência são como a minha G a situação é mais tranquila.
Concordo com o Sr.R Estes filhos tem sorte com os os pais que tem...já me disseram que foram os filhos que 
escolheram os pais....não os pais que escolheram a eles.Se fomos escolhidos se calhar é porque somos capazes de 
cuidar...certo? há pais de filhos com deficiência que não são bons cuidadores...que os rejeitam, que os abandonam. 
Muitas vezes os pais mas também mães que não aceitam a deficiência dos filhos e delegam nos pais toda a 
responsabilidade.
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: A mim deixa-me...É importante perceber a diferença entre os prazeres femininos e masculinos (em resposta 
directa ao Sr. R) ...eu por exemplo viajei muito e sempre com a minha filha, para todo o lado, com pessoas 
amigas...para todo o lado, sei lá...por ex: para os prinéus...não ando de mota e não vou ao futebol...um dos meus 
prazeres agora é ler os jornais que leio on line, posso dizer que nunca deixei de fazer nada que me fosse agradável 
por causa da G. Tive sempre o cuidado de assegurar que nas viagens alguém ia comigo porque a dada altura que 
fui sózinha com a minha filha, alguém me perguntou se eu tivesse um acidente o que é que que contecia à minha 
filha? Quem és?como te chamas? Onde moras? Ela não sabe....tratei de arranjar uma pessoa que fosse sempre 
connosco.
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Sim claro que sim. Desde que nascem!...a T21hoje é muito conhecida mas a mim quando a minha filha 
nasceu foi-me dito de uma forma desumana...havia na altura no Brasil e nos Estados Unidos uma teoria de que a 
trissomia 21 passava,tinha cura... eu ainda tive viagem marcada para Los Angels, para São Paulo, até que cai em 
mim...mas isto leva muito tempo...e aí muda tudo - nós mudamos!
O primeiro pediatra da minha filha dizia-me assim: Olhe está a ver ainda não se levanta...olhe está a ver ainda não 
segura o pescoço...e eu à 2° vez que lá fui disse-lhe que ia mudar de médico porque não quero que me digam o que 
é que a minha filha não faz mas sim o que é que ela vai ser capaz de fazer.Mas estes primeiros anos são ...até nós 
cairmos em nós próprios....cai em mim e percebi oque é que eu ia fazer para S.Paulo? Lá não ia adiantar nada!Isto
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é que dói...é nós passarmos por isto tudo sózinhos.
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17: Não! Apoios não, eu providencio-os...respostas...gostava de mais respostas...isso é diferente!
Ao nível Social, Saúde....Paíse como os Estados Unidos e Canadá pessoas como os nossos filhos tem a 
possibilidade e tem condições para ter uma vida diferente, com outras condições...podem casar...ter filhos...ainda 
que se tenha do ponto de vista económico mais despesa, uma vez que é tudo pago, não é como cá comparticipado. 
É verdade também existem casos piores onde os escondem, como no Norte da Europa, onde tem excelentes 
condições, óptimos espaços físicos...maravilhosos onde as pessoas com deficiência tem tudo, são 
asseguradas...mas fora da vista. São Países muito mais evoluidos que nós, dão-lhes tudo mas não os querem à 
vista.
É muito mais natural nós encontrarmos na rua uma pessoa como eu, como nós com os nossos filhos na rua do que 
lá.
Eu acho que a sociedade, por exemplo vou falar ao nivel das juntas de freguesia deviam em vez de fazer visitas e 
passeios a pensar só na 3a idade, que fazem uma vez por semane, pelo menos, deviam fazer um levantamento das 
pessoas com deficiência/incapacidade que tem na sua zona para organizarem também actividades para estes 
cidadãos.
Ao nível da saúde também há muitas falhas, felizmente a minha filha não tem muitos problemas. Quando a minha 
filha tem problemas recorro ao médico particular...a mãe suporta as despesas.
Já tive problemas relativamente graves com a G sobretudo porque os médicos não sabem o que é a T21...só sabem 
que é uma pessoa com deficiência e depois receitam coisa que não são compat+iveis com uma trissomia, sou eu 
que tenho que ler a bula e perceber se não vai causar danos à G.Sou eu que tenho que salvaguardar esta situação 
porque o médico prescreve com se fosse para mim...
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18: Eu asseguro, pago.
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)
R19: (encolhe os ombros) Várias a Sociedade em geral não dá resposta às pessoas com deficiência, são os pais que 
fazem valer os seus direitos e em relação às expectativas do desenvolvimento e autonomias dos nossos filhos são 
poucos os pais que se preocupam, 3, 4 meia dúzia....porque os outros se os pudessem ter aqui (organização) mais 
tempo tinham.
Não alterei os meus projectos, inclui-a sempre...levava-a sempre para todo o lado, apanhei alguns sustos...
No fundo tornei-me numa pessoa mais condescendente...em relação à minha filha e menos condescendente no que 
toca à falta de respostas...ter um filho deficiente muda-nos muito, a forma como vemos as coisas...
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Claro que sim. Se todas as perguntas forem assim estamos despachados num instante (Sorri)
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21: Útil...não. Capaz sim.
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: Sim porque nem toda a gende consegue compreender a G nem as suas necessidades.
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Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23: Claro que sim! O trabalho que tenho e o que lhe proporciono!
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24: Sim porque a G é a pessoa mais importante da minha vida, tanto como o ar que respiro. Dá sentido à minha à 
minha vida. Se eu não tivesse a G não imagino como seria.

4 -  Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25: Sim ...é uma missão complicada. É uma sucessão...
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: É normal porque esta sucessão não pára...começa quando nascem e não acaba aos 20 anos...continua para 
sempre.
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: Este é um desafio ...que por vezes nos tira a força....é desgastante 
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28:A mim o que me cansa mais é que ...a G tem o seu temperamento e quando quer as coisas quer mesmo! Quer 
coisas que não queria e não fazia às uns anos atrás e eu no meu entender não concordo...eu quero uma coisa e acho 
que deve ser assim e ela não quer...isso é que me cansa...e depois a sequência...a repetição constante e sequencial 
de questões...(a frustração e as estereótipias)
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
R29: Férias só com a G, descanso não...ela até é relativamente autónoma, mas se eu quiser ir à praia, ela entende 
que não põe os pés na areia, por exemplo...
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
R30: A saúde mental, sem dúvida!De resto é desgastante, cansa...o desgaste chega a ser mais mental do que físico.

5- Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31:NÃO! Não fazem idéia...
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Ao nível da saúde a G vai ao privado e pronto...a mãe paga, dos serviços sociais...olhem eu nem conto...se 
vocês soubessem o que aconteceu em relação à G...só por causa da pensão, bem...uma vergonha!Levei meses para 
desbloquear a situação, a situação foi trágica..o pai da G faleceu e para ela ter os seus direitos teve que ser 
interditada. (esbraceja frenéticamente)
É muito caricato enquanto um casal faz IRS junto...eu vivo com a minha filha e ela faz irs à parte...fui multada 
pelas finanças porque incluia-a no meu agregado...não se compreende como é que é possivel?
A experiência que tenho da segurança social, do atendimento, é má. A minha G teve que ir a uma Junta médica a 
Faro!!!! Não se entende!! É revoltante!
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33: O apoio que tenho é suportado por mim, desde sempre, tenho uma empregada que trata das tarefas da casa e 
me ajuda a cuidar da G. É uma pessoa de confiança de longa data, com quem posso deixar a G se precisar de me 
ausentar de casa para tratar de algum assunto.
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?

161



R34: Já é gratificante pensar que é bom este que lhe/nos posso proporcionar
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: Sim, mas eu também não as procuro. Evito ser um ...condiciono... E como mulher.. claro que condiciona...
estou sózinha, disponivel há uma data de anos....quem é que quer aproximar-se de mim, mulher, quando eu tenho
uma filha como a G? Condiciona muito xiii...nossa Sr2... (Gesticula)
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36: Sim, o interesse em saber mais para lhe proporcionar o melhor, claro que sim....desde que interiorizei que ela 
era assim, a G foi sempre acompanhada pelo que considerei ser os melhores profissionais de saúde por exemplo. 
Os contactos nós procuramo-los, certo? Em função dos interesses, das necessidades, das afinidades...
Q37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: Tenho um apoio muito interessante que é o apoio do meu filho, que embora não esteja sempre presente, não 
vai muito à minha casa nem constantemente ver a irmã mas tem um poder em relação à G, é uma referência para a 
G e ela faz tudo o que ele diz (pelo telefone)...não sei o que é que ele faz mas ela acata tudo o que ele lhe diz para 
fazer, têem-lhe muito respeito.
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38:Não!...bem o meu filho sim...quando é preciso...
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: Não! Sou sózinha...bem tenho o meu filho...mas já não posso dizer o mesmo da mulher dele...Sou eu e a G 
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: Não tem que o fazer, tenho tudo práticamente assegurado.

6- Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41:Claro que sim.
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42:Concerteza
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43: Claro...Quando a G nasceu foi-me comunicado pelo pediatra que ela tinha Trissomia 21...de uma forma tão 
fria....que não se faz...assinei um termo de responsabilidade e sai do hospital ao fim de 24h depois do parto. Não 
aceitei a forma com me foi transmitido, ainda hoje o podia dizer ao médico se o encontrass...Aceitei a minha filha 
de uma forma tão especial que o cuidar dela faz parte da minha vida...nunda deitei uma lágrima por ela...posso 
chorar por mim...por ela não! Senti muita raiva...mas nem essa raiva me fez chorar...Já viram o que é dizerem-me 
friamente todos os pontos que caracterizam uma pessoa com T21...eu não desejo a ninguém... (Expressão de 
revolta e tristeza)
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44:Nós não escolhemos a experiência.
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
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R45: Sempre, desde o momento em que ela nasceu que tento obter o máximo de informação...é um caso muito 
especifico...agora muito comum e muito falado..mas na altura não era assim. Leio muito...procurei muita 
informação e opiniões inclusiver no estrangeiro.
Q46- Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Não...Só por uma questão de comodidade, não de necessidade.
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Sempre.
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48:Eu conheço a G melhor que ninguém, vivemos sempre as duas, sou eu que a conheço melhor, por isso sou eu 
quem cuida melhor da minha filha.
Q49-Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49: Sim,sim... afinal não é sempre esse o papel dos pais relativamente aos filhos?

7 - Planeamento Q50 -Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: Não! É como uma sequência, é assim!
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade?
R51: Sim mas sabe não é...com a G não há muita alteração às rotinas...é assim e é assim.
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52: Sim, sempre. Fiquei mais dura ... menos condescendente quando me deparo com a falta de respostas.
Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: Sou eu e eu...
Q54: Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54:Sim gosto de ler os jornais todos os dias, leio on-line, gosto de escrever..gosto de sair, embora não o faça à 
muito tempo porque a G tem estado em casa...à muito tempo...desde que não quer vir à escola...já preciso de 
sair...precisamos as 2.
Q55- Consegue falar dos seus problemas com alguém?
R55: De alguns,com as pessoas certas.
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: A terceiros? Agora ?Não!
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R 57: A alguém de confiança, eu não...não ponho a APP a assegurar os cuidados...tenho uma sr. a trabalhar em 
minha casa à muitos anos...gosta muito da minha G e G muito dela, é uma referência... e depois o meu filho...para 
coordenar tudo (não para a levar para a sua casa) o que de possivel aconteça quando eu não puder coordenar. 
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58:Não desde que fique tudo assegurado...como e de acordo com a minha vontade!Agora é natural que me 
preocupe, claro!
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: Que seja cumprida a minha vontade, o meu testamento, quando eu já cá não estiver, que a G permaneça na 
casa que é sua e que tenha tudo o que precisa para viver feliz.
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Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária
Educação

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
Participante 9

Blocos
1-Legitimação da Entrevista -Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.
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Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1:68anos
Q2-Que habilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência) 
R2:Eu só tenho a 4a classe, não fiz mais nada...
Q3- Qual É/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3:Era guarda fiscal e continuei a ser, trabalhei até poder, até ter saúde...
Q4-O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4: todos juntos somos 7.
Q5-Quantos filhos tem?
R5: 3
Q6-Quantos têm deficiência?
R6: 1

3 -  Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Sim sente-se cada vez mais essa preocupação.
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: É a minha mulher que faz mais....em relação à T....mas desde que tive o AVC...tenho mais limitações.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9:Sim à medida que se envelhece e que vamos tendo mais problemas de saúde todos.
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: Isso é mais com a mãe.
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11: É muito dependente da familia, mais da mãe.
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
R12 (Ausência de resposta)
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13: Logo se vê
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14: Sim desde que tive o AVC sim
R15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
Q15: (Ausência de resposta)
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?
R16: Sim desde sempre.
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Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
Sim, cada vez mais.
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18: Era bom que a ajuda fosse primeiro para os pais quando é preciso...para depois podermos ajudar os filhos. 
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)
R19: Cada vez mais falhas em tudo...
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: Sim...São nossos...
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21: Eu já não consigo grande coisa, a mulher mesmo mal é que ajuda...a todos!
Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dela melhor que ninguém?
R22: Há dias...ela não é sempre igual....e com a gente enerva-se muito, depois passa...mas...
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida?
R23: Queremos o melhor.
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24 (Ausência de resposta)

4 -  Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25: Muito
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26...É uma grande preocupação.
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: sim ...se a mãe não puder, nem quero pensar...
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar? 
R28 (ausência de resposta)
Q29-Consegue ter algum tempo de descanso/férias?
R29: Estou reformado
Q30-A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente? 
Q30 -  É mais de me preocupar...

5 -  Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31: Não
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32: Não, cada vez precisamos mais e temos menos.
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33: Não
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34: Sim
Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35: (Ausência de resposta)
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Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36 -  Fomos a todo o lado, para perceber o que a T tinha...
Q37-Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: (nega-gesticulando), ...só os de casa...
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: Nem sempre
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39 (Ausência de resposta)
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: Sim

6 - Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41: (Ausência de resposta)
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: O importante é estarmos bem, faz-se o que se pode.
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43 (ausência de resposta)
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44: Tem sido dificil
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Fomos a muitos médicos e outros sitios...
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Não
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: Tentamos
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Não. A minha mulher é a cuidadora de todos, da casa e da vida da T.
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49:Pois ...com filhos assim, precisam sempre da gente...

7 - Planeamento Q50 -Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50: Temos alternativa...a nossa sorte é a minha mulher.
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade? 
R51: tem que ser, não há dois dias iguais!
Q52-Tenta arranjar soluções para os problemas?
R52: Tentamos
Q53 -  Consegue que a familia ajude quando é necessário?
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R53: Só a minha mulher... A cunhada da T ajuda, fala muito com ele...acalma-a.
Q54- Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: Com pouca saúde tenho que me poupar...
Q55- Fala dos seus problemas com alguém?
R55: Com a minha mulher
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Para já não!
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57:Não sei
Q58-Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
Q58: Sim
Q59-O que deseja para o Futuro?
R59: (Ausência de resposta)
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Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação de Beja 

Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária
Educação

Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência 

Finalidade: Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos com deficiência.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
PARTICIPANTE 10

Blocos
1-Legitimação da Entrevista -Informar o participante acerca da temática e objetivos da investigação

-Salientar a pertinência do contributo do entrevistado para o desenvolvimento da investigação.

-Assegurar a confidencialidade dos dados e o anonimato das respostas.

-Informar quanto à possibilidade do participante verificar a transcrição da entrevista.

- Promover uma relação cordial, empática e de confiança.

169

http://www.google.pt/imgres?sa=X&biw=782&bih=508&tbm=isch&tbnid=3IP71j67UzhL1M:&imgrefurl=https://www.ipbeja.pt/&docid=_abjvDs7uHWcVM&imgurl=https://www.ipbeja.pt/PublishingImages/IPBejaESE.jpg&w=500&h=300&ei=xITFUsbSMa-S7AartYEg&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=146&tbnw=290&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:99&tx=134&ty=68


Blocos Questões/Registo de respostas -  Transcrição da entrevista

2- Caraterização dos participantes Q1-Qual é a sua idade?
R1:75anos
Q2-Quehabilitações académicas concretizou? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência) 
R2:Nunca andei à escola, não estudei nada, nem o meu nome sei fazer.
Q3-Qual é/era a sua profissão? (antes e depois do nascimento do filho com deficiência)
R3:Quando o ZM nasceu eu trabalhava como Ganadeiro e trabalhei sempre mais a minha mulher. 
Q4-O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?
R4: 4
Q5-Quantos filhos tem?
R5: 2-gémeos
Q6-Quantos filhos têm deficiência?
R6: 1

3 -Prestação de cuidados Q7- A responsabilidade de cuidar é uma preocupação crescente à medida que envelhece?
R7: Sim sim é verdade.
Q8- Sente dificuldade em assegurar agora as tarefas que normalmente fazia sem ajuda?
R8: Isso é mais com a mulher...ele comigo não...a mãe é que o ajuda, ele comigo afina....mas depois mais tarde 
acalma-se e fala.
Q9-Sente mais dificuldades no cuidar e na realização das tarefas à medida que envelhece e o seu filho avança na 
idade?
R9: Ele é muito teimoso, com a gente não quer nada, aqui com a escola tudo bem...
Q10-Sente-se capaz de cuidar do seu filho por muito mais tempo?
R10: É cada vez mais dificil...
Q11-Considera que o seu filho é muito dependente de si?
R11:Mais da mulher mas quando é preciso eu é que venho à escola e com ele ao médico, pois!
Q12-Sente que envelhece de forma diferente dos outros pais?
R12: Não ... deve ser mais ou menos a mesma coisa, não acha? Temos é outros cuidados!
Q13- Quem pensa que vai cuidar de si quando tiver necessidade?
R13:Não sei mas se calhar vou para um lar 
Q14- Sente que já precisa de ser cuidado?
R14: Sim já estamos velhos e cansados, ele comigo não se entende...
Q15-Considera que a tarefa de cuidar não lhe deixa tempo para realizar outras tarefas?
R15: Quando ele está aqui na escola a gente pode tratar das coisas que é preciso 
Q16-Considera que as despesas inerentes ao processo de cuidar pesam no orçamento familiar?

170



R16: Sim temos a despesa da escola e dos medicamentos dele todos os meses, e as coisas normais... 
Q17-Sente necessidade de ter mais apoios?
R17:Sim, mas aonde é que eles há?
Q18-De que forma podia ser ajudado a assegurar os cuidados?
R18: Não sei..foi sempre a gente, sózinhos...estamos habituados 
Q19-Em que área sente mais falhas (familiar, comunidade, saúde, social)
R19:...falta de informação... podiamos ter a vida mais facilitada 
Q20-Dá-lhe satisfação ver que a pessoa de quem cuida se sente bem?
R20: (sorri) Sim
Q21-Continuar a prestar cuidados fá-lo sentir-se útil e capaz?
R21: Não é mais “quele” não deixa, é muito mais a mãe.

Q22-Sente que por conhecer bem as necessidades do seu filho pode tratar dele melhor que ninguém? 
R22: Ajuda...às vezes...
Q23-É gratificante saber que o trabalho que tem proporciona bem estar à pessoa de quem cuida? 
R23: Faz-se o que se pode...
Q24-A responsabilidade de cuidar dá sentido à sua vida ?
R24: Eu mais a mulher...a gente vive pra isso.

4 -  Desgaste Q25-Sente-se cansado?
R25:Pois sinto...é da idade...
Q26-Sente-se esgotado por ter de continuar a prestar cuidados?
R26: Os cuidados... as preocupações...tudo, mas os trabalhos com ele...é mais por conta da mulher... 
Q27-Sente-se sem força para assegurar todos os cuidados necessários?
R27: Ele entende-se melhor com a mãe, comigo não...
Q28-Sente-se muito sobrecarregado por ter ainda de cuidar do seu familiar?
R28: São. ..cuidados.. .preocupações.
29- Consegue ter algum tempo de descanso/férias? Não ... nunca, só quando a APP organiza, a ida à praia e fomos 
uma vez um fim de semana...
30- A sua saúde tem sido afectada pelo facto de cuidar permanentemente?
Sim e pelos cuidados (preocupações)

5 -  Suporte Sócio-familiar Q31- Parece-lhe que os profissionais de saúde e técnicos teem idéia das dificuldades que enfrenta diariamente? 
R31:Isso é que era bom, nem pensar!
Q32- Recebe apoio suficiente dos serviços de saúde e dos serviços sociais?
R32:Não
Q33- Recebe algum tipo de apoio domiciliário?
R33: Não...
Q34- Sente que poderia envelhecer melhor e fazer mais pelo seu familiar se tivesse mais apoio?
R34:Pois
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Q35- As suas relações sociais foram afectadas por ter de continuar a cuidar do seu descendente?
R35(ausencia de resposta)
Q36- Prestar cuidados a um filho com deficiência deu-lhe oportunidade de alargar os seus interesses e contactos? 
R36: (ausencia de resposta)
Q37- Existem familiares na rede de apoio para ajudarem quando necessário?
R37: não....a irmã tena vida dela...
Q38-As pessoas da familia dão-lhe a atenção que gostaria?
R38: (ausência de resposta)
Q39-Enquanto cuidador sentiu um estreitamento das relações familiares e das relações de amizade?
R39: (ausência de resposta)
Q40- Sente que a familia se afasta com receio da responsabilidades de ter que assegurar os seus cuidados e os do 
seu filho?
R40: Alguém aqui tem dúvidas...?

6 - Resiliência Q41-Confia na sua experiência e nas competências adquiridas para continuar a cuidar ainda que com mais 
dificulades?
R41: A gente é que o conhece.
Q42-Estabelece prioridades e centra-se no mais importante?
R42: Ele é o mais importante 
Q43- Aceita a situação como ela é?
R43 -  (Sorri) Tem que ser né?
Q44-Procura o que há de positivo na sua experiência de vida enquanto cuidador?
R44: Tristezas nã pagam dívidas...
Q45-Procurou obter toda a informação possivel àcerca da problemática do seu filho para melhor adequar os 
cuidados?
R45: Sim.
Q46-Modificou as condições da casa de modo a faciltar as suas tarefas?
R46: Sim
Q47-Pensa nos problemas e na forma de encontrar uma solução?
R47: sim quando a gente não sabe vai à pergunta...
Q48- Sente que ninguém cuida melhor que você?
R48: Sorri, a mulher!
Q49- Prestar cuidados é um objectivo de vida?
R49 (ausência de resposta verbal) (acena afirmativamente com a cabeça)

7 - Planeamento Q50-Aceita a condição de cuidador vitalicio como uma missão?
R50 Missão? como trabalho? Não... é uma obrigação, ele é nosso!
Q51-Adapta a rotina diária de cuidados à medida que vai sentindo necessidade? 
R51: ...sim...é aos dias...
Q52-Tenta arranjar solução para os problemas?
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R52: Desde que possa...
Q53- Consegue que a familia ajude quando é necessário?
R53: Somos só a gente.
Q54 -Reserva algum tempo livre diáriamente para si próprio?
R54: É o tempo dele tar aqui na escola.
Q55-Consegue falar dos seus problemas com alguém
R55- Quando à coisas para resolver, sim.
Q56-Desejaria confiar os cuidados do seu filho?
R56: Quando a gente não puder...
Q57-A quem confiaria a continuidade dos cuidados do seu filho quando já não os conseguir assegurar?
R57: Aonde há-de ser Dr.a? ele está aqui desde 1973, tinha 7 anos.
Q58- Tem receio pelo futuro destinado ao seu filho?
R58: Não se passar por aqui!
Q59- O que deseja para o Futuro
R59: Para o Z? O que se deseja para um filho???? O melhor...
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Apêndice V
GRELHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO
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D o m i n i o C a t e g o r i a S u b p . U n i d a d e  d e  r e g i s t o F , a

c a t e g o r i a

Preocupação
com

Sem preocupação P8 - Não sinto
- acho que as dificuldades não tem a ver com o

2

o envelhecimento (nosso e deles) tem a ver com as
envelhecimento autonomias que eles tem ou não

Constante P1 - A preocupação é normal em relação aos filhos...
- Preocupação constante

2

Cada vez maior P2 - cada vez é maior a preocupação...
- é uma preocupação de nós todos...

2

P3 - Sim
- sem dúvida

2

P4 -Sim
- sim Sra Dra...
- cada vez mais
- muitos problemas 
-muita coisa a pensar.
-Temos uma vida de preocupação
- Sim

7

P5 - Estou muito preocupada
- Sim

2

P6 - Sim 3
- sim
- sinto muito mais do que antes
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P7 - Sim
- claro
- É claramente que sim

3

P9 - Sim
- Sim à medida que se envelhece

2

P10 - Sim 3
- sim
- é verdade.

Incerteza em P1 - eu penso...o que é que eu vou fazer à A se eu não tiver 6
relação ao futuro possibilidade de continuar a tratar dela?

Relativizada
- Mas já estive mais preocupado com isso
- Não digo que não
- mas sabe acho que já me preocupei mais
- Com filhos assim nós vemos a vida de outa maneira, de
uma forma menos acelerada 
- vivemos o dia-a-dia

P7 -(relativizar os problemas) (...) não nos traz mais 
tranquilidade,
-sobretudo em relação ao futuro.

2

Incerteza em P3 - se eu fico sem ver é que é um caso sério 9
relação ao futuro - não consigo

Sentida
- não posso ir ao banco
- nao posso ir receber as reformas

profundamente - não posso ir buscar um avio
- como é que eu a posso ajudar?
- E o que será dele quando eu faltar?
- Como é que ele fica?
- Para onde é que ele vai?

P4 -Sim até parece que cresce ainda mais do que aquilo que nós 
envelhecemos.

5

-A preocupação de não ser capaz de fazer o que temos de 
fazer
- ( . ) é  uma coisa muito custosa...
- ( .) n ã o  nos podemos esquecer que ele também está a 
envelhecer, já tem 42 anos
- ( . ) a  idade tira a vontade, a mentalidade, as forças...tudo

P5 - uma grande preocupação (com o futuro)
- como será o dia de amanhã...?
- (Emociona-se) não sei
- Não sei como é que será... eu e ele...o que é que a gente 
faz?
- o lar é muito caro não sei...

5
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D o m i n i o C a t e g o r i a S u b p . U n i d a d e  d e  r e g i s t o F , a

c a t e g o r i a
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Preocupação com 
o envelhecimento 

(cont.)

Incerteza em 
relação ao 
futuro

Sentida
profundamente

P6 - a responsabilidade,
- as preocupações e mais dificuldades.

2

P9 - Sim
- sente-se cada vez mais essa preocupação

2

P10 - e pelos cuidados 1

Dificuldades
sentidas

Perda de saúde P1 - Acaba por afectar
- Sobretudo ao nivel mental

2

P2 - estou à espera de ser operada
- tenho muitas dores nas pernas
- dificuldades em andar
- tenho estado em baixo
- espero melhorar

5

P3 - Sim e sem ver é que é o pior
- fui operado, há 22 dias ainda fiquei pior...

2

P4 - Sim cada vez mais
- ainda agora estive na cama 5 semanas
- tenho muitas dores nas pernas, nos joelhos
- fui operada à perna
- tenho o joelho inchadissimo e os ortelhos
- à noite tenho por as pernas mais altas
- o meu marido tem que me ajudar a por uma pomada para 
as dores...

7

P5 - O pior é a saúde...primeiro a perna...agora os olhos.
- já não vou tendo muita saúde

2

P6 - Sim
- eu tenho diabetes e tensão alta

2

P7 - Sim
- sobretudo a saúde mental

2

P8 - Sim
- já  fui operada
- E a saúde mental

3

P9 - tive um AVC
- tenho mais limitações
- mais problemas de saúde

3

P10 - Sim 1
Dificuldades
sentidas

Falta de 
colaboração 
dos filhos

P1 - Ela está mais exigente
- Há coisas que não compreende
- não asseguro a higiene da A que é

3

P3 - Pois a gente tem problemas e não são poucos e ele... já  se 
sabe...

1

P6 - Muito mais dificuldades em cuidar
- o ZM está...a querer entrar com a gente...a fazer frente
- é preciso ter pulso firme
- Ele está mais desobediente agora do que à uns anos atrás
- eu é que tenho que fazer tudo
- eu tenho que lhe fazer a barba
- tenho que o lavar, ele não se lava sózinho,
- vestir ele ajeita-se mas não se veste bem.

8

P10 - Ele é muito teimoso,
- com a gente não quer nada
- com a escola tudo bem...

3

Perda de 
capacidades 
para cuidar

P1 - (...) a minha mulher que trata (da higiene)
- (.. .)Entre eu e a minha mulher ainda vamos conseguindo
- (...) para ter mais tempo para cuidar da A reformei-me 
antecipadamente

3

P2 - Eu é até que possa, vamos fazendo 
mas que dá muitos cuidados dá...
- sinto agora mais dificuldades por questões da idade e de 
saúde
- por questões da idade das duas e também de saúde, temos 
tido mais problemas...
- (...) não tem sido fácil
- (...) vamos lá a ver como é que vai ser agora...se eu vou 
melhorar
- (...) não tem sido fácil.

6
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D o m i n i o C a t e g o r i a S u b p . U n i d a d e  d e  r e g i s t o F , a

c a t e g o r i a

C o n s t r a n g  

i m e n t o  d o  

e n v e l h e c i  

m e n t o

Dificuldades
sentidas
(cont.)

Perda de 
capacidades 
para cuidar 
(cont.)

P3 - Sim sem força
- (...) sem saúde
- (.. .)muito cansado
- (...) Sinto-me cansado
- (...) muito irritado...por querer fazer as coisas 
(emocionado) e pronto...estar na situação que estou...
- não consigo fazer nem metade daquilo que fazia

6

P4 - (...) assegurarmos os cuidados que ele vai continuar a 
precisar?...já não
- (...) Sim muito mais dificuldade
- (...) Dr.a já  não sou capaz por muito mais tempo (...)
- ( .) s e m  vontade de fazer as coisas, sem vontade de comer, 
apetece-me é ir para a cama
- ( . ) o  que eu tenho sofrido não conta...
- (..) esta situação é muito má para nós e para ele
- (...) ainda vamos dando conta (...)
- (...) daqui a um tempo...nem pensar nisso

8

P5 - (...) agora isto dos olhos também me tem custado muito 
(...)
- (...) fui operada e não via nada...não conseguia ajudar (...)
- (...) fui fazendo às cegas
- (...) custou-me muito...mais do que da outra vez.
- Já não tenho força nenhuma...
- Sinto mais dificuldades
- Custa muito
- Custa-me e a ele também
- (...) tenho já  muitos dias em que não o consigo vestir e 
ajudar a lavar
- (...) muitas vezes não o consigo despachar a horas de 
apanhar o autocarro.
- (...) Sinto mais dificuldades, o que me
-  (...) custa muito...custa-me a mim e a ele.
- (...) há muita coisa na minha casa que eu já  não consigo 
fazer e que antes fazia
- (...) há coisas que já  não consigo
- ainda trato do M sózinha, dou-lhe banho, faço-lhe a barba, 
a comida, visto-o

15

P6 - (...) em prestar os cuidados
- Sim até porque é tudo comigo.
- Vamos ver, mas isto vai para pior, estou cansada...
- Não faz nada sózinho
- (...) é muito complicado (...)
- ( . ) n ã o  faz nada do que a gente diz (...)
- (...) só o que ele entende (...)
- ( . ) e  às vezes quer-se virar à gente...

8

P7 - Eu sinto
- O envelhecimento não nos vai permitindo fazer tudo e 
ajudar em tudo, condiciona

2

P8 - Sim
- Sentimos todos
- (...) infelizmente ( . )
- ( . ) é  um desafio
- (...) tira a força
- (...) é desgastante

6

P9 - Eu já não consigo grande coisa
- a minha mulher mesmo mal é que ajuda...a todos!
- sim
- se a mãe não puder, nem quero pensar...
- Sim
- ( . ) à  medida que se envelhece 
vamos tendo mais problemas
- Sem saúde é difícil

7

Sobrecarga P1 - Para este tipo de encargos não são muitas as 
disponibilidades...
- neste momento sou eu o cuidador em relação à minha filha 
e também à minha mãe.
- É mais desinteresse...

3
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D o m i n i o C a t e g o r i a S u b p . U n i d a d e  d e  r e g i s t o F . a

c a t e g o r i a

Dificuldades Sobrecarga P3 - Muito, ninguém faz uma idéia 2
sentidas (cont.) - muito é pouco...
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)
(cont.) P4 - Muito...muito (...)

- (...) bastante!
2

P5 - Às vezes sim mas ele é meu o que é que a gente há-de 
fazer...?

1

P6 - Pois
- Sim

2

P7 - Por vezes sim...
- (...) cansa quando não há entendimento, 
quando se alteram as rotinas...ele reage mal (...)
- (...) é preciso gerir (...)

3

P8 - (...) a G tem o seu temperamento quando quer as coisas 4
quer mesmo
- (.. .)isso é que me cansa

- (...) depois a sequência
- (...) a repetição constante e sequencial de questões 
(a frustração e as estereótipias)

P9 (emocionado/ ausência de resposta)

P10 - Sim
- São cuidados
- E preocupações

3
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D o m i n i o C a t e g o r i a S u b p . U n i d a d e  d e  r e g i s t o F , a

c a t e g o r i a

Apoios actuais O casal P1 - Eu e a minha mulher vamos assegurando
- Só os dois

2

P3 - somos só os 2 1
Grupo de apoio 
religioso

P2 - (.. .)férias consigo porque tenho pessoas 
amigas que me ajudam,
- (...) o grupo fé e luz organiza férias todos 
os anos...ela também vai, mas eu tenho 
tempo para mim...
- faço parte dum movimento religioso que 
me tem ajudado muitissimo!
- (...) a minha sorte é o movimento de fé e 
luz...tem-me ajudado muito, abrem-me as 
portas!

4

Indefenido P2 - com mais ajuda da familia
- Não sei

2

Ajuda doméstica 
exterior

P4 - agora tenho uma pessoa que traz as 
compras no sábado.

1

P8 - O apoio que tenho é suportado por mim, 
desde sempre
- tenho uma empregada que trata das 
tarefas da casa
- ajuda a cuidar da G.
- conto desde há muito com o apoio de 
terceiros, a quem pago
- eu conto com apoio

5
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Sem qualquer 
apoio

P5 - Não tenho ninguém
- A minha neta tem a vida dela
- tenho que o ajudar senão quem o ajuda? E 
a mim?
- A miúda (neta) não pode
- enquanto eu puder vai ser assim...
- ( . ) à s  vezes em vez de ajudarem (os 
serviços) ainda atrapanham
- (...) eu às vezes não percebo.
- (Ajuda) De quem?
- Não tenho mais ninguém
a miúda (neta) não pode, tem a vida dela...

9

P6 - Não nem pensar
- a gente é que sabe,
- a gente é que os têm
- a conversa é uma e na prática é outra.
- não temos muitas ajudas
- ele (Z) só recebe a pensão.

6

P6 - ele não quer nada com o pai
- Enfim temos que ir indo até poder

2

P7 - Para além de mim o Z só tem a irmã (que 
tem a sua vida)
- eu tenho-me estado a adaptar a pouco e 
pouco.

2

P8 - Sou eu
- Filho não, nora não
- Eu asseguro os suportes, os apoios,
- eu pago

4

P9 - É a mulher (esposa) que ajuda todos 1
Estrutura
Educativa

P4 - Eu agradeço a ajuda que já  me dão... lá no 
colégio
- isso ajuda-o a ele e já  me ajuda a mim
- tudo isto eu já coinsidero uma ajuda...

3

P5 - a sorte é ele vir para a escola 1
Rede de suporte 
Formal

Serviços de Saúde 

Facilidade

P1 - Com a A não temos tido problemas,
- (...) agora a A teve que ser operada e não 
tivemos qualquer tipo de entrave....
- (...) correu tudo bem e até teve prioridade

3
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D o m i n i o C a t e g o r i a S u b p . U n i d a d e  d e  r e g i s t o F . a

c a t e g o r i a

( c o n t . )

Rede de suporte
Formal
(cont.)

Serviços de Saúde 

Facilidade (cont.)

P1 nas consultas...

P3 - Até na urgência às vezes é uma carga de 
trabalhos

1

P8 - Ao nível da saúde a G vai ao privado e 
pronto...a mãe paga

1

Dificuldade P4 - Eu nem médico, não dá valor nem apoio a 
ninguém
- Não recebo nada
- Não tenho direito a nada

3

P5 - Não viu Dra como foi agora com o IRS e 
com o médico...
- a gente não sabe e depois faz tudo mal.
- Quando é preciso a gente vai lá 
pedir...(onde for preciso)...
- quando não se sabe é que é pior.

4

P6 - o meu marido vai buscar as receitas para 
os medicamentos.
- Ele (ZM) vai ao hospital em último caso

2

P7 - falta muita sensibilidade nos serviços
- No caso do Z (...) eu trato de tudo

2

Apoio Camarário P3 - Às vezes a ajuda da Câmara 1
P4 - (...) só uma ajuda da Câmara para os 

medicamentos do A
1

Burocracia dos 
Serviços Sociais

P8 - dos serviços sociais o que aconteceu em 
relação à G...só por causa da pensão, 
bem...uma vergonha!
- Levei meses para desbloquear a situação, 
o pai da G faleceu e para ela ter os seus 
direitos teve que ser interditada. (esbraceja 
frenéticamente)
- É muito caricato enquanto um casal faz 
IRS junto...eu vivo com a minha filha e ela 
faz irs à parte
- fui multada pelas finanças porque incluia- 
a no meu agregado...não se compreende 
como é que é possivel?
- A experiência que tenho da segurança 
social, do atendimento, é má.
- Não se entende!!
- É revoltante!

7

P9 - Não
- cada vez precisamos mais e temos menos.

2

P10 - Não
- Nem pensar
- Era bom

3

Negação do Apoio 
domiciliário

P1 - Não 1

P2 - Não 1
P3 - Actualmente não

- a experiência que tivemos não correu 
nada bem e não ficámos com vontade de 
repetir..
- ( .) .m a s  precisávamos...
- A mulher estava acamada e a gente não 
dava conta..levaram muita coisa...

4

P4 - Actualmente não
- a experiência correu mal....

2

P5 - Não Sra, não recebo.
- Nem posso...só temos as pensões
- é tudo muito caro...

3

P6 - Não
- não se pode!

2

P7 - Não 1
P9 - Não 1
P10 - Não 1

Apoio futuros Sem antevisão P1 - Relativizamos e vivemos o dia-a-dia
- é claro que eu gostaria de acompanhar a A

3
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq
categoria

Sem antevisão 
(cont.)

P1 por muito mais tempo, de a ver 
crescer...mais e mais...
- ainda conto estar cá uns bons anos

P2 - não sei o dia de amanhã
- A minha T já  me disse “mãe vamos 
increver-nos as duas num lar”
- (.. .)já há bem uns 3 ou 4 anos que me diz 
isso.
- os lares também são bastante caros.

4

P3 - o meu filho que está lá na suiça até tem 
dito...”pai você vá olhando por uma pessoa 
que eu pago para ela ir tratar de vocês”

1

P4 - a continuar assim se calhar temos que o 
meter num lar ou assim...para onde nós 
formos.

1

P5 - ele terá que ir para algum lado...se calhar 
para aqui.
- senão tem que arranjar aqui um lugarinho 
para o M,
- eu logo se vê...

3

P6 - Eu não sei o meu futuro
- não pensei
- nem quero pensar nisso
- quando não conseguirmos lá teremos que 
pedir ajuda a alguém...mas a quem?

4

P7 - Nós habituamo-nos a relativizar os 
problemas inerentes à deficiência dos 
nossos filhos

1

P8 - sou um bocadinho pragmática
- fiz o meu testamento,
- o meu testamento está feito
- a casa onde nós vivemos vai ficar com 
usufruto para a G,
-espero que quando eu não puder ou 
quando chegar a minha hora a mantenham 
na casa dela!

5

P9 - Logo se vê 1
P10 Não sei

- Eu se calhar vou para um lar
2

Estrutura
Institucional

P3 - Ele agora está muito virado para lá ficar 
(APPACDM)
- (...) nós também lhe dissemos que ele 
agora está lá e é lá que tem que ficar
- ele gosta tanto de lá estar
- (...) a vida dele é ali
- (...) ficar ali no colégio

5

P4 - ( .) a c h o  que ele já  está a pensar em ficar 
ali.(APP)

1

Cuidado direto ao 
cuidador

Reprimido

P1 - Para já...actualmente não...
-não penso nisso
- não é uma situação que me preocupe...
- não para já ...
- não penso nisso

5

P2 - Não gostamos de pensar nisso
- é difícil_
- Sim agora como estou sinto...
- mas tenho esperança de que vou ficar 
melhor.

4

P6 - Sim
- mas também era preciso ele aceitar isso
- Com outros não estou a ver
- só com as pessoas daqui (APP) e não há- 
de ser com todas!

4

P7 - Acho que ainda vou dando conta do 
recado
- é verdade que há dias mais difíceis

2

Apoio futuros 
(cont.)

■s
3

Necessidades
sentidas
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq.
categoria

Necessidades Cuidado direto ao P8 - Depende 4
sentidas (cont.) cuidador - já  precisei

Reprimido
(cont.)

- depende muito do temperamento dos 
nossos filhos,
do tipo de apoio que naturalmente já  se tem 
ou já  se providenciou.
- Quando os filhos ainda que com 
deficiência são como a minha G a situação 
é mais tranquila.

Cuidado direto ao P3 - Sinto 6
cuidador - sim

- Um lar...não tendo mais solução nenhuma
Desejados - terá que ser um lar

- nas condições que me estou a por 
de hoje amanhã não posso viver aqui, 
quem é que faz as coisas?
- eu enquanto puder estar aqui estou, 
quando não pude
tem de haver uma solução

P4 - Sim
- nós já  precisamos de cuidados quase tanto 
como ele.
- Eu sinto-me cada vez pior
- precisamos de ajuda para tudo até para 
cortar as unhas
- para tudo.

5

P
r

e
s

ta
ç

ã
o

 d
e

 c
u

id
a

d
o

s
 (

c
o

n
t.

)

P5 - Quando estou bem faço tudo sózinha
- já  tenho precisado de ajuda por questões 
de saúde

6

- quando fui operada o M teve que ficar uns 
meses aqui na escola.
- trato do M sózinha, tenho que o ajudar 
senão quem o ajuda?
- E a mim? A miúda (neta) não pode
- enquanto eu puder vai ser assim...

P6 - Sim é preciso
- A gente ainda vai dando conta
- Temos é que ser firmes

3

P9 - Sim
- desde que tive o AVC

3

- sim
P10 - É cada vez mais dificil...

- Sim
- já estamos velhos e cansados

3

Necessidades Tempo Livre P1 - Eu deixo de fazer coisas para cuidar da 9
sentidas minha filha...
(cont.) - há coisas que eu gostava de fazer e que 

podia fazer se a A não tivesse problemas
- (...) e deixo de fazer pelo facto de a A ter 
problemas...
- (...) podia ocupar-me com outras coisas...
- (...) sinto a falta de tempo para fazer 
outras coisa pelo facto de...ter que estar em 
casa quando às vezes não me apetecia...
- mesmo quando estou sozinho não vou 
porque penso que ela pode precisar de mim 
ou que o telefone pode tocar (mesmo aos 
dias de semana) quando vem às terapias 
-Há coisa que eu deixo de fazer porque 
tenho que cuidar dela...
- enfim...deixo de fazer coisas que faria se a 
A não tivesse este tipo de problemas.
- é uma questão de consciência

P2 a T está aqui (instituição)
- para onde quer que vou ela vai sempre 
comigo.

2

P3 - Sempre em primeiro lugar o A 4
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq.
categoria

Tempo Livre 
(cont.)

P3 - o resto vai-se fazendo quando ele cá não 
está.
- Temos que fazer as coisas nas horas 
certas
- quando falta isto ou aquilo...a gente 
andamos logo à rasquinha

P4 - Sim eu levo o tempo a tratar de coisas 
para o A
- fazer comer
- tratar da roupa
- tudo
- ao fim de semana ainda é pior
- Pensamos primeiro sempre nele e o resto 
vai-se fazendo...
- Muitas coisas não existiram...não podiam 
existir
- Eu não conseguia ir a lado nenhum

8

P5 - Sim
- quando ele está aqui (instituição) é mais 
fácil.
- as coisas da casa quando ele lá está...ele 
deixa...
qualquer coisinha que eu precise de fazer 
desde que ele esteja lá, faço 
com ele ...brinca com os carrinhos...fica 
entretido, mas é sempre diferente, ando 
mais preocupada.

3

P6 - porque ele está aqui
- ao fim de semana nada.
- E ele não quer sair...

3

Não sentido P7 - Deixa
- a prova é que estamos aqui,
- porque estão assegurados durante o dia 
aqui na instituição.

3

P8 - Deixa
- viajei muito sempre com a minha filha
- ler os jornais - on line
- nunca deixei de fazer nada que me fosse 
agradável por causa da G.
- Tive sempre o cuidado de assegurar que 
nas viagens alguém ia comigo

5

P10 - Quando ele está aqui na escola a gente 
pode tratar das coisas que é preciso

1

Económicas 
Mais na infância

P1 - As despesas aumentam, mas não 
significativamente relativamente a um 
filho normal
- Existiu muita despesa
- sim enquanto não soubémos o que a A 
tinha,
- sim gastámos muito dinheiro, - isto 
passou-se comigo até a A ter 6 anos
- enquanto a gente não se convence que é 
assim...
- A partir daqui o aumento não é assim tão 
expressivo relativamente a um
filho normal.

7

Económicas 
Com a saúde

P2 - Sem dúvida nenhuma...
- em questões de saúde nem se fala.
- Tive muita despesa porque recorri a tudo 
o que se possa e não possa imaginar...
- A sorte é que temos uma médica amiga 
que nos tem ajudado.
- De resto tudo é cada vez menos
- cada vez há mais gastos e mais 
problemas.

6

P3 - Sim 3 vezes mais do que o irmão
- o dinheiro que eu gastei...já pesa mais do

2

Necessidades
sentidas
(cont.)

'■dd-d3CJ
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Domínio Categoria Sub
categoria

Part Unidades de registo Freq.

P3 que ele....
P4 - a gente sabe...

- sinto-o feliz, isso é que importa...
2

P5 - Sim a escola
- os medicamentos
- só em medicamentos são todos os meses 4 
ou 5 contos
- temos menos ajudas,
- menos dinheiro,
- mais despesas...

6

P6 - Pois
- ele tem que tomar os medicamentos 
todos os dias..logo ai...ele não pode deixar 
de os tomar
- é tudo
- a vida está cada vez mais cara.

4

P7 - Sim
- a mensalidade que pagamos à instituição
- tem outras necessidades...
- medicamentos, embora os do Z sejam 
comparticipados
- é sempre muita despesa
- tem um psiquiatra em lisboa
- enfim concerteza existem mais despesas 
do que existiriam se não tivesse este tipo de 
problemas.

7

P8 - Sim
- claro que sim
- Desde que nascem
- a mãe suporta as despesas todas

4

P9 - Sim
- desde sempre.

2

P10 - Sim
- temos a despesa da escola
- dos medicamentos dele todos os meses
- e as coisas normais...

4

P1 - É provável que sim, desde que bem 
dirigido!

1

P2 - Sim
- sem dúvida deviam pensar mais nestes 
casos e na gente com estes tipos de 
problemas...
- Uns precisam mais que outros
- é uma vida inteira cheia de incertezas, 
muitas vezes de desespero sem ter quem 
ajude.

4

P7 - Sim
- sinto
- sobretudo mais desde que a minha mulher 
adoeceu e acabou por falecer,
foi um processo muito complicado para 
mim e para o Z.
- Eu sinto necessidade
- sempre senti
- apoio ao nivel da área da integração
- Ao nivel social e comunitário, no que diz 
respeito à integração com já referi.
- Integração social e eventualmente laboral
- mais e melhores respostas especificas 
para esta problemática, dos filhos que é 
sobretudo nossa.

10

P8 - (encolhe os ombros) Várias
- a Sociedade em geral não dá resposta às 
pessoas com deficiência
- são os pais que fazem valer os seus 
direitos
- As juntas de freguesia deviam em vez

4

Necessidades
sentidas
(cont.)

Económicas 
Com a saúde

'■dd-d3CJ
-d
o

Apoios ao 
cuidador
no envelhecimento 
- Na Comunidade
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq.
categoria

Necessidades
sentidas
(cont.)

Apoios ao 
cuidador
No
envelhecimento 
- Na Comunidade 

(cont.)

P8 de fazer visitas e passeios a pensar só na 
3a idade, que fazem uma vez por semana, 
pelo menos, deviam fazer um levantamento 
das pessoas com deficiência/incapacidade 
que tem na sua zona para organizarem 
também actividades para estes cidadãos.

- Segurança Social P3 - Sim claro era mais fácil
- (...) podia fazer melhor pelo meu filho
- (...) mas não tenho
- (...) tenho que fazer com o que posso e 
como posso.
- (,,,) Não recebo nada, só a reforma.

5

P4 - Eu acho que deviam haver mais ajudas 
para familias como nós
- (.. .)pessoas que ajudassem em casa, no 
que é preciso.
- (...) A segurança social podia ajudar
- (...) eu nem reforma tenho...
- (...) não temos apoio como nos outros 
paises.

5

P8 - Ao nível Social gostava de mais respostas 
isso é diferente!
- Apoios não
- eu providencio-os
- Eu asseguro os apoios
- Eu pago

5
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P8 - Saúde é comparticipado.
- Ao nível da saúde também há muitas 
falhas,
felizmente a minha filha não tem muitos 
problemas.
- Quando a minha filha tem problemas 
recorro ao médico particular
- Já tive problemas relativamente graves 
com a G sobretudo porque os médicos não 
sabem o que é a T21...só sabem que é uma 
pessoa com deficiência e depois receitam 
coisa que não são compativeis com uma 
trissomia
Sou eu que tenho que salvaguardar esta 
situação porque o médico prescreve com se 
fosse para mim

4

P3 - Sim cada vez mais...
- Para mim é ao nível da saúde mas isso é 
porque a gente precisamos todos
- nem sempre é fácil
- com o A assim...tem acontecido muita 
coisa sabe...

4

Apoios não 
clarificados

P6 - Era bom termos mais
- para se conseguir alguma coisa é uma 
carga de trabalhos
- A gente podia ter mais umas ajudas... de 
todo o lado para estes casos
- a vida está dificil
- é tudo muito caro.

5

P9 - Sim
- cada vez mais
- Era bom que a ajuda fosse primeiro para 
os pais quando é preciso
- para depois podermos ajudar os filhos
- Cada vez há mais falhas em tudo...

5

P10 -Sim
- mas aonde é que eles há?
- foi sempre a gente, sózinhos estamos 
habituados

3
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Necessidades
sentidas
(cont.)

- Auxiliar 
doméstico

P4 - Sim
- eu já sinto
- (...) ainda na sexta feira passada estava 
desesperada para ver se me arranjavam 
uma pessoa de confiança para me ajudar 
em tudo, as horas que fosse preciso.

3

Auxílio Familiar 
inexistente

P3 - Familia...eu não tenho familia
- os que tenho não contam...poucos 
escapam
- não conto com ninguém do meu lado...

3

P5 - eu não tenho ninguém...
- quando a gente precisa e não pode tudo 
custa.
- às vezes nem sei
- custa (emocionada).
- eu não tenho ninguém
- a minha neta não pode

6

Desconhecimento 
dos apoios ao 
cuidador

P5 - (emocionada)...a gente não percebe...
- agora é tudo mais complicado

2

P6 - se a gente não sabe das coisas ainda é 
pior!

1

P10 - falta de informação...
- podiamos ter a vida mais facilitada

2

Reconhecimento 
de competência 
enquanto 
cuidador

Reconhecimento 
atempado das 
necessidade

P1 - É uma vantagem
- Conhecer ajuda a agir de acordo com as 
necessidades

2

P5 - mãe como eu ...não há nenhuma
- tenho conseguido muito mesmo sózinha.
- O meu menino pede quando precisa e eu 
ajudo-o, só se eu não puder.

3

P7 - Conhecer as necessidades deles ajuda 
sempre a resolver os problemas
- sem dúvida.

2

P8 - Sim
- nem toda a gende consegue compreender
a G
- nem as suas necessidades.

3

Dificuldade em 
educar

P2 - Mesmo assim às vezes não é fácil. 1
P3 - Não fui bom para o modo de o educar 

como devia de ser
1

P4 - Sim muito
- é com tanta dificuldade
- criei-o até aos 40 anos nunca fui capaz de 
o habituar ... o fazer comer...
- fui boa mãe para o criar mas para o 
educar, para o ensinar, para essas coisas 
não fui boa mãe.
- eu não fui competente...para o poder 
ensinar...
- Só agora me sinto mais útil...acredita?
- vamos conseguindo...
- eu nunca teria conseguido isto 
sózinha...tanto que não consegui...
- antes era um castigo...comia pouco e tudo 
passado.
- Eu estou muito feliz porque o meu filho 
está a aprender...o que eu nunca fui capaz 
de lhe ensinar...

10

P6 - Ás vezes
- às vezes também é dificil.
- a gente vai conseguindo dar conta do 
recado...mais eu que ele (pai)
- com o pai não quer nada.

4

P9 - Há dias
- ela não é sempre igual
- com a gente enerva-se muito, depois 
passa...mas...

3
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Reconhecimento 
de competência 
enquanto 
cuidador (cont.)

Dificuldade em 
educar (cont.)

P10 - Ajuda
- Às vezes
- Não é mais “quele” não deixa
- é muito mais a mãe.

4

Gratificação com 
o cuidar

P1 - Claro que sim
- Tanto como cuidar de outro filho...
- Dá sentido..
-É o sentido!

4

P2 - faz-me sentir útil,
- faz-me sentir bem e a ela também. 
-sim ...à minha vida e...à dela também.

3

P3 - Fazemos até onde for possível
- ele precisa da gente
- E a gente vive para ele...

2

P4 - É o principal da minha vida
- Dá sentido à nossa vida
saber que tenho o meu filho perto...
- até me dá saúde, e força para tudo.
- ninguém dá valor...só quem está com eles
- Dá sentido à nossa vida
- É a coisa mais principal da minha vida
- é o que me dá saúde, vida
- é o que me dá força para fazer as coisas.
- Não há nada nada mais importante no 
mundo (emocionada)

9
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P5 - Com certeza
- meu menino...(emocionada)
- É a minha razão de viver
- Pois
- enquanto eu for podendo sim.
- Que Deus me ajude e vocês também 
(instituição).

6

P6 - Sim
- Sempre
- É nosso
- Claro que sim

4

P7 -Sim
- desde sempre
- Claro que sim

3

P8 - Ser capaz
- Inclui-a sempre
- Dá sentido à minha à minha vida.

3

P9 - Sim...
- São nossos...

2

P10 - Vivemos para isso
- Sim

2

Responsabilidade 
de cuidar

P1 - nós pais temos um papel importante,
- temos a obrigação de mudar a idéia de 
que estes miúdos, os nossos filhos são uns 
coitadinhos.. ..(emocionado)

2

P2 - Sim 1

P3 - É o que me faz andar 1
P4 - mas nós temos que nos mentalizar da 

idade que temos e as forças que já  não 
temos

1

P5 - Ele é a coisa mais importante da minha 
vida...

1

P6 - se não for a gente quem é? 1
P7 - Dá sentido

- é o sentido
2

P8 - a G é a pessoa mais importante da minha 
vida, como o ar que respiro.
- Se eu não tivesse a G não imagino como 
seria.

2

P10 - Eu mais a mulher...a gente vive pra isso. 1

187



Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq.
categoria

Reconhecimento Motivação para P1 - Claro que sim 1
de competência Proporcionar bem-
enquanto estar P2 - Sim... 2
cuidador (cont.) - isso é o mais importante

P3 - Foi assim toda a vida
- assim vai ser até ao fim
- a gente já  não estranha 
tem que se fazer
- faz parte da nossa vida.

3

P4 - Sim
- mas tenho tido muita ajuda das pessoas do 
colégio

2

P5 - É a minha razão de viver 1
P6 - Sim 2

- pois
P7 - (Sorri) Naturalmente 1
P8 - Claro que sim!

- O trabalho que tenho
- o que lhe proporciono!

3

P9 - Queremos o melhor. 1
P10 - Faz-se o que se pode... 1

Desgaste Mente P1 - Acaba por afectar, existe uma 
preocupação constante...
- sobretudo ao nivel mental...

9
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- é desgastante
- Sim...
- É desgastante!
- É desgastante.
-Porque isto é uma sucessão...
- isto desgasta porque nós queremos que as 
coisas melhorem que vão mais além e o 
que é que nós vimos...? se não pioram 
também não melhoram...está na mesma, 
tudo estagnado!
- é desgastante, eles crescem, tornam-se 
mais exigentes...

P2 - às vezes tenho a minha cabeça muito 
cansada...

1

P3 - Sim
- muito
- cada vez mais
- a idade não perdoa...já são 82.
- sinto-me velho e cansado...

5

P4 - ... da cabeça...
- Cuidei toda a vida (...)

2

P6 - Pois
- Muitas vezes
- muito cansada

6

- (...) e da cabeça não se fala...
- Vamos ver, mas isto vai para pior
- Eu sinto-me muito casada

P7 - Sim
- sobretudo a saúde mental...

6

- Desgasta...
- (pensativo) (...) é desgastante.
- Tira as forças saber que ao fim
de 46 anos...que é a idade do meu filho 
reconhecer que não se irá muito mais longe
- (emocionado) (...) retira-me as forças...

P8 - A saúde mental sem dúvida!
- (...) é desgastante
- (...) cansa...
- (...) o desgaste chega a ser mais mental 
do que físico.
- Sim
- é desgastante

6

P9 - Sim 5
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Desgaste (cont.) Mente (cont.) P9 - desde que tive o AVC
- sim
- É mais de me preocupar
- Muito

P10 - Sim
- E pelos cuidados
- Pois sinto
- Os cuidados
- As preocupações

5

Físico P3 - É um encargo que me sai de cima do 
corpo quando ele para lá está...no 
colégio...a gente sempre descansa um 
poucochinho.

1

P4 - (...) esforço físico, 1
P5 - Eu tenho tido agora muitos problemas de 

seguida
- já  não consigo fazer as coisas como 
dantes...
- já não vou tendo muita saúde

3

P6 - Eu sinto-me muito cansada . d o  corpo 1
Trabalho cansativo P2 - Sim.... mas a meu ver é complicado

- é cansativo...
2

P3 - Sim
- é muito trabalho

2

P5 - Ultimamente mais,
- vamos lá a ver daqui para a frente
- Desde que consiga aguentar

3
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Incompatibilização P6 - não faz caso do que o pai lhe 
diz
- não faz nada do que ele o 
manda fazer.
- nem quer o pai ao pé...
- Cá em casa afina
- Não faz nada sózinho
- Quer entrar com a gente
- Temos que ser firmes

7

P10 - ele comigo afina
- ele comigo não 
-Não quer nada comigo

3

Dependência em relação à 
mãe

P1 - Sim
- A minha mulher é que 
assegura as questões da 
higiene da A.

2

Cuidados diários P2 - Sim 1
P3 - Sim para tudo

- ele não faz nada sozinho
- (.. .)tem que ter sempre ajuda 
ou para lhe dizerem o que 
fazer.
- A gente tem que o ajudar a 
lavar e a vestir

4

P4 - Sim
- está muito dependente de nós
- Nós aqui asseguramos tudo, 
comida, banho
- fazemos o que podemos.

4

P5 - precisa de mim para tudo
- (...) trato do M sózinha
- (...) dou-lhe banho, faço-lhe 
a barba
- É verdade Dr3
cada vez mais e eu sem poder.

4

P6 - Está a ficar velho
- não quer fazer nada
- cada vez tá pior
- É a mãe para tudo,
eu tenho que lhe fazer a barba
- tenho que o lavar,
- ele não se lava sózinho,
- Não faz nada sózinho

7

P8 - Sim
- É dependente

2

P9 - Sim
- É a minha mulher que faz 
mais.... em relação à T

2

P9 - Ela acompanha muito com a 
mãe
- É muito dependente da 
familia
- mais da mãe

3

P10 - Isso é mais com a mulher
- ( . ) a  mãe é que o a ju d a ,( .)
- Mais da mulher
- quando é preciso eu é que 
venho à escola e com ele ao 
médico.

4

Falta de Compreensão das 
dificuldades

P1 - ela está cada vez mais 
exigente,
- tem aumentado o grau de 
exigência dela, está a ver?
- quer outras coisas, - outras 
experiências que nem sempre 
são possíveis.

8

Relação atual com os 
filhos
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Domínio Categoria Sub
categoria

Part Unidades de registo Freq

Relação atual com os 
filhos (cont.)

Falta de Compreensão das 
dificuldades (cont.)

P1 - reconheço que fazem parte do 
crescimento...
- é normal, traz algumas 
dificuldades.
- a A quer coisas agora que não 
queria há uns anos atrás...faz 
parte do crescimento
- não entende quando não pode

P2 - Não é fácil,
- ela enerva-se muito,
- não compreende que não 
pode ter e fazer certas coisas 
como os outros
- Eu levo-a sempre para todo o 
lado

Individuação P3 - está muito melhor,
- no comer
- menos agressivo

P4

«a
o
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- o A está muito melhor, não se 
compara
- dá menos trabalho
- parece que há-de ser mentira 
as coisas que o meu filho agora 
faz e que nunca tinha feito
- outras tão más que fazia e 
agora já não faz
- O meu filho está a fazer 
agora o que nunca na vida fez
- ele agora come tudo, nós 
sentamo-nos à mesa e ele come 
tudo o que nós comemos...
- até quer experimentar a 
comer coisas que nunca quis 
comer...

P7 - Já o Z conquistou 
autonomias
- acho que o facto de estar a 
envelhecer não o condiciona 
(pelo menos por enquanto) 
nestas vontades.
- gosta de sair com os amigo 
participar em iniciativas 
organizadas pela escola (APP)

P8 - Ela tem envelhecido mas 
felizmente faz agora coisas que 
não fazia hà uns anos atrás
- Está mais apta para fazer 
outras coisas

Responsabilização P2 - É assim é a vida...
- tem que ser (...)

P4
P8

- Tinha e tem que s e r ( . )
- Eu sinto-me mais tranquila 
agora
- Sinto-me mais
responsabilizada___________

Companheirismo P1

78""

- Agora eu tenho acompanhado 
muito a A
- Somos companheiras
- Passamos agora muito tempo 
juntas
- conversamos muito
- Vamos às compras_________

Vida profissional Valorizar o cuidar invés do 
emprego

P1 - eu deixei de trabalhar por 
causa da A...
- (...) para poder cuidar da A,
- (...) não conseguia conciliar 
a minha vida...(emocionado)

11

4

3

7

3

2

2

1
2

1

4
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Vida profissional 
(cont.)

Valorizar o cuidar invés do
emprego
(cont.)

P1 - eu deixei de trabalhar aos 57 
anos...isto não se passava se a 
A fosse... não tivesse estes 
problemas...
- se assim não fosse continuava 
a trabalhar...
- eu tenho acompanhado muito
a A
- por isso me reformei 
antecipadamente
- Quer outras coisas
- Outras experiências
- Quero vê-la crescer
- Passo muito tempo com a A, 
só vem quando tem terapias

P2 - às vezes penso que poderia 
estar melhor na vida
- poderia ter conseguido 

trabalhar...mas não consegui

2

P4 - eu não podia trabalhar...
- (...) mas o trabalho em casa 
com eles...é duro...

2
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Força moral aumenta 
enquanto a física 
diminui

Fortalecimento P1 - Sim isso é indiscutivel,
eles são filhos diferentes e nós 
pais também somos diferentes 
-Estes miúdos tem sorte com 
os pais que tem (emocionado)
- Nós estamos aqui, também 
somos diferentes
- Quando se vão superando as 
dificuldades isso fortalece-nos.

4

P7 - também há casos em que 
estas dificuldades unem o 
casal.

1

Comprometimento P3 - Temos muitos cuidados
- não podemos faltar com 
todos os compromissos a 
tempo e horas, nem com os 
medicamentos

2

P4 - Sim
- temos menos 
desenvolvimento,
- estamos aqui só,
- temos menos 
desenvolvimento em cultura, 
em saber isto ou saber aquilo 
-Temos mais trabalho
- temos mais problemas 
-Enfim...

7

P5 - Temos os mesmos cuidados
- filhos são filhos
- quem tem filhos como o meu 
M tem outras preocupações

3

P6 - Não sabemos dar o valor
- temos o nosso assim, não 
sabemos bem como será de 
outra maneira.

2

P8 - (...) é uma missão 
complicada
- É uma sucessão
- Esta sucessão não 
pára...começa quando nascem 
e não acaba aos 20
anos...continua para sempre.
- é um desafio ...que por vezes 
nos tira a força

4
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No próprio envelhecer Não reconhecido P7 - Isso é discutivél
- porque por exemplo, eu vejo 
por ai pessoas que tem filhos 
que não tem deficiência, que 
tem muito mais problemas do 
que eu no decorrer da sua 
velhice.
- Muitos pais abandonam os 
filhos.
- Os casais muitas vezes 
separam-se
- também há casos em que 
estas dificuldades unem o 
casal.

5

P8 - Eu não sinto
- não.
- sei onde ela está,
- como ela está
- como posso cuidá-la
- A G, tem trissomia 21 mas 
não me causa à partida outros 
problemas que não seja a sua 
dependência ...de mim... 
relativos apenas à sua 
deficiência.

6

P9 (ausencia de resposta)
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P10 - Não
- deve ser mais ou menos a 
mesma coisa, não acha?
- Temos é outros cuidados!

3

No Planeamento futuro Desejo de controlar os 
cuidados ao filho com 
defic. Para além da própria 
vida

P1 - Gostava também de ter um 
testamento,
- um documento assinado, 
uma coisa assim que dissesse 
que quando um dia eu morrer a 
A teria assegurado tudo o que 
eu queria para ela, os cuidados, 
o seu futuro.
- quando não pudermos, 
alguém há-de assegurar...
- hoje em dia ninguém é 
deixado ao acaso.

4

P8 - Bem eu gostaria que a vida 
me proporcionasse encontrar 
uma pessoa para tratar de mim 
quando fosse necessário
- que assegurasse o futuro da 
G,
- fosse cuidador das duas no 
futuro, na nossa casa
era o meu sonho.

3

Entrega do filho e 
recolhimento

P3 - (...) lá é que ele tem que ficar
- (...) é aqui perto já  era uma 
boa ajuda
- a gente sózinhos é diferente 
as coisas fazem-se de outra 
maneira

3

P4 - Ele sente que a família é lá 
(APP)
- Sim
- desejava e gostava muito de 
quando fechar os olhos ir 
descansada por saber onde ele 
está.
- O meu outro filho tem bom 
coração e ajuda...mas não pode 
nem sabe lidar com o irmão

7
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No Planeamento
futuro
(cont.)

Entrega do filho e 
recolhimento 
(cont.)

para ficar com ele...
- Eu dos lares tenho muito medo
- gostava era de morrer aqui na minha 
casa
- não gostava de ir para o lar...

P10 - Ele fica aqui na escola
- A gente se calhar vamos para um lar

2

Interrogação em 
relação ao apoio formal

P5 - não sei
- só se fosse para um lar mais ele, mas é 
muito caro.
- Enquanto eu puder... 
não (emociona-se)
- quando eu não puder logo se vê
- é difícil falar nisso compreende?

Rejeição de planos P1 - Enquanto eu puder não,
- quando eu não puder...(emocionado)
- logo se vê...enfim...
- hoje em dia já  não fica ninguém sem 
resposta...as coisas já  são 
diferentes...alguém... (muito 
emocionado)...

4

P2 - Não
- para já  nem posso pensar nisso...
- não posso
- nem quero!

4

P6 - Não sei o meu futuro
- Não quero pensar nisso

2

P9 - Logo se vê 1
Lar P7 - (Sorri) eu penso ir para um lar. 1
Estrutura educativa P3 - Não

- sei que na minha familia ninguém tem 
competência para ficar com ele
- o irmão pode ajudá-lo em algumas 
coisas,
agora para fazer vida com ele não!
- O A agora está muito virado para lá 
ficar (instituição)
- é lá que tem que ficar

5

Tempo livre para si Descanso
inexistente

P1 - ( - )
descanso não
- mesmo quando a A vai neste programa 
de férias na praia da instituição eu nunca 
estou descansado...

2

P2 - Descanso
- descanso não...

2

P6 -Descansar. .nunca 1
P8 (.. .)descanso não 1

Férias P3 - Nunca
- levei a minha vida a trabalhar
- o tempo que para lá estive (Suiça) vinha 
de 2 em 2 anos uma semana, só.

3

P4 - Não
- Nunca tive nada
- nunca tive férias
- nunca fui para a praia 
-nada (emocionada)

5

P5 - Férias não
- ele é que foi aqui com a escola...à praia.

2

P6 - ainda nunca tive férias.
- Ainda nunca tivemos férias na vida...

2

P10 - Não
- Nunca
- só quando a APP organiza a ida à praia
- e fomos uma vez um fim de semana 
pela instituição

4
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Afetadas 

Desde Sempre

P1 - Sim foram...
- condiciona muito...
- condiciona tudo...
- desde sempre e para sempre!

4

P1 - Foi mais afastamento
- amigos...
pessoas que até nos convidavam para 
jantar deixaram de o fazer...por não dar 
jeito...por termos a A...por estarem lá 
outras crianças - não sei...

3

P3 -Sim 
-tudo foi
-é e será afectado.

3

P4 - Sim
- com medo de nós pedirmos, de nos 
acontecer uma coisa qualquer e terem 
que fazer alguma coisa em relação ao A 
isso afastou-nos de tudo e de todos.

2

P5 - Não
- porque desde que ele nasceu que foi 
assim
- vivemos sempre assim,
- é a vida...
- foi logo dum princípio!

5

P6 - Por cuidar desde sempre
- estivemos sempre sózinhos
- primeiro no campo e agora aqui na 
cidade,
- foi sempre assim.

4

P7 - Sim
- naturalmente que condiciona
- Concordo com a M, mãe da G,
- condiciona muito!

4

P8 - Sim
- mas eu também não as procuro.
- Condiciono
- E como mulher.. claro que condiciona
- estou sózinha, disponivel há uma data
de anos.... quem é que quer aproximar-se
de mim?, mulher, quando eu tenho uma 
filha como a G?
- Condiciona muito xiii...nossa Sr3... 
(Gesticula)

6

Principalmente na 
infância

P2 - Nos últimos anos não sinto...
- o grupo da fé e luz ajuda-nos muito em 
relação a isso, a mim e à T.

2

Relações distantes P5 - Toda a gente gosta do M
- ele gosta de ir tomar o seu cafézinho...
- eu digo-lhe” o meu menino vai mas não 
se demora” ele vai fUma um cigarrinho e 
volta antes do jantar...brinca com os
carrinhos...na entrada da casa e depois
vem jantar.
- Toda a gente o conhece.

4

Desenvolvimento de 
contatos

P1 - Sim,
- sobretudo na medida do interesse em 
compreender o que a A tinha...

2

Relacionados com os 
filhos

P2 - Nem sempre,
- agora deu e tem sido a nossa sorte
- o movimento (religioso) tem ajudado 
muito a T, até a fazer coisas que eu não 
lhe podia proporcionar...como as 
sevilhanas...e nas consultas privadas...

3

P3 - Não.
- Estamos fechados
- os contactos só com os médicos...toda a 
vida!

3

Relações sociais
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Relações sociais Desenvolvimento de P4 - Não 4
(cont.) contatos - levou mais a que nos fechássemos

- limitou-nos
Relacionados com os - procuramos o que faz falta ao A
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filhos (cont.) P5 - Para o que é preciso
- desde que seja para o bem dele.
- A gente corre tudo
- as Sras aqui ajudam quando é preciso.

4

P7 - Inevitavelmente conduziu-me a isso! 1
P8 - Sim

- o interesse em saber mais para lhe 
proporcionar o melhor
- claro
- sim...desde que interiorizei que ela era

6

assim
- a G foi sempre acompanhada pelo que 
considerei ser os melhores profissionais 
de saúde por exemplo.
- Os contactos nós procuramo-los, certo? 
Em função dos interesses, das 
necessidades, das afinidades...

P9 - Fomos a todo o lado
- para perceber o que a T tinha...

2

Sem contatos P6 - Não 1
P10 (Ausência de resposta)
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Resiliência Actual P1 - no ínicio da doença da A (emocionado) 
recorremos a tudo na tentativa de 
compreender o que se estava a passar
- até a A ter 6 anos e durante anos 3, 4 
anos na tentativa de perceber o que se 
estava a passar,
- fomos a todo o lado, ao médico tal, à 

bruxa não sei d’onde
- desde que percebemos que a A tinha 
problemas...até percebermos o que 
tinha....andámos perdidos à procura de 
respostas...
recorremos a tudo, nem faz idéia...
- Sim recorremos a tudo em todo o 
lado...onde quer que diziam que havia o 
médico tal, no sítio tal...lá iamos nós
- questionei muito porque é que isto me 
aconteceu
- Depois aceitei,(...).
- actualmente vamos conseguindo 
ultrapassar os óbstáculos.

9

P5 - Que remédio
- é a vida...

2

Revolta No momento da notícia P2 - É assim a vida
- ...mas senti uma revolta...
- perguntava-me porque é que isto me 
aconteceu.
- depois tive outra revolta quando ela 
entrou para a escola...não ma aceitavam.

4

P8 - Claro
- Quando a G nasceu foi-me comunicado 
pelo pediatra que ela tinha Trissomia
21...de uma forma tão fria...que não se
faz...assinei um termo de 
responsabilidade e sai do hospital ao fim 
de 24h depois do parto.
- Não aceitei a forma com me foi 
transmitido
- Senti muita raiva...mas nem essa raiva 
me fez chorar...
- Já viram o que é dizerem-me friamente 
todos os pontos que caracterizam uma 
pessoa com T21...eu não desejo a 
ninguém... (Expressão de revolta e 
tristeza)

5

Aceitação Desde o início P3 (Ausência de resposta)
P4 - (Sorri) Tem que ser né?

- hoje em dia é mais fácil...
- a informação está mais disponivel...
- com a internet também...
- o acesso à informação é diferente de à 
20 anos atrás.

5

P6 É o que é... 1
P7 Sim 1
P8 - Aceitei a minha filha de uma forma tão 

especial
- cuidar dela faz parte da minha vida
- nunca deitei uma lágrima por ela
- posso chorar por mim...por ela não!

4

Procura de informação Diagnóstico P1 - Sempre
- desde o momento em que ela nasceu
- tento obter o máximo de informação
- é um caso muito especifico

4

P2 - desde que foi feito o diagnóstico da T
- desde os 3meses que era doente
- andámos de médico em médico a fazer

7
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Procura de informação 
(cont.)

Diagnóstico (cont.) P2 os exames para saber o que é que ela 
tinha...
- até fui a Espanha com ela
- ela tem uma glândula que não 
desenvolve...
- não tem operação.
- Até hoje

P9 - Fomos a muitos médicos
- e outros sitios...
- Fomos a todo o lado para perceber o 
que a T tinha

3

Reabilitação P3 - Sim
- fomos a todo o lado
- a vários médicos,

4

Reabilitação (cont.) P3 - ele tratou-se muito tempo com um 
médico em Espanha, íamos de 3 em 3 
meses.
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P8 - Leio muito...
- procurei muita informação e opiniões 
inclusiver no estrangeiro.
- a T21hoje é muito conhecida mas 
quando a minha filha nasceu foi-me dito 
de uma forma desumana
- havia na altura no Brasil e nos Estados 
Unidos uma teoria de que a trissomia 21 
passava,tinha cura... eu ainda tive viagem 
marcada para Los Angeles, para São 
Paulo.
- O primeiro pediatra da minha filha 
dizia-me assim: “Olhe está a ver ainda 
não se levanta...olhe está a ver ainda não 
segura o pescoço”...e eu à 2a vez que lá 
fui disse-lhe que ia mudar de médico 
porque não quero que me digam o que é 
que a minha filha não faz mas sim o que 
é que ela vai ser capaz de fazer

5

Procura de melhores 
cuidados

P5 - Falei sempre com os médicos
- para saber o que era melhor para ele.

2

P6 - Sim
- à nossa maneira
- e como podiamos
- Foi dos primeiros a vir para aqui 
(instituição)
- o médico ia falando com a gente...

5

P7 - Foi o que norteou a minha vida
- adequar tudo
- proporcionar bem estar,
- os estimulos
- a educação
- os cuidados...
- tudo.

7

P8 - cai em mim...mas isto leva muito 
tempo...e aí muda tudo - nós mudamos!
- Isto é que dói...é nós passarmos por isto 
tudo sózinhos.

2

Condicionamento de Cuidado ao filho como P1 - O mais importante é a A... 1
opções prioritário P2 - Tento...

- até agora tem-se conseguido
2

P3 - quando é preciso
- a gente tem que conseguir resolver.
- O principal é onde a gente vai.

3

P4 - A preocupação é mesmo o A,
- procuramos ajuda
- tentamos resolver

4
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq
categoria
Cuidado ao filho como - tentamos prevenir muito...
prioritário (cont.) P5 - Pois

- tem de ser
- cada coisa de sua vez.

3

P6 - (Pensativa) vive-se um dia de cada vez! 1
P7 - Sim

- o mais importante e prioritário é o Z.
- Mudou a minha vida
- As mudanças foram sendo sempre pela 
positiva,
por exemplo quando o Z nasceu eu já  era 
professor do ensino básico e depois senti 
a necessidade de saber mais e fiz uma 
especialização em ensino especial...foi

5

P7 uma alteração positiva.
- Quisemos ter mais um filho depois do 
Z...fizémos todos os testes e exames 
possíveis e imaginários até sentirmos que 
tinhamos condições de ter mais um filho

P8 - Concerteza 1
P9 -Sim

- O importante é estarmos bem
- Tem sido difícil

3

P10 - Ele é o mais importante 1
Aquisição de 

experiência de cuidador
P1 - quando se vão superando as 

dificuldades isto fortalece-nos.
- Sim e enquanto me for possivél
- sim

3

P2 - Sim sempre..
- não digo que seja sempre fácil que não
é
- cuidar não depende só da experiência
- não depende só da gente...
-também depende dos outros

5

P3 - Sim 1
P4 - Sim sr dra

- Sim
2

P5 - Pois
- faço o que posso
- e às vezes o que não possso.

3

P6 - Sim
- a experiência ajuda.

2

P7 - Sim
- é certo
- a experiência joga a nosso favor.

3

P8 - Claro
- que sim

2

P10 - A gente é que o conhece 1
Relevância do positivo P1 - Sim...

- mas os aspectos negativos estão sempre 
lá...
- há sempre aspectos negativos...
- eu dei uma volta completa à minha 
vida...
- foi bom e foi mau...enfim..

5

P2 Sim (valoriza o positivo) 1
P3 (emocionado, ausência de resposta)
P4 - Procuro

proporcionar o melhor aos nossos filhos, 
sobretudo ao A, que precisa sempre de 
nós.

1

P5 - Um filho é um filho
- o meu menino precisa de mim para 
sempre

2

P6 (Ausência de resposta- emocionada)

Condicionamento de 
opções (cont.)

Auto-confiança

O
'■d

!S-d'«S
oIC3O-CSVeá
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq
categoria

Auto-confiança Relevância do positivo P7 - Sim
- mesmo que os aspectos negativos 
estejam lá sempre.
- inclui-o sempre
- desde que nasceu que faz parte do meu 
projecto de vida.
- O nascimento de um filho com 
problemas muda muita coisa ... a maneira 
de ver as coisas.

5

P8 - Nós não escolhemos a experiência. 1
P9 (...) faz-se o que se pode. 1
P10 Tristezas nã pagam dívidas... 1

Procura de solução para P1 - Sim 5
os problemas - Sim tento...
encontrados - tentamos...

- quando há solução... 
-porque às vezes não há

P2 - Sempre
- Nem todos tem solução
- Tem que ser assim
- Não se pode baixar os braços

4

P3 - Sim é o que a gente faz mais é procurar 
soluções...
- Sim

2

P4 - Sim 6

"Soo
'a '
'©
X
S
o"d
#g*3
a<«*3
ta

- agora estamos no céu, com a vossa 
ajuda
-isto sem contar com a velhice claro 
-ao longo da vida fomos sempre tentando 
resolver os nossos problemas 
-Sim
-agora penso mais na solução dele...no 
encaminhamento...

P5 - Todos os dias
- há sempre coisas
- Arranja-se sempre uma maneira,
- já  me vão faltando as forças,
- às vezes já  não consigo
- outras não as percebo.

6

'«S
o1«Sod
£

P6 - Desde que ele nasceu...
- Temos que arranjar
- quando é preciso
- à medida que acontecem
- do que a gente consegue fazer.

5

P7 - Naturalmente
- procurar a solução, sempre.
- Sim.
- Sempre que possível

4

P8 - Sempre
- Sim

4

- sempre.
- Fiquei mais dura
menos condescendente quando me 
deparo com a falta de respostas.

P9 - Tentamos
- Sim
- Tentamos

3

P10 - Sim
- desde que se possa
(...) quando a gente não sabe vai à 

pergunta...

3

Sente ser o melhor P1 -Sim até porque dedico muito do meu 5
cuidador para o seu 
filho

tempo à A.
- Sei do que precisa...
- o que gosta o que não gosta,
- o que pode ou não fazer,
- o que a faz sentir bem...segura...
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq
categoria

Auto-confiança (cont.) Sente ser o melhor P2 - Sim 2
cuidador para o seu - enquanto for conseguindo é bom sinal
filho (cont.) P4 - Sentia sim,

- agora já é diferente, já não consigo
2

P5 - então se eu é que cuido dele
- cuidei toda a vida

4

- pois...
- ninguém cuida melhor do que eu.

P6 - Pois
- isso sabe-se,

3

- eu até quando saio um bocadinho para 
ir tratar de qualquer coisa estou sempre a 
perguntar as horas que é para quando ele 
chegar eu já  lá estar, tenho que lá estar 
antes das cinco, que é quando a carrinha 
chega.

P7 - Agora quero acreditar que sou a 
referência
- Faço tudo para o ser.

2

P8 - Eu conheço a G melhor que ninguém
- vivemos sempre as duas
- sou eu que a conheço melhor
- sou eu quem cuida melhor da minha 
filha.

4

Reconhece nos outros P3 - (...) antes só a gente é que cuidava, por 2
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também competências isso era o melhor
- agora reconheço que ele está bem e que 
gosta de lá estar(na APPACDM) e é 
muito bem tratado...se não fosse assim 
ele nem queria ir...e ele quer é lá ficar...

P4 - Sabemos que cuidam muito bem do A 
lá na instituição
- que o educam

7

- que o ensinam
- que o sabem levar
- que o tratam bem
- isso para nós é o melhor que a vida nos 
pode dar...
- é a tranquilidade que eu nunca 
tive !(emocionada)

P5 - às vezes tem que ser com ajudas
- sózinha é dificil

2

P9 - Não.
- A minha mulher é a cuidadora de todos, 
da casa e da vida da T.

2

P10 - A gente faz o que pode
- (Sorri) a mulher cuida melhor
- mas os trabalhos com ele...é mais por 
conta da mulher...

3

Cuidar como objetivo Dos filhos; progenitor P1 - se assim não fosse não me teria 3
de vida reformado 8 anos antes do tempo...

- mas era preciso dedicar mais tempo à 
A.
- Foi uma opção,
na altura a minha mãe também precisava 
de mim e então assumi o papel de duplo 
cuidador...

P2 - Sim enquanto a gente puder é bom!
- Cuido da minha T, do meu neto e tomei 
conta da minha mãe, nessa altura o meu 
marido também teve um AVC, foi um 
periodo muito complicado...muito duro
- eu para tudo
- para todos...

4

Essencialmente do P3 - É a nossa vida 6
filho(a) com - toda a nossa vida foi para cuidar
deficiência - Tinha de ser
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Domínio Categoria Sub
categoria

Part Unidades de registo Freq

Cuidar como objetivo
de vida (cont.)

Essencialmente do 
filho(a) com 
deficiência (cont.)

P3 - muitas coisas não puderam ser
- não existiram
- fomos nós os dois para tudo.

P4 - É muito
- foi o objectivo da minha vida...fazer o 
meu filho feliz...
- ele é deficiente mas sabe ser feliz!

P5 - É...
- ele é a coisa mais importante da minha 
vida.. .(emocionada)__________________

P6 - É assim desde que nasceu
- e assim será.
- Ele é assim mas é nosso
- temos que cuidar dele!

P7 - Sim
- sim
- como todos os pais
- neste caso por mais tempo
- com outras necessidades

P8 - Sim
- sim...
- afinal não é sempre esse o papel dos
pais relativamente aos filhos?________

P9 - Pois
- com filhos assim,
- precisam sempre da gente..

P10 (acena afirmativamente com a cabeça)
• (ausência de resposta verbal)_________

'■dd

Aceitação da missão de 
cuidador vitalicio

P1 - Sim
- claro que sim
- com a A mudou tudo
- alterou tudo, desde o inicio, até hoje
- alterou os meus projectos, a minha 
vida.
- queria ter tido mais filhos...logo 
aqui...(emoção)
isto mudou...
-mudou-me a mim como pessoa 
-mudou completamente a minha vida! 
-Mudou o meu temperamento
- a maneira de ver as coisas.

10

P2 É uma missão
- Faz parte da sequência

P3

~PT

- É um dever
- uma obrigação...
- É uma obrigação
- todas as mães deviam ser assim
- as mães tem o dever de olhar sempre
pelos filhos._______________________

P5 Sim 
é a vida

• o que é que eu hei-de fazer?
P6

~p7~"
~P8~

Pois
- é assim a nossa vida...(emociona-se)
- Sim
- acho que sim.
■ Missão não.
■ É como uma sequência
■ É assim!

P9 - Temos alternativa?
P10 - Missão?

- como trabalho?
- Não...
- é uma obrigação,
- ele é nosso!

Adaptação da rotina 
aos cuidados

P1 - Sim
- sempre que é necessário

3

2

4

5

3

3

2

2

3

3

2

2

3

5

3
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Domínio Categoria

Cuidar como objetivo
de vida (cont.)

Adaptação da rotina 
aos cuidados (cont.)

Sub
categoria

Part Unidades de registo Freq

P1 - e o melhor para a A. 
P2~ - Sim 6

P3

- mas ter um filho assim muda imenso a 
nossa vida.
- Eu tive que deixar de trabalhar muito 
cedo para poder ficar com a T, para 
poder cuidar dela
teve que ser
- ela precisa de muita atenção, desde 
sempre
- tive que me habituar a essa idéia
- vai-se fazendo conforme se vai 
podendo.
- Sim, 3

0
o

'■d
.2*3

- sim
- vamos adaptando!

P4 - A rotina é sempre igual 5
- quando é preciso adaptar adaptamos
- quando um não pode faz o outro, vamo- 
nos ajudando...foi assim toda a vida.
- Eu levanto-me às 6.30 porque o meu 
marido agora não pode...faço lume logo 
para a casa ficar quentinha e tudo pronto 
para quando o A se levantar...a mesa 
posta, o café feito, depois já  tenho a
roupinha arranjada para o vestir...ele
precisa de ajuda...é um corpo
morto...quando estive na cama foi o meu 
marido que fez tudo para o A e para mim
- Ainda é a nossa sorte é quando um está 
mais embaixo, um ajuda o outro.

P5 - Sim 5
- tem que ser
- é à medida do que pode ser
- às vezes quando faz muito frio...no 
inverno, ele não vem à escola...
- o autocarro é muito cedo...coitadinho 
fica na caminha...faz muito frio...nesses 
dias não vem, fica comigo em casa, ele 
gosta, gosta de dar lá as suas 
voltinhas...vai até ao largo...mete 
conversa com as pessoas...todos o 
conhecem

P6 -Tem que ser conforme é preciso e pode 2
ser
- não pode ser tudo como ele quer.

P7 - Sim
- à medida das necessidades do Z.

2

P8 - Sim 3

Partilha os problemas 
com alguém

Consegue

P9

P10

P1

P2

P5

- mas sabe não é? com a G não há muita 
alteração às rotinas...
- é assim e é assim.__________________
- tem que ser
- não há dois dias iguais!_____________
- ..sim...
- é aos dias..._______________________
- Bem...logo quando a A nasceu...fui eu
que tive necessidade de falar...
- de dizer (emocionado)...
- bem antes que me perguntassem...
- de dizer:”É pá já  viste o que agora me
aconteceu...esta situação...?
- sentia a necessidade de ser eu a dizer...
- Consigo sempre 
-tenho que falar
-se não falar é pior!__________________
-Gostava de falar com as minhas

4

5

3

4
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Domínio Categoria

Cuidar como objetivo
de vida (cont.)

Partilha os problemas 
com alguém

Sub
categoria

Consegue (cont.)

Part Unidades de registo Freq

P8

P9
P10

vizinhas, mas vão morrendo e outras vão 
para o lar...
- agora há só uma que já  não está capaz 
de estar sózinha,
- é uma tristeza
- veja lá o que me espera..(emociona-se).
- De alguns 2
- com as pessoas certas.
- Com a minha mulher 2
- Quando há coisas para resolver 2

Não consegue P3
- sim.
- Não 5
- Só com a sra Dra( referindo-se a mim)
- com o meu filho pela internet
- mais ninguém
- é a primeira vez que falamos com

P3 alguém assim.
P4~ - Não 8

0
o

'■d
.2*3

P6

- Só com a Dra (referindo-se a mim)
- aquilo que lhe estou a dizer agora, 
nunca disse a ninguém...nem à familia
- Eu nunca tive vida para ir ali à da 
minha vizinha falar um bocadinho
- tive sempre com o A,para o A 
nunca o deixei 1h, um min para ir falar 
com a vizinha à porta
- isto tudo nos afecta e às relações com 
os outros,
- não é por mal...
- mas acabamos isolados, sózinhos.
- Não 3

Suporte familiar

P7

P1

P2

P3
P4

P5
P6

P7
P8

P9

- só se com a minha filha
- não temos mais ninguém
- (pensativo) Falo muito com o Z 2
- e com a minha filha.
- como lhe disse isso é complicado, 2
- delicado...
- A referência sou eu para tudo 2
- A cunhada conversa muito com ela, 
também ajuda.
- Só o meu filho mas está longe... 1
- Nunca tive uma pessoa para me ajudar 3
- nem a minha mãe....!
- Só o meu outro filho mas está longe, 
ajuda no que pode!
-Não há quem (emociona-se) 1
- A familia são também vocês(referindo- 1 
se à instituição), ao tempo que ele cá
está.
- A minha filha 1
- Sou eu 2
- E eu
-Só a minha mulher... 2
- A cunhada da T ajuda, fala muito com

Reserva tempos livres 
para si diáriamente

P10
P1

P2

ela...acalma-a.______________________
- Somos só a gente__________________
- Mais ao fim-de-semana quando é 
possivél,
- quando a minha mulher está 
disponivel...
- quando a A pode ficar com a mãe.
- Sim quando a T está na APP aproveito 
para tratar do que tenho a tratar... coisas 
para resolver
- já  tenho conseguido ter alguns 
momentos só para mim
- nos retiros (espirituais),

1
3

5
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq
categoria

Cuidar como objetivo Reserva tempos livres P2 - saio com a T muitas vezes, com o
de vida (cont.) para si diáriamente movimento Fé e luz.

vida (cont.) - Temos uma semana de férias com o 
movimento.

P3 - Desde que ele vai para a escola mais 
um poucachinho

1

P4 - Nunca na vida
- desde que o meu filho nasceu...acabou 
tudo...tudo
- ainda fomos uma vez ao teatro e 
levamo-lo ele dormiu...foi a sorte

4

- desde que ele está na instituição já  vou 
ao médico descansada, antes não podia.

P5 - Só para fazer o que não consigo quando 
o M está comigo.
- Quando ele vem para a escola vou 
fazendo as minhas coisinhas...

2

P6 - Quando ele está na escola a gente 
aproveita para tratar do que tem a tratar.

1

P7 - Sim 3
- consigo
- a prova é que estou aqui.

P8 - Sim
- gosto de ler os jornais todos os dias, 
leio on-line

5
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- gosto de escrever
- gosto de sair, embora não o faça à 
muito tempo porque a G tem estado em 
casa...à muito tempo...desde que não 
quer vir à escola
- já preciso de sair...precisamos as 2.

P9 - Com pouca saúde tenho que me 
poupar...

1

P10 - É o tempo dele tar aqui na escola. 1
Receio pelo futuro dos 
filhos com deficiência

Quem cuida?

P1 - Mas com a A é diferente...
- se eu desaparecer amanhã...para onde é 
que a A vai?...
- esta é a minha maior preocupação.
- Já fiz inclusivamente uma exposição ao 
Ministro

4

P2 - Sim
- como todos os pais...mas a dobrar
- nem é bom pensar.

3

P3 - Sim...
- é muito triste...não saber (emocionado)

2

P4 - Sim ainda tenho
- não tenho certezas... 
ainda do futuro dele
- gostava que ele ficasse na escola...onde 
está
- é muito triste se nós morremos sem 
saber do futuro dele...

4

P5 - (emociona-se) Quando eu nao 
puder...quando eu faltar ...sim....mas 
vocês (referindo-se à instituição) fazem 
por ele! Não fazem?

1

P6 - Se for feita a vontade dele não receio 
nada
fica bem entregue (emocionada)!

1

P7 - É um receio natural
transversal a todos s presentes, a todos

1

os pais
ainda mais aos pais de filhos com 
necessidades mais especificas, como é o 
caso dos nossos...

P8 - Não
- desde que fique tudo assegurado

5
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Domínio Categoria Sub Part Unidades de registo Freq
categoria

Cuidar como objetivo 
de vida (cont.)

Receio pelo futuro dos 
filhos com deficiência

P8 - como e de acordo com a minha vontade
- Agora é natural que me preocupe
- claro!

Quem cuida? (cont.) P9 -Sim 1
P10 - Não se passar por aqui! 1

Expectativas face ao 
futuro

P1 - Que se criem respostas para estas 
pessoas para quando as familias não os 
puderem assegurar mais
- o ideal seria criar residências com 
capacidade para dar resposta a quem 
precisar, que a cidade de Évora não tem.
- O que eu queria era ter a certeza que a 
A terá uma resposta adequada.

3

P2 - Saúde para a gente continuar a nossa 
missão, o resto vem por acréscimo,
- com mais saúde o resto...melhor ou pior

2

P2 ...tudo se faz...é o que eu acho!
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P3 - peço muito a Deus..... (emocionado)
- Queria que ele ficasse 
encaminhado... orientado
- não gostava de me separar do meu 
filho.

3

P4 - Ficando ali (instituição) sabemos que 
ele fica bem e de certeza é feliz, é a 
vontade dele
- gostava muito muito muito do meu 
filho ali...(emocionada)
- Agora estou feliz por ele se adaptar às 
pessoas, por ele estar mais calmo, menos 
agressivo
- não é só o cuidar...é tudo...isso para 
mim é o que ele nunca teve!
- Nunca me senti feliz e aliviada com 
agora
- Se na instituição houvesse a 
possibilidade de nós ficarmos também, 
perto dele seria bom

6

P5 - Ter saúde para continuar a cuidar do 
meu M.
- E que ele também tenha
- Ele é a minha companhia.

3

P6 - Nao gosto muito de pensar
- mas quando a gente não puder que seja 
feita a vontade dele
- que é também a nossa...

3

P7 - Saúde
- Inclusão

2

P8 - Que seja cumprida a minha vontade, o 
meu testamento,
- quando eu já  cá não estiver, que a G 
permaneça na casa que é sua
- que tenha tudo o que precisa para viver 
feliz.

3

P9 (Ausência de resposta)
P10 - O que se deseja para um filho

- O melhor...
2
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Apêndice VI
CATEGORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS
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Dominios - Representação por maior relevância de frequências
Dominio Categoria Sub Categoria Frequência

Apoios atuais O casal 3
Grupo de apoio religioso 4
indefenido 2
Ajuda doméstica exterior 6
Sem qualquer apoio 24
Estrutura Educativa 4

Tcategoria:43
Redes de suporte formal Serviços de saúde - facilidade 5

Serviços de saúde - dificuldade 11
Apoios camarários 2
Serviços sociais - burocracia 12
Negação do apoio domiciliário 16

Tcategoria:46
Apoios futuros Sem antevisão 25

Estrutura institucional 6
Tcategoria:31

Necessidades sentidas Cuidado direto ao cuidador - 
reprimido

19

desejado 26

Pr
es

ta
çã

o 
de

 c
ui

da
do

s Tempo livre 29
Tempo livre - não sentido 9
Económicas-mais na infância 7
Económicas- com saúde 37
Apoio ao cuidador - comunidade 19

- segurança
Social

23

Apoios não clarificados 13
Auxiliar-doméstico 3

- familiar 8
Desconhecimento dos apoios ao 
cuidador

5

T categoria:198
Reconhecimento de competências 
enquanto cuidador

Reconhecimento atempado das 
necessidades

10

Dificuldades em educar 23
Gratificação com o cuidar 38
Responsabilidade de cuidar 12
Motivação para proporcionar bem- 
estar

17

Tcategoria:100
Desgaste Mente 45

Físico 6
Total categoria:51

Trabalho Cansativo 7
T categoria:7
TDominio:476
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Dominio Categoria Sub Categoria Frequência

R
ea

çã
o 

à 
de

fic
iê

nc
ia

 d
o 

fil
ho

Resiliência actual 11
Tcategoria:11

Revolta No momento da notícia 9
Tcategoria:9

Aceitação Desde o início 11
Tcategoria:11

Procura de informação Diagnóstico 13
Reabilitação 9
Procura de melhores cuidados 16

Tcategoria:38
Condicionamento de opções Cuidado ao filho como prioritário 24
Auto-confiança Aquisição de experiência de 

cuidador
22

Relevância do positivo 17
Procura de soluções para os 
problemas encontrados

42

Sente ser o melhor cuidador para o 
seu filho

22

Reconhece nos outros também 
competências

16

Tcategoria:143
Cuidar como objetivo de vida Dos filhos, progenitor 7

Essencialmente do filho com 
deficiência

28

Aceitação da missão de cuidador 
vitalício

33

Adaptação da rotina aos cuidados 35
Partilha dos problemas com alguém 

- Consegue
18

- Não
Consegue

18

Suporte familiar 16
Reserva tempos livres para si 
diáriamente

26

Receio pelo futuro dos filhos com 
deficiência - Quem cuida?

23

Expetativas face ao futuro 27
Tcategoria:231
TDominio:443
Total geral:1351
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Dominio Categoria Sub Categoria Frequência

Im
pa

ct
o 

da
 d

ef
ic

iê
nc

ia
 d

os
 fi

lh
os

Relação atual com os filhos Incompatibilização 10
Dependência em relação à mãe - 
Cuidados diários

33

Falta de compreensão das 
dificuldades

12

Individuação 15
Responsabilização 5
C ompanheirismo 5

Tcategoria:80
Vida profissional Valorizar o cuidar ao invés do 

emprego
15
Tcategoria:15

Força moral aumenta enquanto a 
física diminui

Fortalecimento 5
C omprometimento 18

Tcategoria:23
No próprio envelhecer Não reconhecido 14

Tcategoria:14
No planeamento futuro Desejo de controlar os cuidados para 

além da própria vida
7

Entrega do filho e recolhimento? 12
Interrogação em relação ao apoio 
formal

5

Rejeição de planos 11
Lar 1
Estrutura Educativa 5

Tcategoria:41
Tempo Livre para si Descanso - enexistente 6

Férias 16
Relações sociais afetadas

- desde
sempre

30

Principalmente na infância 2
Relações distantes 4
Desenvolvimento de contatos -  
relacionados com os filhos

25

Sem contatos 1
Tcategoria:84
TDominio:257
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Dominio Categoria Sub Categoria Frequência

C
on

st
ra

ng
im

en
to

s 
do

 e
nv

el
he

ci
m

en
to

Preocupação com o envelhecimento Sem preocupação 2
constante 2
cada vez maior 24

Tcategoria:28
Incerteza em relação ao futuro relativizada 8

Sentida profundamente 24
Tcategoria:32

Dificuldades sentidas Perda de saúde 29
Tcategoria:29

Dificuldades em assegurar os 
cuidados

Falta de colaboração dos filhos 15
Perda de capacidades para cuidar 61
sobrecarga 20

Tcategoria:96 
T Dominio: 185

Categorias e subcategorias com maior incidência

Dominio Categoria Sub Categoria Frequência

Prestação de
cuidados
TDominio:476

Apoios atuais Sem qualquer apoio 24
Redes de suporte formal Serviços de saúde - dificuldade 11

Serviços sociais - burocracia 12
Negação do apoio domiciliário 16

Apoios futuros Sem antevisão 25
Necessidades sentidas Cuidadi direto ao cuidador - 

desejado
26

Tempo livre 29
Económicas- com saúde e educação 37
Apoio ao cuidador - comunidade 19

- Segurança Social 23
Reconhecimento de competências 
enquanto cuidador

Gratificação com o cuidar 38

Desgaste Mente 45

Dominio Categoria Sub Categoria Frequência
Reação à Resiliência actual 11
deficiência do Aceitação Desde o início 11
filho Procura de informação Procura de melhores cuidados 16
TDominio:443 Condicionamento de opções Cuidado ao filho como prioritário 24

Auto-confiança Aquisição de experiência de 
cuidador

22

Procura de soluções para os 
problemas encontrados

42

Sente ser o melhor cuidador para o 
seu filho

22

Cuidar como objetivo de vida Essencialmente do filho com 
deficiência

28

Aceitação da missão de cuidador 
vitalício

33

Adaptação da rotina aos cuidados 35
Reserva tempos livres para si 
diáriamente

26

Receio pelo futuro dos filhos com 
deficiência - Quem cuida?

23

Expetativas face ao futuro 27
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Dominio Categoria Sub Categoria Frequência
Impacto da 
deficiência dos 
filhos
TDominio:257

Relação atual com os filhos Dependência em relação à mãe - 
Cuidados diários

33

Vida profissional Valorizar o cuidar ao invés do 
emprego

15

Força moral aumenta enquanto a 
física diminui

C omprometimento 18

Tempo Livre para si Descanso/lazer 6
Férias 16
Relações sociais afetadas

- desde sempre
30

Desenvolvimento de contatos -  
relacionados com os filhos

25

Dominio Categoria Sub Categoria Frequência
Condicionantes
do
envelhecimento 
T Dominio:
185

Preocupação com o envelhecimento cada vez maior 24
Incerteza em relação ao futuro Sentida profundamente 24
Dificuldades sentidas Perda de saúde 29

Perda de capacidades para cuidar 61
sobrecarga 20
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ANEXOS
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Anexo I

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS
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Protocolo da entrevista
Tema: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência

No sentido de melhorar e apurar a falhas na entrevista construída, gostaríamos de contar 
com a sua ajuda, disponibilidade e conhecimento, enquanto especialista, para que se 
pronuncie e avalie a mesma através do protocolo de avaliação apresentado.

Muito obrigado pela sua atenção e colaboração.

Justificação das questões
Com esta entrevista pretende-se analisar as necessidades do cuidar em pais séniores 

cuidadores de filhos adultos com deficiência. Pretende-se igualmente analisar como os pais 

séniores com filhos com deficiência encaram o processo de envelhecimento face à 

necessidade de cuidar e ser cuidado, identificar as necessidades sentidas no processo de 

cuidar e aferir o desgaste, bem como, compreender de que forma os pais cuidadores 

integram o cuidar dos filhos no seu projecto de vida.

A entrevista encontra-se estruturada em sete blocos temáticos. O primeiro refere-se à 

legitimação da entrevista; o segundo incide na caraterização dos participantes; o terceiro 

bloco refere-se à prestação de cuidados dos pais séniores aos filhos com deficiência e 

pretende analisar como encaram o processo de envelhecimento face à necessidade de 

cuidar e ser cuidado, o quarto bloco incide no desgaste do cuidador e pretende aferir o 

desgaste inerente ao processo de cuidar, o quinto bloco incide no suporte sócio-familiar ao 

nivel da rede de apoio social e familiar, o sexto bloco refere-se à resiliência e procura 

essencialmente conhecer de que forma estes pais fazem face às dificuldades e ao tipo de 

estratégias que encontram para superar as adversidades, por fim o sétimo bloco é designado 

de planeamento e visa a compreensão dos mecanismos que estas familias utilizam no 

sentido do planeamento do quotidiano e do planeamento futuro.
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O Protocolo de avaliação da entrevista
O protocolo de avaliação é constituído por duas partes. A primeira (I) pretende avaliar 
aspectos específicos de cada uma das questões. A segunda (II) procura avaliar aspectos
globais sobre as características gerais do questionário.
I -  ASPECTOS ESPECÍFICOS DO QUESTIONÁRIO

A pergunta é pertinente para 
o objectivo a medir

A redacção da pergunta não 
condiciona as respostas

A pergunta é clara Utilizam-se termos 
compreensíveis para os 
Inquiridos

Pe
rg

un
ta 

/ i
tem

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

or
do

D
e 

ac
or

do

In
di

fe
re

nt
e

D
es

ac
or

do

C
om

pl
et

a

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

or
do

D
e 

ac
or

do

In
di

fe
re

nt
e

D
es

ac
or

do

C
om

pl
et

a

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

or
do

D
e 

ac
or

do

In
di

fe
re

nt
e

D
es

ac
or

do

C
om

pl
et

a

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

or
do

D
e 

ac
or

do

In
di

fe
re

nt
e

D
es

ac
or

do

C
om

pl
et

a

1
2
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5
6
7
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9
10
11
12
13
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37
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43
44
45
46
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53
54
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PARTE II -  ASPECTOS GLOBAIS DA ENTREVISTA

1- A apresentação da entrevista é:
Muito adequada D  Adequada D  
adequada D

Normal □ Pouco Adequada □ Nada

2 -  As questões apresentadas para:

Analisar as necessidades do cuidar em pais séniores cuidadores de filhos adultos 

com deficiência

Muito pertinentes 
Pertinentes

□ Pertinentes □ Indiferentes □ Pouco Pertinentes □ Nada
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