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Resumo
A perspetiva do envelhecimento produtivo destaca a importância dos 

contributos prestados pelos idosos à sociedade. Nesta investigação 

apresentamos um estudo de caso de uma idosa de 70 anos, cuidadora informal, 

ativa profissionalmente e residente na comunidade de Santa Margarida do Sado.

Após aplicação de entrevistas semiestruturadas e escalas de avaliação 

(Índice de Sentimento de Comunidade; Escala de Satisfação das Necessidades 

Psicológicas Básicas; Índice para Avaliação das Dificuldades do Prestador de 

Cuidados (CADI) ) à Cuidadora, é possível constatar que a mesma encontra-se 

bem integrada na sua comunidade mantendo boas relações com os seus 

familiares e clientes/vizinhos. Verifica-se ainda a existência de suporte social, 

bem como o reconhecimento das suas competências enquanto cuidadora e 

profissional ativa. Apesar de encarar o processo de envelhecimento de forma 

positiva, assume que despende de menos tempo para si, família e amigos, 

ocorrendo uma diminuição da sua qualidade de vida. Relativamente aos 

entrevistados (recetores de cuidados, esposo, filho e clientes/vizinhas), observa- 

se que os mesmos reconhecem as suas competências no papel de cuidadora e 

são eles o seu principal suporte familiar e comunitário.

Face aos objetivos do estudo apresenta-se a proposta de intervenção 

"Cuidar de quem Cuida - + de 65 -  Estratégias e Apoios”, que pretende dar 

resposta às necessidades identificadas pela Cuidadora e tornar a tarefa de cuidar 

menos complexa e exigente.

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

Palavras-Chave: Cuidador Informal; Envelhecimento Produtivo; Sentimento de 

Comunidade; Qualidade de vida e Bem-estar.
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Abstract
The perspective of productive aging accentuate the importance of the 

contributions to the society made by older people This is a case study of an 

elderly with 70 years, informal caregiving, professionally active and resident in 

Santa Margarida do Sado.

After interviewing the caregiver and apply the scales (Sense of Community 

Index, Basic Need Satisfaction in General Scale and Carers Assessment of 

Difficulties Index - CADI) it is possible to conclude that the caregiver is part of her 

community, establishing good relationships with her family, and 

customers/neighbors. Her skills as caregiver and professionally active are 

recognized, and there is social support. Although she faces her aging process 

positively she assumes have less time for herself, family and friends, and 

consequently less quality life. Concerning the others interviewers (caretakers, 

husband, son, and customers/neighbors) they recognize her skills as caregiver 

and they are her main family and community support.

Regarding these results it is present the intervention project "Caring for the 

carers - + 65 - Strategies and Support", which aims to respond to the identified 

needs by the Caregiver and make the task of caring less complex and demanding

Keywords: Informal caregiver; Productive/successful aging; Community feeling; 

Life quality and well-being
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Um guerreiro da luz, nunca tem pressa. O tempo trabalha a seu favor; ele 

aprende a dominar a impaciência, e evita gestos impensados.

Andando devagar, nota a firmeza de seus passos. Sabe que participa de um 

momento decisivo da história da humanidade, e precisa mudar a si mesmo antes 

de transformar o mundo. Por isso lembra-se das palavras de Lanza del Vasto: 

“uma revolução precisa de tempo para se instalar”.

Um guerreiro da luz nunca colhe o fruto enquanto ele ainda está verde.

Paulo Coelho, in "O Manual do Guerreiro da Luz"

Paulo Coelho de Souza nasceu no Rio de Janeiro a 24 de agosto de 1947. É um escritor, letrista 

e jornalista brasileiro. De entre as suas obras destacam-se O Alquimista e O Manual do Guerreiro 

da Luz. É considerado um importante fenómeno literário do século XX.
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Introdução
Existem duas dimensões paralelas ao conceito de envelhecimento 

produtivo: uma objetiva, que enfatiza os contributos realizados pelo idoso para 

com os seus familiares, grupo social ou comunidade, e uma visão subjetiva, que 

privilegia a componente afectiva do processo, no sentido das suas 

consequências positivas em termos de bem-estar e qualidade de vida do idoso 

(Kaye, Butter e Webster, 2003).

A perspetiva do envelhecimento produtivo enfatiza em simultâneo os 

contributos prestados pelos idosos à sociedade, através dos bens que produzem, 

e o bem-estar e qualidade de vida derivados do processo (Kaye, Butter e 

Webster, 2003).

O paradigma subjacente ao envelhecimento produtivo conceptualiza o 

envelhecimento sob uma perspetiva positiva, refutando estereótipos e 

valorizando o papel desempenhado pelos idosos, bem como os contributos que 

prestam à sociedade. À incapacidade e dependência, o envelhecimento produtivo 

opõe uma imagem de saúde e bem-estar, onde a autonomia não só é possível 

como também desejável e onde o idoso não é mais um indivíduo vulnerável e 

passivo, mas antes um agente ativo no seu envelhecimento, podendo continuar a 

tomada de decisão de modo significativo (Rozario et al., 2004). De facto, os 

idosos podem ter um papel extremamente importante no seio dos grupos em que 

estão inseridos, já que fornecem modelos de bem envelhecer, representam a 

ancestralidade e são um exemplo vivo da capacidade de sobrevivência e 

adaptação perante as adversidades da vida.

Quanto maior for o grau de comprometimento do idoso e dos seus próprios 

recursos mais possibilidades existem de tornar esta população cada vez mais 

capaz e autónoma. Desta forma, conseguem manter um papel ativo na sociedade 

e na sua comunidade, proporcionando um maior bem-estar subjetivo assim como 

um envelhecimento positivo (Barros, 2008).

O que une uma comunidade não é a sua estrutura mas sim um estado de 

espírito, isto é, um sentimento de comunidade. Esta dimensão subjetiva torna 

comunidade alvo de análise sociológica, pois os limites de qualquer grupo com 

autoidentificação, da perspetiva do que está dentro, são geralmente fluidos e 

intangíveis, em vez de fixos e finitos (Thomson, 1996).
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Os membros de uma comunidade preocupam-se uns com os outros e com 

o grupo e existe uma fé partilhada de que as necessidades dos membros serão 

satisfeitas através do compromisso de permanecerem juntos (McMillan & Chavis, 

1986). Assim, para os membros de uma comunidade idosa o Sentido de 

Comunidade é uma troca bilateral onde deve existir uma rede de apoio, ligação 

emocional e um objetivo comum, um sentido de família.

Neste seguimento, considerou-se relevante levar por diante uma 

investigação que possibilitasse uma maior compreensão sobre o sentimento de 

comunidade e envelhecimento produtivo que desse a conhecer de que forma 

ambos podem constituir-se como fatores protetores do desgaste dos mais velhos 

da sociedade. Para uma melhor abordagem do assunto em causa, considerou-se 

que seria melhor optar pelo estudo de caso, em particular, de uma idosa 

cuidadora informal.

Partiu-se do pressuposto que o conhecimento sobre esta problemática é 

fundamental para encontrar soluções capazes de promover um melhoramento na 

Qualidade de Vida desta cuidadora idosa. Assim, foi formulada a seguinte 

pergunta de partida “De que forma é que o envelhecimento produtivo e o 

sentimento de comunidade são fatores protetores do desgaste de uma idosa 

cuidadora informal?”. Neste seguimento, o objetivo geral da presente 

investigação é identificar de que forma o sentimento de comunidade e 

envelhecimento produtivo constituem fatores protetores do desgaste de uma 

idosa cuidadora informal. Foram considerados os seguintes objetivos 

específicos:

-Compreender o fenómeno do envelhecimento nas suas diversas 

componentes;

- Definir envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido;

- Aprofundar o papel do/a cuidador/a informal;

-Entender a importância do Sentimento de Comunidade;

Após análise da intervenção junto da idosa, pretende-se potenciar o seu 

suporte social (rede familiar, profissional e de amizade/vizinhança) e promover o 

seu bem-estar e/ou qualidade de vida.

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

15



O presente trabalho subdivide-se em três partes dispostas da seguinte 

forma: Parte I - Enquadramento teórico, Parte II -  Estudo Empírico e Parte III -  

Projeto de Intervenção.

Numa primeira parte é feito um enquadramento teórico, dando ênfase aos 

conceitos de: Geronte; Envelhecimento; Envelhecimento produtivo; Sentimento 

de Comunidade: Cuidador Informal; Desgaste; Dependência; Qualidade de vida e 

Bem-Estar.

Segue-se a criação do modelo de análise que surge de forma a obter 

resposta à pergunta de partida.

De seguida, é apresentada a metodologia, onde se delimita o campo de 

análise, o período de tempo e a área geográfica do projeto. No caso concreto 

Santa Margarida do Sado, antigamente Santa Margarida do Sádão, atualmente 

integrada na freguesia de Figueira dos Cavaleiros, distrito de Beja.

A nível metodológico recorre-se a uma investigação de cariz qualitativo, 

com recurso à aplicação de entrevistas semiestruturadas à Cuidadora, aos 

recetores de cuidados, esposo, filho e clientes/vizinhas, uma vez que estas 

possibilitam uma maior profundidade de informação recolhida. Pretende-se 

também aplicar à Cuidadora a Escala de Satisfação das Necessidades 

Psicológicas Básicas, o Índice para Avaliação das Dificuldades do prestador de 

Cuidados (CADI) e o Índice de Sentimento da Comunidade.

As entrevistas semiestruturadas (ou semidiretivas, de acordo com Quivy et 

al, 1992), apesar do guião elaborado pelo entrevistador, permitem que o 

entrevistado tenha alguma liberdade para desenvolver as respostas, explorando, 

de uma forma flexível e aprofundada, os aspetos que considere mais relevantes. 

Tendo em conta que a investigação incide sobre uma pessoa em particular, a 

amostragem tem como base uma escolha intencional.

Segue-se a identificação das necessidades e das principais problemáticas 

e posteriormente a elaboração de um Projeto de Intervenção que visa colmatar 

as necessidades identificadas pela Cuidadora.

É também elaborado um cronograma de forma facilitar a forma como o 

projeto de intervenção é definido.

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
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Parte I - Enquadramento Teórico
Capítulo 1 - Envelhecer

A tendência para o crescimento da população idosa é uma das 

características mais marcantes da sociedade atual. Portugal, tal como a maioria 

dos países europeus, enfrenta uma realidade com impacto social relevante: 

baixas taxas de natalidade e mortalidade e consequente aumento dos idosos. 

(Paúl e Fonseca, 2005).

De acordo com os autores é importante estudar este fenómeno numa tripla 

perspectiva (Paúl e Fonseca, 2005:16):
- a da Psicologia, porque a condição de ser idoso, na atualidade, corresponde a 
padrões diversificados de histórias de vida e de comportamentos cuja 
complexidade, para ser devidamente compreendida, necessita de ser guiada por 
um olhar psicológico, com tudo o que tal representa em termos da procura da 
construção de sentidos e significados para o ato de envelhecer;
- a da saúde, porque o alargamento do tempo de vida corresponde a um aumento 
do risco de adoecer e da necessidade de recurso aos serviços de saúde, mas 
também porque a saúde é um importante recurso adaptativo para os idosos, 
independentemente da sua origem social, cultural e económica, ganhando um 
papel cada vez mais relevante à medida que a idade avança;
- a da prestação de cuidados, porque a enorme heterogeneidade verificada entre 
os idosos suscita a necessidade de se analisar a adequação dos tipos de 
cuidados mais comuns, formais e informais, praticados junto da população idosa, 
bem como a necessidade de se considerar a existência de modelos assistenciais 
diversos, capazes de satisfazerem exigências também elas cada vez mais 
diversificadas

Por outro lado, Fontaine (2000) define o envelhecimento como um conjunto 

de processos que o organismo sofre após a sua fase de desenvolvimento. Porém, 

não é sinónimo de velhice, já que esta última é considerada um estado que 

carateriza um grupo de determinada idade (o das pessoas com mais de sessenta 

anos).

Segundo Fontaine (2000), o envelhecimento não é considerado um estado, 

mas sim um processo de degradação progressiva e diferencial, que termina com 

a morte. Refere ainda que o envelhecimento é um fenómeno que pode ser
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perspetivado a vários níveis. Primeiro, a nível biológico, tendo em conta que os 

estigmas da velhice traduzem-se com a idade pelo aumento de doenças, 

alterações no aspeto físico ou forma de deslocar. Modalidades sensoriais como o 

olfato são pouco afetadas pela idade, ao contrário da audição e visão que 

provocam o declínio geral do funcionamento de atividades intelectuais. A nível 

social, pela mudança de estatuto provocada pela passagem à reforma e por fim, 

psicológica, com alterações das atividades intelectuais e motivações. Todas estas 

transformações constituem o objeto de estudo da Gerontologia.

O envelhecimento apresenta-se como um processo psicobiológico e pode 

ser entendido como todo o percurso pelo qual o indivíduo passa desde a sua 

conceção até à morte. Se tivermos em conta o envelhecimento do organismo 

humano verifica-se um declínio gradual de recursos biológicos e cognitivos 

(Tobias, 2013). Porém, embora a idade cronológica esteja relacionada com o 

processo de envelhecimento, o número de anos vividos por um indivíduo não dá 

necessariamente toda a informação sobre a qualidade de vida, a sua experiência 

psicológica e social e a sua saúde (Paúl e Fonseca, 2005).

Schroots e Birren (1980), citado por Paúl (1997) reforçam as ideias 

anteriores e afirmam que o envelhecimento é um processo complexo, que resulta 

da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais e distinguem três 

principais categorias de envelhecimento: o biológico, que resulta da 

vulnerabilidade crescente e por isso maior probabilidade de falecer (senescência); 

o psicológico, isto é, a autorregulação do indivíduo na tomada de decisões, 

adaptando-se assim ao processo de senescência; e o social, que diz respeito aos 

papéis sociais adequados às expectativas da sociedade para os idosos.

Relativamente ao envelhecimento da personalidade, Jung (1993), apesar 

de ser um dos mais célebres discípulos de Freud, considerou que as mudanças 

importantes na personalidade ocorriam após a adolescência. O interesse de Jung 

(1993) relativamente à questão do envelhecimento é o de ter identificado a 

hipótese de existirem duas tendências que determinam a evolução do indivíduo 

na sua vida adulta. O jovem adulto considerado mais extrovertido e conformista 

no que diz respeito a estereótipos sociais e ao seu sexo. Contrariamente, na 

segunda metade da vida existiria um grande aumento da introversão (o indivíduo
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volta-se para a análise dos seus sentimentos pessoais e do encontro com a 

morte).

Erikson (1982) elaborou o modelo de inspiração psicossociológica da 

evolução da personalidade ao longo da vida, influenciada por interações entre a 

maturação e as pressões ambientais. O seu desenvolvimento associar-se-ia a um 

cenário universal de oito estádios (primeira infância, infância, idade do jogo, idade 

escolar, adolescência, jovem adulto, adulto e velhice), em que cada um se 

carateriza por uma crise que exige resolução (ultrapassagem de um conflito 

interno-externo). É caraterizada por um duplo pólo, um positivo e um negativo, em 

que o indivíduo opta por um ou por outro de acordo com as solicitações sociais. 

Cada estádio é dominado por um sentimento que determina o seu 

comportamento.

Já Loevinger (1976) descreve o desenvolvimento da personalidade em oito 

estádios, seis dos quais se referem ao adulto e ao idoso (conformista, 

consciencioso-conformista, consciencioso, individual, autónomo e integrado). 

Considera a personalidade um organizador central ou integrador, que permite a 

estruturação das interações entre o indivíduo e o seu ambiente, os seus valores, a 

sua moral, os seus projetos e as pressões sociais. Cada um dos estádios 

carateriza-se por um tipo específico de integração. É importante referir que 

grande parte dos indivíduos não passa por todos os estádios, mas mantêm-se 

num estádio intermédio.

Segundo Figueiredo (2007), a rapidez do envelhecimento demográfico, as 

modificações da estrutura etária da população e as mudanças na organização da 

sociedade constituem importantes desafios para os indivíduos, para as famílias, 

comunidades e nações do mundo. O aumento do número de idosos na 

sociedade, principalmente nos países industrializados, deveu-se essencialmente, 

aos progressos da medicina, melhoria dos cuidados de saúde, higiene e melhor 

nutrição. O aumento da esperança de vida, declínio da mortalidade e fecundidade 

originou proporções cada vez maiores de população idosa.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), um idoso é 

uma pessoa com mais de 65 anos, que sofre um conjunto de modificações 

fisiológicas e psicológicas ininterruptas à ação do tempo. Assim, a velhice define- 

se sobretudo, em termos sociais, pelo limite de idade da reforma e associa-se a
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esta faixa etária uma imagem de incapacidade, improdutividade e dependência. 

Nesta perspetiva, são vários os autores que se debruçam sobre o 

envelhecimento/velhice.

Contudo, envelhecimento e velhice apesar de conceitos interligados não 

têm o mesmo significado, na medida em que envelhecer é
Sofrer os efeitos da passagem do tempo (...) amadurecer; adquirir experiência. 
(Dicionário de Língua Portuguesa, 2003, Porto Editora).

Por outro lado,
A velhice é a última etapa do envelhecimento e traz consigo duas ideias opostas: 
uma que é a de desgaste, diminuição e enfraquecimento de possibilidades; outra 
de acréscimo e maturação de experiências, sabedoria (Calobrizi, 2008:3).

Assim, velhice é entendida como um período de declínio caracterizado por 

dois aspetos: a senescência e a senilidade. A senescência é o período em que os 

declínios físicos e mentais são lentos e graduais, ocorrendo em alguns indivíduos 

na casa dos 50 e em outros, depois dos 60 anos. A senilidade refere-se à fase do 

envelhecer em que o declínio físico é mais acentuado e é acompanhado da 

desorganização mental (Rosa, 1993 citada por Dias e Duarte, 2005).

Nas últimas décadas verifica-se o aumento da esperança média de vida, 

assistindo-se a um acréscimo acentuado do número de idosos em todo o mundo, 

tornando-se essencial a sua reintegração na sociedade. Nos dias que decorrem, 

verifica-se um incentivo ao exercício físico direcionado para esta acentuada 

parcela da população. No entanto, a visibilidade da velhice enquanto faixa etária 

prende-se com a profunda alteração demográfica dos últimos 40 anos e com as 

políticas sociais ligadas à reforma. Do ponto de vista demográfico, segundo dados 

do Instituto Nacional de Estatística (INE) o envelhecimento da população 

portuguesa tem vindo a acentuar-se quer pela base da pirâmide etária, com a 

diminuição da população jovem, quer pelo topo com o incremento da população 

idosa. A pirâmide de idades deixou de ser triangular e apresenta um 

estreitamento na base, como resultado da baixa da fecundidade e um 

alargamento no topo decorrente da maior longevidade.

O envelhecimento é um processo heterogéneo e gradual, e por isso, muitos 

indivíduos chegam à idade da reforma em boas condições físicas, intelectuais e
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psíquicas. Porém, a apreciação das condições pós-reforma apontam para 

situações de deterioração da qualidade de vida, quer a nível financeiro, como 

também nas relações de sociabilidade e na integração em tarefas produtivas com 

repercussões na saúde física e mental dos indivíduos.

Do ponto de vista da investigação psicossocial foram dados passos 

relevantes no que toca à conceção do envelhecimento que tem vindo a favorecer 

a alteração da imagem dos indivíduos mais velhos e permitir que essa imagem se 

projete em ações de intervenção para a melhoria das condições de vida em fase 

de pós-reforma.

Embora o processo de envelhecimento possa ser interpretado sob 

diferentes pontos de vista, trata-se de processo normal, universal, gradual e 

irreversível ao nível das mudanças e transformações que ocorrem com o passar 

do tempo É um fenómeno ligado aos processos de diferenciação e de 

crescimento, já que interagem fatores internos como o património genético e 

externos como o estilo de vida, a educação ou o ambiente em que vive 

(Figueiredo, 2007).

O conceito de envelhecimento e as atitudes perante os idosos têm vindo a 

sofrer alterações e refletem, por isso, o nível de conhecimentos sobre a fisiologia 

e anatomia humanas e a cultura e relações sociais estabelecidas (Paúl e 

Fonseca, 2005).

Viver muitos anos significa que o indivíduo passou por diversas 

experiências com impacto diferenciado do ponto de vista emocional. Significa 

também que se estabeleceram diferentes relações afetivo-emocionais e que de 

entre essas relações destacam-se as que dizem respeito a investimentos 

importantes nos cuidadores (pais, avós, irmão ou amigos) (Paúl e Fonseca, 

2005).

A aprendizagem é constante ao longo da vida. Porém, requer treino ao 

nível das competências, de acordo com as capacidade e/ou vontades individuais. 

O acesso à informação faz com que o idoso reconheça que nem tudo são perdas 

e que há capacidades que pode manter ou mesmo melhorar, permitindo que se 

sinta útil nos grupos onde está inserido.

Na tentativa de situar cronologicamente a chamada "terceira idade”, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define o conceito de geronte,
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diferenciando de acordo com o nível de desenvolvimento dos Países. Assim, para 

os países desenvolvidos, geronte é todo o indivíduo com idade cronológica igual 

ou superior a 65 anos, enquanto nos países em desenvolvimento é todo o 

indivíduo com idade cronológica igual ou superior a 60 anos. No entanto, tendo 

em conta que a velhice pode abarcar uma esperança de vida mais duradoura, 

originando o chamado envelhecimento demográfico, este origina a necessidade 

de subdividir esta faixa etária e permitir falar-se em várias velhices.

Paúl (2005), citado por Sequeira (2007) refere que o marco dos sessenta e 

cinco anos de idade deixou de ser um indicador rigoroso para sinalizar o início da 

velhice. Atualmente considera-se a existência de várias idades para a transição 

entre a idade adulta e a velhice. Para além da idade, existem ao longo do tempo, 

influências ligadas a eventos históricos, mudanças pessoais, sociais, ganhos e 

perdas, que variam de pessoa para pessoa e têm efeito cumulativo. Assim, 

apesar de não se tornar fácil assinalar uma idade ou acontecimento que 

signifiquem a entrada na velhice, as transformações sociais tornam ainda mais 

difícil saber o que é envelhecer e os factos e/ou acontecimentos que 

protagonizam o envelhecimento (Oberg, Narvanen, Nasman e Olsson, 2004).

Segundo Mendes et al (2005), envelhecer é um processo natural que 

caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, 

psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com 

sobrevida prolongada.

O fenómeno da velhice e a determinação de quem seja idoso, muitas 

vezes, são considerados com referência às restritas modificações que ocorrem 

no corpo na dimensão física. Porém, ao longo dos anos, verificam-se mudanças 

também na forma de pensar, de sentir e de agir dos seres humanos que passam 

por esta etapa do processo de viver.

Convém referir que, não se podem considerar os idosos como uma 

categoria homogénea relativizando todas as afirmações que possam proferir, 

pois, cada idoso tem uma história, uma personalidade que é condicionada por um 

conjunto de fatores que tornam a sua existência única, ainda que partilhe 

diversas experiências (Pimentel, 2001).

A Gerontologia acentua que a velhice é vivida primeiramente no corpo. 

Contudo, o indivíduo nem sempre está atento aos mais diversos sinais, tais
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como: cabelos esbranquiçados, pele mais seca e com menos elasticidade, rugas, 

manchas, perda da capacidade visual e auditiva, lentidão nos reflexos, 

dificuldade respiratória, menos resistência e equilíbrio, sistema imunitário menos 

eficaz, entre outros aspetos.

Proust (1927) refere que, a aparência física do geronte poderá 

desencadear nos outros, ausentes de contacto durante um período de tempo, a 

perturbação do reconhecimento, como se não fosse possível reconhecer a 

pessoa uma vez que, a imagem guardada do passado não corresponde à do 

presente.

A velhice é assim entendida como um ciclo de vida em que é possível a 

evolução psicossocial assente nas situações de reintegração social, de atividades 

produtivas e de satisfação pessoal. Os contextos sociais e culturais compensam 

assim a perda de recursos biológicos. Desta forma, denota-se um abrandamento 

do ritmo do declínio físico e psíquico característico desta etapa.

Na nossa sociedade, não é fácil estabelecer os limites em que começa e 

termina a terceira idade, pois se a idade da reforma (65 anos) era um marco, 

artificial, mas seguro do início da velhice, hoje em dia já não o é (Pimentel, 2001).

1.1. Envelhecimento Produtivo e/ou Bem-Sucedido
O conceito de envelhecimento produtivo surgiu na década de 70, entre 

profissionais de contextos políticos, sociais e académicos, com o objetivo de 

combater a imagem vigente dos idosos, que os apresentava como pessoas 

frágeis, dependentes e não produtivas, isto é, um fardo para a sociedade e para 

as gerações mais jovens (Caro, Bass e Chen, 1993).

Tendo em conta que a velhice, tal como outra fase da vida, pode ser mais 

ou menos produtiva e/ou bem-sucedida, importa compreender o significado de 

envelhecer com sucesso, isto é, ter um envelhecimento positivo e com qualidade 

de vida.

Envelhecer é uma condição dos indivíduos que têm o privilégio de 

experienciar uma vida longa. Esta condição é compreendida na sequência das 

histórias de vida e corresponde a diferentes padrões de comportamentos e 

contextos. Uma das formas de envelhecer incluí idosos produtivos e/ou bem- 

sucedidos (Paúl, Fonseca, Martín e Amado, 2003).
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Considera-se que a produtividade no processo de envelhecimento, em que 

existe uma atividade significativa e satisfatória, onde o idoso está envolvido de 

forma estruturada e continuada, tem um impacto positivo na sua vida.

A competência para a vida diária do idoso, isto é, a forma como o idoso 

funciona eficazmente nas tarefas da vida diária, é considerada por Schaie e Willis 

(1999) no modelo hierárquico de competência a base de todo o comportamento 

com significado correspondente às dimensões presentes no processo cognitivo.

Investigações realizadas em idosos permitiram concluir (Antonucci e col., 

1989; Avorn e col., 1982) que: o isolamento é um fator de risco para a saúde, os 

apoios sociais de cariz emocional/instrumental podem ter efeitos positivos na 

saúde do indivíduo e que não existe um apoio universal eficaz para todos, uma 

vez que o fator principal é a apropriação do apoio por parte do indivíduo.

Kaufman (1986) evidenciou que o indivíduo não é considerado "velho” pelo 

seu ciclo familiar e social enquanto mantiver atividades produtivas (associadas às 

atividades remuneradas). Porém, Fontaine (2000) refere que um estudo 

americano do Americans Changing Lives (ACL) contraria este estereótipo, uma 

vez que muitas atividades profissionais (participação em instituições humanitárias, 

políticas e outras de ajuda) asseguradas por reformados podem representar uma 

economia significativa.

Baltes e Baltes (1990) sugeriram um modelo de otimização seletiva por 

compensação que permite uma adaptação bem-sucedida à velhice, através da 

procura de um elevado nível de funcionamento e do evitamento de 

comportamentos de risco. Esta otimização passa pela adoção de estilos de vida 

saudável, que ajudam na manutenção da saúde e na promoção de uma vida em 

segurança e participativa.

Os referidos autores afirmam que a velhice produtiva/bem-sucedida 

envolve uma coordenação entre três processos: seleção (especialização em 

determinados registos de atividades físicas e intelectuais), otimização 

(integração/eficácia pessoal) e compensação (atividade de um indivíduo mantida 

através dos seus conhecimentos/saberes).

O paradigma subjacente ao envelhecimento produtivo conceptualiza o 

envelhecimento sob uma perspetiva positiva, refutando estereótipos e valorizando 

o papel desempenhado pelos idosos, bem como os contributos que prestam. À
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incapacidade e dependência, o envelhecimento produtivo opõe uma imagem de 

saúde e bem-estar, onde a autonomia não só é possível como também desejável; 

o idoso não é mais um personagem vulnerável e passivo, mas antes um agente 

ativo no seu envelhecimento, podendo continuar a tomada de decisão de modo 

significativo (Rozario et al., 2004).

Baltes e Carstensen (1996) referem-se ao envelhecimento produtivo e/ou 

bem-sucedido como um conceito que incorpora fundamentalmente dois processos 

relacionados entre si. Por um lado, trata-se de uma capacidade global de 

adaptação às perdas (frequentes na velhice), através de uma procura individual 

de resultados significativos para o próprio. Por outro lado, ser um envelhecimento 

alcançado através da escolha de determinados estilos de vida, que mantenham a 

integridade física e psicológica.

O envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido é associado à pró- 

atividade dos idosos que regulam a sua qualidade de vida através da definição de 

objetivos e esforços para os atingir. Utilizam recursos que são úteis para a 

adaptação a mudanças relacionadas com a idade: saúde e bem-estar, 

estabilidade emocional, autonomia, histórias de vida, estilos de vida, relações 

familiares e de amizade, entre outros aspetos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2005 substituiu o conceito de 

envelhecimento saudável por envelhecimento ativo dando especial ênfase à 

saúde, à participação e segurança com o intuito de melhorar a qualidade de vida 

das pessoas idosas. O interesse pelo conceito de envelhecimento bem-sucedido 

surge em 1944 estabelecido pelo Committé on Social Adjustment to Old Age, no 

sentido em que estabelece medidas que correlacionam o bem-estar subjetivo 

com fatores como: autonomia, bem-estar psicológico, estratégias de

enfrentamento e geratividade.

Este paradigma encara o envelhecimento numa perspetiva positiva, 

valorizando os seus papéis, bem como os contributos prestados à sociedade, por 

forma a cultivar a imagem de saúde, bem-estar e autonomia onde o idoso é 

encarado como um agente ativo no seu envelhecimento em que lhe é conferido o 

poder de decisão. Gonçalves et al (2000) cita Rowe e Khan (1997) que 

enumeram três fatores que conduzem ao envelhecimento bem-sucedido, sendo 

eles: baixa probabilidade de doenças e de incapacidades relacionadas com as
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mesmas, alta capacidade funcional cognitiva e física, e compromisso ativo com a 

vida. Por outro lado, se a integridade da saúde física e a capacidade funcional 

são componentes importantes do envelhecimento bem-sucedido a componente 

de bem-estar subjetivo assume um peso importante na validação deste critério. 

(Strawbridge et al, 2002, citado por Gonçalves et al, 2000).

Um envelhecimento saudável depende do ambiente e apoio social, dado 

que impedem o isolamento e a solidão, a vulnerabilidade para abusos, 

negligências, acesso à informação e formação e de determinantes económicos 

como a remuneração ou a proteção social. Tendo em conta que a saúde e a 

funcionalidade dos indivíduos pode ser influenciada por fatores extrínsecos ao 

envelhecimento, é possível aumentar a percentagem de idosos cujo 

envelhecimento possa ser produtivo e/ou bem-sucedido (Botelho, 2000). Assim, 

associado ao envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido estão os conceitos 

de: longevidade, saúde física e mental, competências sociais, produtividade e 

conservação da autonomia e bem-estar subjetivo.

Rowe e Kahn (1998) destacam os aspetos positivos do envelhecimento e 

clarificam os fatores de natureza genética, biomédica, comportamental e social 

responsáveis pela manutenção ou mesmo melhoria do desempenho do indivíduo 

na fase final da vida.

1.2. Qualidade de Vida e Bem-Estar na velhice
Avaliar a Qualidade de Vida dos idosos é um aspeto que cada vez tem 

maior relevância, devido ao crescente predomínio de doenças crónicas e, por sua 

vez, ao aumento da esperança de vida.

Nas palavras de Neri (1993), a qualidade de vida na velhice depende de 

vários aspetos interativos. Aspetos objetivos multidimensionais, nomeadamente 

em termos de funcionalidade, competência cognitiva e interação com o meio e 

aspetos subjetivos que se referem aos sentimentos de satisfação e perceção 

sobre o estado de saúde.

Segundo Castellón (2003) é cada vez mais importante a associação entre 

envelhecimento e qualidade de vida. O autor sinaliza os indicadores mais 

utilizados para avaliá-la: bem-estar subjetivo (físico, social, material e emocional), 

autonomia, atividades, relações pessoais, sentimento de segurança e lugar na
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comunidade. Já Erikson (1982) destacava o conceito de bem-estar subjetivo, 

como uma avaliação generalizada da qualidade de vida do indivíduo e encarava o 

envelhecimento como um período de reflexão sobre a vida, revivendo os seus 

trunfos e derrotas.

Promover a qualidade de vida da pessoa idosa implica simultaneamente, 

considerar os cuidados de prevenção e promoção da saúde, diligenciar o 

sentimento de viver em segurança e sobretudo, facilitar a manutenção da 

participação social ativa, nos seus diversos cenários, desde trocas interpessoais 

significativas, até ao exercício de direitos e deveres de cidadania, alargando a 

participação da população sénior às estruturas e associações comunitárias.
A qualidade de vida do ancião está muito relacionada com seus recursos 
biológicos, mas também intelectuais, sociais, laborais, psicológicos, afetivos e 
económicos que foram acumulados durante sua vida e que muito lhe influenciam 
(Fairman, 2006:16).

Ao verificar-se que a Qualidade de Vida pode ser avaliada em muitos 

domínios, é fundamental uma aproximação multidimensional deste conceito como 

o de saúde, pelo que se tem considerado pelo menos quatro dimensões na 

avaliação da mesma, a física, a funcional, a psicológica e a social. A dimensão 

física refere-se aos sintomas físicos, dolorosos ou não, derivados da doença ou 

do tratamento. A funcional tem a ver com a capacidade do indivíduo em se auto- 

cuidar, da atividade física, assim como da capacidade para concretizar as tarefas 

familiares e laborais habituais. A dimensão psicológica focaliza-se no 

funcionamento cognitivo, estado emocional, nível de satisfação vital, felicidade e 

perceção global de saúde. Por último, a social centra-se na interação do sujeito 

doente com o seu ambiente e com os seus contactos sociais (Carod-Artal, 1999).

A saúde, onde se inclui a saúde mental surge também muito associada à 

qualidade de vida e bem-estar, noções humanas e individuais que têm motivado 

algumas discussões conceptuais. Com uma vertente histórica e cultural a 

qualidade de vida transmite a ideia de posse e aquisição de bens materiais se 

tivermos em conta determinados padrões culturais e sociais.

A partir dos anos 70 e de acordo com a consciência ambientalista perante 

este cenário de consumismo são acrescentadas as vertentes relacionadas com o 

ambiente e a preservação das condições naturais de existência e com o conjunto
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dos relacionamentos humanos entre si e com o ambiente. A própria definição de 

qualidade de vida é entendida como
A perceção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 
de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações (OMS, 1994).

A avaliação da qualidade de vida é feita no domínio físico, psicológico, no 

nível de independência, relações sociais, meio-ambiente e crenças pessoais. 

Assim sendo, está interligada com o bem-estar físico, mental, psicológico e 

emocional, dos relacionamentos sociais (família, amigos e colegas) e também a 

saúde, educação, habitação, saneamento básico e poder de compra.

Fernandes (2000) refere que a perda de autonomia é um dos principais 

fenómenos que influencia a qualidade de vida da pessoa idosa, sobretudo quando 

esta perda ocorre a nível psicológico e se relaciona com transtornos cognitivos e 

alterações da personalidade.

Um dos efeitos da dependência na qualidade de vida da pessoa idosa é a 

influência negativa que esta exerce na sua integração. Fernandes (1997) diz que 

de facto, a integração familiar diminui com o grau e anos de dependência elevada, 

não ocorrendo a integração da pessoa idosa no seio familiar, e sendo esta a 

instituição de primeiro recurso, dificilmente surge uma integração no meio social.

A qualidade de vida no idoso surge como um conceito multidimensional 

que engloba o funcionamento fisiológico, a manutenção das atividades de vida 

diária (AVD) e a satisfação de vida.

1.3. Perda de Autonomia e Dependência

As pessoas vivem cada vez mais tempo e, embora grande parte dos idosos 

não seja nem doente, nem dependente, a verdade é que as transformações bio- 

psico-sociais pelas quais todas elas passam, alteram o seu equilíbrio 

homeostático e exigem um novo equilíbrio, ao qual cada indivíduo se adapta com 

maior ou menor facilidade (Palma, 1999).

De forma geral, a dependência traduz-se na necessidade de apoio na 

realização de atividades da vida diária.
A necessidade de ajuda ou assistência importante para as atividades da vida 
diária ou um estado em que se encontram as pessoas que por razões ligadas à
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perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de assistência 
e/ou ajudas importantes a fim de realizar os atos correntes da vida diária e, de 
modo particular, os referentes ao cuidado pessoal (Conselho da Europa, 1998).

A dependência está presente desde o nascimento, não sendo um aspeto 

específico da terceira idade. A diferença é que, na infância, a dependência 

caminha para a competência, enquanto na velhice ocorre o inverso, ampliando-se 

e tendendo a ser definitiva ou permanente (Paschoal, 1997). Para o idoso, a 

dependência assume-se como a incapacidade para realizar determinadas tarefas 

da vida quotidiana, enquanto que para o cuidador incide na necessidade do idoso 

de cuidados especiais.

Figueiredo (2007) assume que a tarefa de cuidar de um idoso em situação 

de dependência exige tempo e dedicação e que quando tal não sucede, surgem 

sentimentos de culpa. A restrição de tempo resulta de diferentes fatores, como: 

insuficiência ou até mesmo ausência de apoio externo, aumento das 

necessidades de quem é cuidado e a exigência de atividades profissionais.

Nesta fase da vida ocorre uma tendência para acumulação dos efeitos das 

pressões exercidas, por exemplo, pelas perdas de amigos, às quais se junta a 

reforma compulsiva, o afastamento dos filhos, as doenças e a sensação de 

aumento da vulnerabilidade. Este conjunto de alterações pode levar à perda de 

autonomia, tanto a nível biológico como psicossocial fazendo com que alguns 

idosos necessitem da assistência de terceiros para satisfazer as necessidades 

humanas básicas (Pavarini e Neri, 2000).

Segundo Figueiredo (2007) é necessário distinguir o conceito de 

dependência do conceito de incapacidade. Um indivíduo que sofre de uma 

diminuição da acuidade auditiva pode ser incapacitado mas, essa limitação não 

provocará necessariamente dependência. Dependência é assim, o resultado de 

um processo que se inicia com o aparecimento de um défice no funcionamento 

corporal em consequência de uma doença ou acidente e cuja limitação não pode 

ser compensada mediante a adaptação ao meio. Conhecer o grau de 

incapacidade funcional dos indivíduos dependentes é de extrema importância 

para determinar os cuidados necessários
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Para se aprofundar o conceito de dependência, parece relevante analisar 

também conceitos adjacentes, tais como autonomia e independência. A 

autonomia pode ser definida por autogoverno, que se expressa na liberdade da 

pessoa agir e para tomar decisões (Pavarini e Neri, 2000). De uma forma mais 

aprofundada pode dizer-se que a autonomia é a capacidade e/ou o direito de uma 

pessoa escolher por si mesma as regras da sua conduta, a orientação dos seus 

atos e os riscos que se encontra disposta a assumir.

A autonomia dos idosos classifica-se em três grandes grupos: Baixa 

autonomia (quando os idosos manifestam alta dependência para realizar as 

atividades de vida diária (AVD) e com escassas relações sociais); Média 

autonomia (resolvem a maior parte dos seus problema do seu dia a dia, mas 

contam com o apoio dos familiares, quando revelam perdas sensoriais e baixa 

atividade intelectual); Autonomia elevada (têm boa perceção de qualidade de 

vida, com atitudes ativas face à vida) (Hernadéz e Giménez, 2000).

Algumas pessoas conseguem exercer as suas capacidades de escolha e 

de controlo sobre parte do seu ambiente. Por exemplo, conseguem decidir se 

querem ir para um lar ou não, participar na programação de serviços que lhe são 

prestados, escolher sobre a roupa que hão-de vestir, entre outros aspetos. Ao 

contrário, verifica-se também que a pessoa idosa dependente por vezes não 

participa nas atividades normais de vida diária, por impedimento de outros não 

decidindo assim sobre a sua própria vida, perdendo a sua autonomia.

O facto de uma pessoa idosa ser dependente (a não ser que a 

dependência seja total), não significa que deixe de ser autónoma. A família ou 

outras pessoas não devem decidir sobre a sua vida sem a consultar.

A dependência é definida como a incapacidade de a pessoa funcionar 

satisfatoriamente sem a ajuda de um semelhante ou de equipamentos que lhe 

permitam adaptar-se (Pavarini e Neri, 2000). Assim sendo, a dependência traduz- 

se pela necessidade de assistência nas atividades quotidianas, que o indivíduo já 

não realiza porque não pode ou porque não quer.

A este respeito Fernandes (2000), afirma que nas pessoas idosas, a 

dependência assume contornos particulares, uma vez que esta resulta de fatores 

como a redução das capacidades físicas ou psicológicas, insegurança económica, 

isolamento, solidão, dependência de familiares e/ou de outro tipo de suporte
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social. A dinâmica familiar sofre algumas alterações, que exigem reajustamentos 

nas relações de poder e dependência.

Surge a necessidade de mudar esta imagem negativa de dependência na 

velhice através da mudança das atitudes de todos os intervenientes, mediante a 

influência de um processo de educação para a saúde desenvolvido pelo cuidador 

principal, sem nunca esquecer que este processo deverá ter em atenção as 

componentes: cognitiva, afetiva, psicomotora e espiritual de ambos.

Quando a capacidade funcional da pessoa idosa está comprometida, 

recorre-se a quatro tipos de apoios: da família, ou seja, a prestação de cuidados é 

feita por um elemento da família (cônjuge, descendente ou outro parente); 

serviços formais ao domicílio (profissionais remunerados) ao nível da higiene e 

conforto e pessoa idosa e/ou da habitação, apoio de saúde, companhia, confeção 

ou distribuição de refeições, entre outros; as instituições, que incluem hospitais e 

estruturas residenciais para pessoas idosas e por último a prestação informal de 

cuidados por parte de vizinhos, amigos e/ou voluntários (Figueiredo, 2007).
A família continuará a ser um laboratório de relações humanas no qual se testam 
e aprimoram os modelos de convivência que ensejem o melhor aproveitamento 
dos potenciais humanos para a criação de uma sociedade mais harmónica e 
promotora do bem-estar coletivo (Osório e Valle, 2002:18).

Cohen, Colantonio e Vernich (2002) referem que os apetos positivos da 

tarefa de cuidar relacionam-se com o bem-estar do cuidador e que, quando estes 

sentem que apenas eles conseguem prestar os cuidados necessários, de forma a 

manter a dignidade do familiar, podem não permitir que outras pessoas colaborem 

nesses cuidados.

Cuidar de idosos semidependentes ou dependentes exige muita dedicação, 

mas este trabalho pode trazer também satisfação, autorrealização e 

reconhecimento já que com o cuidado prestado, o cuidador pode proporcionar- 

lhes melhor qualidade de vida (Driusso e Chiarello, 2007).

A família tem sido considerada como o principal apoio ao idoso dependente 

em diversos países da Europa e EUA. Apela-se à desinstitucionalização, não só 

pela oportunidade do idoso viver no seu meio mas, pelo facto de ser a forma de 

apoio menos dispendiosa. Porém, o êxito da desinstitucionalização não incide
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apenas na disponibilidade das famílias para o cuidar, mas nos serviços de apoio 

necessários para realizá-los. Há que entender a importância da articulação entre 

as respostas formais dos serviços de saúde e de proteção social e o apoio 

informal ou familiar (Figueiredo, 2007).

1.4. Geronte enquanto recetor de cuidados
A maioria das pessoas idosas que apresenta uma saúde que lhes permite 

viver autonomamente, empreende tarefas sem recurso a ajuda. Porém, as que 

sofrem de doenças crónicas ficam mais vulneráveis e necessitadas de ajuda. 

Considera-se uma pessoa dependente quem sofre uma perda a nível da sua 

autonomia e que por esse motivo necessita da ajuda de outras pessoas para 

desempenhar tarefas diárias. Os fatores que motivam uma situação de 

dependência são essencialmente: físicos (envelhecimento e declínio biológico do 

organismo), psicológicos (mudanças cognitivas associadas a uma demência) e 

contextuais (ambiente físico onde vive a pessoa idosa que favorecem ou não a 

sua autonomia e independência) (Figueiredo, 2007).

Por vezes, os cuidadores acabam por prestar mais ajuda do que a 

necessária, tendo em conta a idade avançada dos seus familiares e a 

incapacidade de realizar determinadas tarefas. A pessoa que recebe cuidados é 

por norma do sexo feminino, casada ou viúva e com filhos. A longevidade 

feminina torna-as mais suscetíveis a doenças crónicas (osteoporose, 

hipertensão, diabetes, artrite, entre outras), enquanto os homens estão mais 

suscetíveis a sofrer de doenças cardíacas ou acidentes vasculares cerebrais. Por 

isso, na origem da prestação de cuidados reside uma multiplicidade de 

problemas de saúde que requerem assistência em tarefas domésticas, transporte 

e compras (Figueiredo, 2007).

A relação entre o idoso recetor de cuidados e o cuidador é fomentada pela 

vivência comum dos dois (infância ou vida conjugal) e pelas histórias individuais. 

A prestação de cuidados exige grandes reconstruções no relacionamento, tendo 

em conta a relação de dependência estabelecida (Figueiredo, 2007).

O apoio desajustado e o sentir que são uma "sobrecarga” para o cuidador, 

constituem alguns dos problemas sentidos pelos idosos dependentes que 

recebem cuidados dos seus familiares. Porém, tais resultados não indicam que
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os cuidadores não tenham um bom desempenho ou que o seu trabalho deva ser 

desvalorizado. Grande parte dos idosos dependentes manifesta um sentimento 

de gratidão para com os seus familiares (Thomas, 1993; Newsom, 1999).
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Capítulo 2 - Cuidados Informais
Tendo em conta o aumento progressivo da população idosa, os cuidados a 

longo prazo não param de crescer. Embora o facto de ser idoso não significar ser 

dependente, a tendência para este envelhecimento da população suscita um 

aumento de situações incapacitantes, que motivam problemas de dependência e 

que, por isso requerem a existência de suporte familiar, social e de saúde.

O cuidado informal assume cada vez mais relevância, uma vez que as 

políticas sociais e de saúde e as limitações financeiras encaminham os idosos 

para a permanência no seu domicílio, um local conhecido em que se preserva a 

intimidade que carateriza o autocuidado.

Segundo Coelho (2011) cuidar constitui uma tarefa difícil, pois implica lidar 

com crenças e valores do outro. Consiste na relação com o outro, dar resposta às 

suas necessidades, transmitindo segurança e atenção, através da partilha e 

articulação das dificuldades durante a prestação do cuidado.

A ação de cuidar visa promover o bem-estar físico do idoso dependente, 

cuidando da sua dor; o bem-estar mental, ajudando-o a enfrentar medos e 

inseguranças; o bem-estar social, garantindo as suas necessidades 

socioeconómicas e relacionais.

A prestação de cuidados informais é vista pela maioria das sociedades 

como uma das funções básicas da vida familiar.

O cuidado informal é normalmente assegurado por um membro da família 

ou da comunidade. Grande parte das vezes o cuidador não possui qualquer 

formação e preparação para essa prestação de cuidados (Carranza e Torrejon, 

2005; Medeiros, 2010).

Trata-se de uma atividade complexa, que comporta as dimensões sociais, 

demográficas e psicológicas (Luders e Storani, 2000). Squire (2005) distingue 

três dimensões na prestação de cuidados: responsabilidade/tomar conta de 

alguém; satisfazer/responder às necessidades de alguém e sentir preocupação, 

consideração e afeto pela pessoa cuidada.
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2.1. Cuidador Informal: Prestação de Cuidados
Os cuidadores informais são um suporte imprescindível ao apoio dos 

idosos dependentes em contexto domiciliário sendo importante conhecer a 

relação entre as suas características sócio -  demográficas e contextuais.

Os cuidadores informais têm que proporcionar aos idosos dependentes um 

suporte nas atividades instrumentais da sua vida diária (tratar da casa e da 

roupa, fazer as compras, entre outras), lidar com dificuldades funcionais 

associadas às necessidades básicas de vida diárias (higiene e alimentação), 

responder à necessidade de suporte emocional (companhia) e gerir as pressões 

psicológicas.

Os cuidadores deixam antever necessidades em aprender a conhecer 

(quando invocam necessidades de informação/formação); em aprender a fazer 

(quando referem dificuldades na prestação de cuidados) e em aprender a viver 

junto e aprender a ser (quando se referem às dificuldades emocionais que advêm 

da prestação de cuidados).

Segundo Mendes (1998), as decisões para a assunção dos cuidados ao 

idoso dependente obedecem a determinadas regras que se refletem em fatores 

como: parentesco (prevalência dos cônjuges), seguindo-se algum filho; género 

(prevalência no sexo feminino); proximidade física (pessoa que vive com o idoso); 

proximidade afetiva (relação conjugal a parental). Assim, os potenciais 

cuidadores são os familiares da pessoa dependente, especialmente a mulher 

(cônjuge, filha ou nora).

A relação estabelecida entre filhos adultos e pais idosos assume-se, como 

muito particular. Na infância cada indivíduo estabelece com os seus pais um 

modelo de comunicação em que eles assumem um papel dominante, na 

adolescência verifica-se alguma oscilação de complementaridades (saída de 

casa e criação de uma nova família) e a reentrada dos pais na vida familiar dos 

filhos obriga a uma reorganização em termos comunicacionais. Para a autora, as 

perdas dos pais idosos podem suscitar uma inversão de papéis, em que os filhos 

passam a assumir uma posição dominante (Alarcão, 1996).

Segundo Figueiredo (2007) a maioria dos cuidadores prestam ajuda 

porque sentem que essa é a sua obrigação. Existem outras razoes, tais como o
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altruísmo, a obtenção de aprovação social ou o evitar da censura, sentimentos de 

gratidão para aquele de quem se cuida.

Albert (1992) destaca alguns pontos sobre a ideologia do cuidador:

- a questão do "dever” e da "solidariedade”, principalmente quando os 

cuidadores são parentes diretos;

- a tendência dos estudos no sentido de relacionar a ideologia do cuidador 

com variáveis de caráter psicológico, em detrimento de variáveis ligadas à 

estrutura social.
O suporte informal é a assistência proporcionada pela família, pelos amigos, ou 
pelos vizinhos a pessoas com necessidade de cuidados instrumental, ou pessoal, 
nas atividades de vida quotidiana. Trata-se de uma fonte de cuidados não 
remunerados, para que as pessoas idosas em situação de fragilidade ou de 
dependência [...] continuem a viver no seu lar, ou na comunidade e não sejam 
institucionalizadas (Soldo, Agree e Wolf, 1989:194).

Velasquez e colaboradores (1998) baseiam-se em depoimentos de 

histórias de vida para concluir que no momento de definir quem assumirá os 

cuidados, sucedem dois movimentos concomitantes: um de envolvimento e outro 

de não envolvimento com o cuidado, que dependem da proximidade física e 

afetiva existente. Assim, quanto mais o cuidador se envolve mais facilmente os 

não cuidadores se afastam. Os motivos que levam ao assumir a prestação de 

cuidados a um idoso dependente constituem um domínio complexo, marcado 

pelas tradições de um país, pelas normas sociais de cada cultura e pela história 

de vida de cada indivíduo.

Stone (2001) considera que os lares de idosos suscitam, muitas vezes, 

imagens de abandono e incapacidade familiar e que a prestação de cuidados no 

domicílio favorece à integração social, possibilitando ao idoso a permanência no 

ambiente familiar, maximizando o controlo sobre a sua vida.

O cuidador informal é aquela pessoa sobre a qual recai a responsabilidade 

pela prestação da maioria dos cuidados ligados às funções de manutenção e 

continuidade de vida da pessoa idosa dependente, e que, não é remunerada pelo 

que faz, nem possui formação específica.
As principais funções do Cuidador Informal são:
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Providenciar uma vigilância de saúde adequada e efetuar a ligação entre o idoso 
e os serviços de saúde;
Promover a autonomia e a independência;
Promover um ambiente seguro no domicílio e no exterior;
Adaptar o ambiente de modo a prevenir os acidentes;
Assegurar um ambiente confortável e um sono adequado;
Promover a participação/envolvimento familiar;
Supervisionar a atividade do idoso, promovendo a comunicação e a socialização; 
Promover a manutenção ou a estimulação pelo interesse no desenvolvimento de 
um projeto pessoal, história de vida, religião, etc.;
Estimular a manutenção de uma atividade/ ocupação;
Supervisionar/ incentivar as atividades físicas, de lazer e sociais (no interior e no 
exterior da casa);
Supervisionar, ajudar ou substituir ao nível das ABVD e AIVD (Sequeira, 
2010:179-180).

O conceito de prestação informal que é entendido como a assistência nas 

atividades da vida diária não corresponde totalmente à realidade, uma vez que 

não considera a componente emocional/afetiva, extremamente importante para a 

compreensão mais aprofundada da prestação informal de cuidados.
Cuidar de familiares idosos doentes é trabalho árduo e exigente, tanto do ponto 
de vista físico como emocional, devido às múltiplas alterações que provoca na 
vida das famílias. A própria saúde destes cuidadores, por mais vontade que 
tenham em cuidar dos seus idosos, acaba por se ressentir, sendo frequentes as 
situações de depressão e ansiedade aumentada (Monteiro e Terras, 2005:41).

Desde sempre as famílias são reconhecidas como o principal contexto 

para a promoção e manutenção da independência e saúde dos seus membros e, 

como a principal entidade prestadora de cuidados informais aos indivíduos na 

última fase da sua vida, quando as suas capacidades funcionais diminuem e a 

autonomia não é mais possível.

Segundo Figueiredo (2007), a tradição cultural portuguesa atribui à família 

e particularmente, aos membros do sexo feminino, a responsabilidade de cuidar 

dos mais idosos. Assim, cuidar de familiares idosos assume-se como uma 

extensão dos papéis normais da família.

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

37



Muitos cuidadores assumem esse papel uma vez que, acreditam que os 

seus cuidados para com a pessoa dependente são os melhores, devido ao 

conhecimento íntimo/pessoal que possuem. Assim, da mesma forma que é 

promovida uma fonte de satisfação, esta convicção serve para obrigar o cuidador 

a cumprir esse papel, mesmo que a institucionalização seja ponderada (Nolan, 

Grant e Keady, 1996).

Paúl (1997) refere ainda que embora os familiares sejam a maior fonte de 

apoio físico e emocional das pessoas idosas, os amigos têm um forte efeito no 

bem-estar subjetivo, implicando múltiplos aspetos que vão desde a partilha de 

intimidades, apoio emotivo e oportunidades de socialização.

Por outro lado, Rebelo (1996) pensa que a instituição social - família é o 

elemento enquadrador principal da prestação de cuidados informais à pessoa 

idosa dependente, já que é nesta entidade social que se situa o principal agente 

de cuidados informais. Trata-se por norma, de uma mulher, esposa ou filha de 

meia-idade, que vive numa situação de "dependência ou precariedade 

económica”. Culturalmente, o papel de cuidador principal já está previamente 

atribuído a determinados membros, cujo perfil, maioritariamente, é uma filha 

adulta, solteira e, em alguns casos a esposa também ela idosa, a coabitar com a 

pessoa idosa, com um nível de instrução baixo ou reformada.

O cuidador principal é aquela pessoa sobre a qual recai a responsabilidade 

pela prestação da maioria dos cuidados ligados às funções de manutenção e 

continuidade da vida da pessoa idosa dependente e que não é remunerada pelo 

que faz, nem possui formação específica.

Os cuidadores principais não cuidam apenas por questões ideológicas, 

como sentimentos de obrigação, mas também por questões espirituais, uma vez 

que o seu trabalho é desvalorizado e mal remunerado. O resultado destas 

crenças é, muitas vezes, a enorme sobrecarga das mulheres, em virtude da 

sobreposição das múltiplas exigências do trabalho e da família, a desvalorização 

das atividades de cuidar (falta de reconhecimento social) e a falta de políticas de 

suporte ao cuidador informal (Lage, 2007).

James (1992) classificou a prestação informal de cuidados em três 

setores: trabalho físico, trabalho emocional e trabalho de gestão e organização. 

Por sua vez, Sinclair e colaboradores (1990, citado por Mendes, 1998) dividem os
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cuidados em: práticos (ajuda nas necessidades básicas), orientação externa 

(acompanhamento aos serviços), informação/defesa de direitos, supervisão 

regular, integração social (acompanhamento das necessidades sociais e 

providências formais), envolvimento afetivo e confidenciais (situações pessoais).

Os cuidadores principais realizam tarefas muito variadas, que vão desde a 

vigilância e acompanhamento até à administração da medicação e à prestação 

direta de cuidados "quase profissionais”, que se desenvolvem num horário 

ininterrupto, sem limite de tempo. Por sua vez esta prestação contínua de 

cuidados pode produzir uma sobrecarga intensa no cuidador, acabando por 

comprometer a sua saúde; vida social/familiar, nomeadamente a relação com 

outros membros da família e o lazer; a disponibilidade financeira; a rotina 

doméstica e o desempenho profissional.

De acordo com López e Crespo (2007) devem ser incentivadas medidas 

como: proporcionar formação adequada dos cuidadores objetivando a melhoria 

dos cuidados prestados, prevenção de lesões e redução do stress; fornecer 

informação sobre técnicas de planeamento com a finalidade de gerir melhor o 

tempo; proporcionar opções de escolha (sistemas de apoio) para que em 

momentos de dificuldade o cuidador informal possa recorrer para o ajudar.

É importante que exista um atendimento específico e complexo, que 

segundo Gonçalves, Alvarez e Santos (2000), se deve basear nos seguintes 

princípios filosóficos:

1- Cada pessoa idosa, não importa em qual circunstância viva, pode e tem 

o direito de viver com dignidade, usufruindo das suas potencialidades ainda 

presentes, devendo o cuidador ter cuidado para não anular a sua existência 

durante a ação do cuidado;

2- O cuidador vive uma experiência contínua de aprendizagem e de vida 

junto com a pessoa idosa, resultando na descoberta de potencialidades múltiplas;

3- O cuidador é um ser humano especial, com qualidades pessoais de 

forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. As suas 

funções têm sempre um cunho de ajuda e apoio humano, com relações afetivas e 

compromissos positivos.

Quando um cuidador informal assume a tarefa de cuidar, fá-lo em função 

de motivações: acreditam que cuidar de um familiar é uma responsabilidade
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moral, assumindo muitas vezes que não querem sentir-se culpados; significa um 

sentimento de dever cumprido e reconhecimento familiar e social (INSERVO, 

1995; Williamson, 1992).

2.2. Necessidades do Cuidador Informal
A possibilidade do cuidador informal exercer outras atividades fora de casa 

pode ser benéfico, já que proporciona oportunidades de descanso das tarefas 

diretas com a pessoa idosa, além de favorecer a interação social, minimizando 

problemas como isolamento, angústia ou depressão.

A identificação das necessidades dos cuidadores informais é um processo 

complexo, que depende da variabilidade individual, da fase da prestação de 

cuidados e do contexto em que ocorre. A prestação de cuidados a um familiar 

dependente e as reações subjetivas associadas são suscetíveis de gerar 

dificuldades que se irão repercutir noutras vertentes da vida do cuidador 

(Figueiredo, 2007).

Nem todos os cuidadores se envolvem em atividades fora do contexto da 

prestação informal de cuidados, uma vez que a sua disponibilidade depende, em 

grande parte, das exigências inerentes à tarefa de cuidar (Figueiredo, 2007).

As necessidades dos cuidadores estão dependentes de uma série de 

fatores, entre os quais Sousa et al. (2004) destacam: o tipo e o grau de 

dependência do idoso, o estado de saúde do cuidador, a existência ou não de 

pessoas que possam prestar uma ajuda complementar, a utilização/acesso, ou 

não, a serviços de apoio, situação de coabitação, isolamento social, participação 

ou não no mercado de trabalho, entre outros.

Borgermans, Nolan e Philp (2001) confirmam as ideias anteriores 

referentes às necessidades do cuidador familiar: materiais (recursos financeiros, 

ajudas técnicas, etc.); emocionais (apoio emocional, grupos de apoio, etc.); 

informativas (adaptações ambientais e arquitetónicas ao doente, direitos, deveres, 

etc.). As necessidades dependem de uma série de fatores, tais como, o tipo e 

grau de dependência da pessoa cuidada, a utilização ou não a serviços de apoio, 

coabitação, poder económico, isolamento social, participação ou não no mercado 

de trabalho, entre outros aspetos.
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Segundo os autores referidos anteriormente, as necessidades mais 

frequentes são: ajudas práticas e técnicas, apoio financeiro; apoio psicossocial; 

tempo livre; informação e formação.

Nas necessidades de ajudas práticas e técnicas inserem-se os cuidados ao 

domicílio (de enfermagem ou de higiene), apoio nas tarefas domésticas e na 

preparação das refeições, material técnico adequado como por exemplo cadeira 

de rodas, andarilho, fraldas, entre outros, que facilitam as tarefas do cuidador. O 

aluguer é também uma opção a considerar devido ao elevado preço dos materiais 

e à incerteza do tempo de utilização.

No âmbito das necessidades de apoio financeiro, destaca-se: o apoio para 

despesas médicas, internamento e equipamento. Estas necessidades resultam da 

fragilidade económica dos cuidadores que pertencem na sua grande maioria às 

camadas sociais com maiores dificuldades.

Outra das necessidades mais sentidas pelos cuidadores é a de ter alguém 

com quem partilhar as suas dificuldades, preocupações ou satisfações inerentes à 

prestação de cuidados, quem os escute e reconheça a sua dedicação, de forma a 

que se sintam valorizados.

Embora a participação em grupos de apoio seja pouco salientada como 

uma necessidade entre os cuidadores familiares, estes podem assumir um papel 

importante ao funcionarem como uma fonte de informação e aconselhamento 

sobre as doenças que afetam os recetores de cuidados, as técnicas e ajudas 

disponíveis. Favorecem também a interação social através da quebra do 

isolamento e solidão.

Outro tipo de necessidade é a de tempo livre, em que o cuidador é 

dispensado, mesmo que de forma temporária, da tarefa e responsabilidade de 

cuidar. A necessidade de tempo livre pode ser traduzida em substituições durante 

um período de tempo.

Por fim, a necessidade de informação e de formação sobre os serviços 

disponíveis, subsídios e direitos, que é sentida quando aumenta a dependência 

da pessoa cuidada.

Assim sendo, a eficácia da intervenção exige a valorização dos pontos de 

vista dos cuidadores no decorrer da avaliação das suas necessidades.
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De acordo com Figueiredo (2007), muitos cuidadores informais consideram 

a prestação de cuidados a familiares idosos como sendo algo gratificante do 

ponto de vista emocional.

A capacidade, vontade e satisfação do cuidador para prestar cuidados 

pode ser medida pelo seu poder em encontrar significado no seu papel como 

cuidador (Mafullul e Morriss, 2000). As razões para o sentimento de recompensa 

e satisfação variam de acordo com: a manutenção da dignidade do idoso; ver o 

idoso bem tratado e feliz; consciência de que se dá o melhor; encara a função de 

cuidar como demonstrativa de afeto; manter a pessoa idosa fora do contexto 

institucional; perceber que as necessidades do idoso dependente são 

asseguradas; encarar a função de cuidador como uma possibilidade de 

enriquecimento pessoal; sentido de realização; desenvolvimento de novos 

conhecimentos/competências (Nolan, Grant e Keady, 1996, 1998). Os referidos 

autores propõem uma concetualização que facilita o entendimento das 

gratificações do papel de cuidar em que destacam a noção de reciprocidade, 

marcada pela história e biografia das relações.

2.3. implicações Sociais, Financeiras, Físicas e Emocionais
Os cuidadores familiares diferem no tipo de motivação ou da circunstância 

que os levou a assumir tais responsabilidades, nos recursos que dispõem, nas 

suas competências/capacidades para o cuidado e também em função do grau e 

tipo de dependência da pessoa cuidada, da sua personalidade, da história da 

relação com o cuidador e a forma como aceitam os cuidados prestados 

(Figueiredo, 2007).

Acontecimentos de vida marcantes representam mudanças que afetam o 

equilíbrio do cuidador, exigindo-lhe um esforço constante de readaptação e em 

certos casos, transformação da sua individualidade (Ramos, 2001)

A manutenção das pessoas idosas mais ou menos dependentes em suas 

casas ou em coresidência obriga as famílias a definir e redefinir as relações, 

obrigações e capacidades, acontecendo frequentemente haver dificuldade em 

chegar a um acordo no que diz respeito à contribuição de cada um dos membros 

nos cuidados à pessoa idosa. Os problemas de quem presta cuidados surgem de
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[...] um conflito emotivo, complexo e intenso, provocado pela sobrecarga de olhar 
por um idoso, pelo qual se sente, um afeto profundo ou obrigação [...]. Estes 
sentimentos são muitas vezes reforçados pelo isolamento social imposto pelas 
responsabilidades de cuidar do idoso a que se junta habitualmente a falta de 
conhecimento sobre as técnicas cuidativas, os recursos da comunidade e o lidar 
com o stress (Paúl, 1997:128).

Segundo Paúl (1997), a sobrecarga refere-se aos problemas físicos, 

psicológicos ou emotivos, sociais e financeiros que podem ser assegurados por 

membros de uma família que cuidam de idosos incapacitados sendo frequente 

associar a noção de sobrecarga à preocupação, ansiedade, frustração, 

depressão, fadiga, fraca saúde, culpabilidade e ressentimento (Paúl, 1997).

Paúl (1997), inspirando-se na pirâmide das necessidades de Maslow 

refere-se à sobrecarga do cuidador considerando-a uma ameaça à satisfação das 

necessidades básicas fisiológicas de segurança, sociais e de autoestima.

O facto de os cuidadores poderem contar com a ajuda de alguém, como 

por exemplo do cuidador secundário alivia-os das exigências dos cuidados, 

melhorando a sua perceção de saúde (Brito, 2002; Lage, 2005), e da qualidade 

de vida, atenuando as consequências das alterações no seu estilo de vida e 

contribuindo naturalmente para a perceção de maior vigor psíquico e maior 

energia (Lage, 2005). O mesmo poderá dizer-se para aqueles que, pagando a 

alguém para os ajudar a cuidar, percecionam maior vigor e energia do que 

aqueles que não disponham dessa ajuda. No entanto, de acordo com Paúl (1997), 

cuidar de uma pessoa idosa não é sinónimo de stress e há seguramente aspetos 

bem gratificantes nesse papel que ultrapassam o cumprimento de qualquer 

"obrigação moral”. A solidariedade e a intimidade que se gera em muitas destas 

situações, compensa, por vezes, uma falta de proximidade e por isso a felicidade 

que advém de tornar mais doce o fim da vida de quem nos é querido, são razões 

de sobra para tornar positiva a eventual sobrecarga e desgaste físico que a 

prestação de cuidados a uma pessoa idosa acarreta. A este respeito, Paúl (1997) 

refere ainda que embora os familiares sejam a maior fonte de apoio físico e 

emocional das pessoas idosas, os amigos têm um forte efeito no bem-estar 

subjetivo, implicando múltiplos aspetos que vão desde a partilha de intimidades, 

apoio emotivo e oportunidades de socialização.
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A prestação de cuidados pode ser uma tarefa a tempo integral para alguns 

cuidadores ou acumulativa com uma profissão para outros. O tempo gasto no 

exercício das suas funções profissionais pode ser benéfico para o cuidador já que 

constitui um escape às tarefas de prestação de cuidados, permite atenuar 

algumas dificuldades económicas e também o convívio e interação com colegas e 

amigos. Porém, a conciliação das responsabilidades enquanto prestador de 

cuidados ao idoso e a manutenção do posto de trabalho pode gerar determinados 

constrangimentos, como: aumento das tarefas, pressões e preocupação com o 

bem-estar dos familiares dependentes enquanto exerce as suas funções 

profissionais. Estes constrangimentos terão um impacto maior ou menor a nível 

profissional dependendo das condições de trabalho do cuidador: horários, 

funções, desgaste, entre outros aspetos (Figueiredo, 2007).

A autora salienta ainda que a cessação da atividade profissional do 

cuidador, apesar de proporcionar um aumento do tempo disponível para a 

prestação de cuidados ao idoso, pode acarretar consequências negativas, já que 

o emprego constitui um escape ao desempenho dessas tarefas (rotineiras), 

proporciona uma melhoria financeira da família e a interação entre colegas e/ou 

amigos. Todas estas consequências dependem não só das condições de trabalho 

encontradas pelo cuidador como da extensão de cuidados a prestar, ou seja, das 

necessidades de quem é cuidado. Assim, a cessação de um trabalho pode 

mostrar-se bastante negativa, já que em sociedades orientadas para o 

produtivismo, origina a perda de estatuto social e recolhimento, motivado pela 

perda das relações laborais e diminuição dos rendimentos, imprescindíveis para 

as despesas que os cuidados causam.

Aneshensel e col. (1995) fazem um paralelismo entre ser cuidador e ter 

uma carreira profissional e destacam algumas semelhanças: a evolução 

relacionada com as responsabilidades do papel (cuidador/profissional) ao longo 

do tempo, a reestruturação das atividades e responsabilidades e o caráter 

dinâmico da evolução (passado, presente e futuro).

Para se analisar as repercussões da prestação de cuidados por parte do 

cuidador informal há que ter em conta a idade do cuidador. Segundo Figueiredo 

(2007), nos mais velhos é mais provável que existam alterações inerentes ao 

processo de senescência (diminuição da força muscular). Assim, a promoção da
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saúde nos cuidadores informais trará benefícios importantes não só para eles, 

mas para a sociedade em geral.

2.4. Sobrecarga no desempenho do papel de Cuidador
O processo de cuidar é por norma um processo complexo e exigente, que 

envolve um conjunto de experiências responsáveis por alterações na saúde e 

bem-estar do prestador de cuidados e cujas consequências são mais acentuadas 

se este não tiver conhecimentos ou apoios suficientes (Paúl, 1997).

As repercussões que se manifestam sobre quem cuida variam ao longo do 

processo de cuidar, sendo que a sobrecarga/desgaste é mais intensa no início da 

relação, com probabilidades de diminuir à medida que o cuidador se vai 

adaptando à nova situação e vai adquirindo mais competências para cuidar 

(Andreasen, 2003).

Segundo Sequeira (2007) a história de vida do cuidador com o idoso 

dependente torna-se relevante para a aceitação do papel do cuidador de forma 

positiva ou negativa. As experiências de conflito potenciam a perceção de 

repercussões negativas, em que as relações interpessoais passadas influenciam 

o comportamento entre ambos. Segundo o mesmo autor, as características 

intrínsecas do cuidador, como a perceção de autoeficácia ou a autoestima, são 

determinantes para a perceção de sobrecarga e/ou desgaste, e quanto maior for o 

conhecimento que o cuidador tem sobre a situação do idoso dependente, menor 

será a tendência para o aparecimento de elevados níveis de sobrecarga e/ou 

desgaste.

A sobrecarga é uma situação vivenciada por familiares que desempenham 

a função de cuidador, exposto a múltiplos fatores que levam ao desgaste físico, 

mental e emocional.

O cuidador sente-se frequentemente confrontado com alterações no estado 

de saúde do seu familiar, sentindo-se incapaz e sem meios para contestar a 

degradação e a evolução da doença da pessoa com quem conviveu durante 

muito tempo. Para além desta situação, surgem usualmente conflitos, que 

conduzem a sobrecarga, que se manifesta em três domínios: físico, emocional e 

social (Martins et al., 2003).
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Braithwaite (2000) define a sobrecarga do cuidador como uma perturbação 

que resulta do lidar com a dependência física e a incapacidade mental da pessoa 

alvo dos cuidados, correspondendo à perceção subjetiva das ameaças às 

necessidades fisiológicas, sociais e psicológicas do cuidador.

Stephens (1993) refere que os cuidadores informais recorrem pouco aos 

serviços formais como forma de apoio nas atividades inerentes à prestação de 

cuidados e apontam como razões: desconhecimento e custo dos mesmos, 

preocupação com as críticas vindas de terceiros e desconforto pelo 

comportamento do familiar de quem cuidam.

Sendo a família constituída por uma rede de relações e emoções, o 

impacto da tarefa de cuidar recai sobre todos os membros e não especificamente 

sobre o cuidador informal (Figueiredo, 2007).
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Capítulo 3 - Sentimento de Comunidade
A noção de Sentimento de Comunidade foi inicialmente usada em 1974 

com Seymour Sarason que a apresentou como sendo um conceito central e 

dominante do campo da Psicologia Comunitária.

Sarason (1986) definiu Sentido de Comunidade como a perceção de 

similaridade e reconhecida interdependência com os outros, uma vontade em 

manter essa interdependência, dando ou fazendo, pelos nossos semelhantes o 

que esperamos que façam por nós e o sentimento de que somos parte de uma 

grande e estável estrutura da qual podemos depender.

McMillan e Chavis (1986) salientam o relevo da pertença, influência, 

existência de uma ligação emocional e satisfação de necessidades no sentimento 

que indivíduo tem face à sua comunidade. Este Sentido de Comunidade permite 

a existência de um bem-estar individual, já que reduz o isolamento, a solidão e a 

depressão.

A mobilização e envolvimento em torno dos problemas comunitários numa 

localidade específica contribuem, significativamente para o aumento do 

sentimento de comunidade e identidade lugar. Falar em sentimento de 

comunidade está "relacionado com o facto de se pertencer a um grupo ou 

comunidade, no qual as pessoas se consideram elas próprias como similares, 

agindo de forma interdependente para a satisfação das suas necessidades” 

(Prezza e Constantini, 1998:181).
O sentimento psicológico de comunidade é o sentimento de que fazemos parte 
de uma rede de relacionamento de suporte mútuo, sempre disponível e da qual 
podemos depender (Sarason, 1974:1).

O sentimento de comunidade transcende o individualismo e mantém-se na 
interdependência do relacionamento com os outros e nas expectativas que temos 
deles (Pretty, Andrewes, e Collet, 1994:347).

Para McMillan e Chavis (1986), o sentimento de comunidade baseia-se em 

quatro elementos essenciais que definem as qualidades específicas do conceito. 

Estes elementos são: fazer parte de algo; influência; integração e satisfação das 

necessidades e partilha de ligações emocionais, que são definidos como sendo o 

sentimento que os membros têm de pertença, o sentimento que importam para
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um outro membro e para o grupo e a convicção de que as necessidades dos 

membros serão alcançadas através de um compromisso de união.

O relatório Europeu da Fundação para Melhorar a Vida e as Condições de 

Trabalho de 2006 contribui para a compreensão, entre outros aspetos, de como a 

satisfação de vida e o sentimento de pertença e identificação são conceitos e 

realidades que se interligam e que são imprescindíveis para um entendimento de 

um bem-estar subjetivo inerente à satisfação e qualidade de vida.

É importante abordar o Sentido de Comunidade nos idosos, uma vez que 

estes desempenham um papel de destaque na nossa sociedade. Indivíduos mais 

saudáveis produzem comportamentos de envelhecimento positivo.

Devem ser desenvolvidos serviços de forma a tornar os indivíduos, 

especialmente os mais idosos, capazes de controlar a sua própria vida, continuar 

a ser produtivos e a permanecerem, o maior tempo possível, ativos na 

comunidade. Este é o chamado empoderamento dos cidadãos, ou seja, devolver 

ao idoso o controlo da sua vida e torná-lo parte do processo de escolha dentro da 

sua rede familiar e social é construir uma comunidade mais saudável e mais 

preparada para os desafios futuros. Quanto maior for o seu grau de 

comprometimento e dos seus recursos mais possibilidade existe de tornar esta 

população, capaz e autónoma. Desta forma, conseguem manter um papel ativo 

na sociedade e na sua comunidade, proporcionando envelhecimento 

positivo/produtivo.

Podem definir-se alguns princípios orientadores para a prática da intervenção 

social numa perspetiva de empowerment, embora não exista uma visão 

homogénea, devido à diversidade de campos em que se aplica (Pinto, 1988).

O 1° Princípio consiste em: Estabelecer uma relação de parceria com base 

na igualdade, o que implica:

• Ouvir o que as pessoas têm para dizer e partir desse ponto;

• Dar toda a informação que possui;

• Criar um relacionamento de troca, dar e receber;

• Manter um equilíbrio de poder entre os indivíduos.

O 2° Princípio consiste em: Contextualizar sempre a situação individual no 

meio envolvente.
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O 3° Princípio: Centrar o processo na expansão das capacidades e 

recursos do indivíduo e do seu meio.

O 4° Princípio: Respeitar o ritmo da pessoa ou do grupo e manter a 

continuidade do processo.

O 5° Princípio: Basear as ações sempre nas preferências e necessidades 

expressas pelas pessoas, grupos ou comunidades.

Finalmente o 6° Princípio: Incentivar sempre a sua participação ativa em 

todas as decisões e ações.

Uma vida com qualidade para os idosos passa por um estilo de vida 

saudável, pelo sentimento de segurança e acima de tudo pela manutenção da 

participação social, nas suas diversas formas, desde as relações interpessoais 

até ao exercício dos direitos e deveres de cidadania, estendendo a participação 

às estruturas e associações comunitárias (Correia, 2009).

O que une uma comunidade não é a sua estrutura mas sim o seu estado 

de espírito, isto é, o sentimento de comunidade. Esta dimensão subjetiva torna a 

comunidade alvo de análise sociológica, pois os limites de qualquer grupo com 

autoidentificação, da perspetiva do que está dentro, são geralmente fluidos e 

intangíveis, em vez de fixos e finitos (Thomson, 1996).

3.1. Satisfação de Necessidades: a importância da Rede Social e do Apoio 

Social
Todos os seres humanos são motivados por necessidades, sendo que as 

necessidades mais básicas são inatas, evoluindo ao longo do tempo.

A hierarquia de necessidades de Maslow, proposta pelo psicólogo 

americano Abraham H. Maslow, é baseada na ideia de que cada ser humano se 

esforça para satisfazer as suas necessidades pessoais e profissionais. 

Apresenta-se como uma divisão hierárquica em que as necessidades 

consideradas de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades 

de nível mais alto. Segundo esta teoria, cada indivíduo tem de realizar uma 

subida na hierarquia das necessidades para atingir a sua plena autorrealização 

(Maslow, 1943).

Conforme o seu conceito de premência relativa, uma necessidade é 

substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em que começa a
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ser satisfeita. Assim, por ordem decrescente de premência, as necessidades 

estão classificadas em: fisiológicas (fome, sede, sono, sexo, entre outras), 

segurança (proteção, defesa ou emprego), sociais (relacionamentos ou 

sentimento de pertença), autoestima (reconhecimento ou status) e 

autorrealização (desenvolvimento pessoal) (Maslow, 1943).

Porém, Thoits (1995) defende que as necessidades sociais se destacam e 

que incluem: o afeto, a o sentimento de pertença, a identidade, segurança, a 

aprovação e afiliação e podem satisfazer-se mediante ajuda a dois níveis: socio 

emocional (afeto, simpatia, compreensão, aceitação e estima) e instrumental 

(informação, conselho, ajuda com a família, trabalho ou económica).

Para que estas necessidades sejam satisfeitas, é importante que exista 

uma rede social vasta e interventiva.

Antonucci (2001) define rede social tendo em conta as características que 

descrevem as pessoas com quem se mantém relações interpessoais: idade, 

género, proximidade e frequência de contactos entre os seus membros.

De acordo com a mesma autora, o apoio social funciona como uma troca 

interpessoal que envolve três elementos: ajuda, afeto ou afirmação. Assim, 

enquanto o conceito de rede social foca a sua atenção nos contextos envolventes 

e nos sistemas sociais, o apoio/suporte social centra-se nas trocas interpessoais 

entre membros de uma rede, principalmente ao nível dos cuidados de saúde, 

trabalhos domésticos, ajuda em assuntos administrativos e ajuda financeira.

As redes interpessoais favorecerem a obtenção de apoio social e 

constituírem um fator de proteção contra as situações isolamento que tornam 

vulneráveis, sobretudo, as pessoas de mais idade. Numa lógica contrária, conclui- 

se que os indivíduos sem redes interpessoais terão menos relações de suporte 

social.

O conhecimento da rede social de um indivíduo é extremamente 

importante, já que informa quais os membros disponíveis para prestar apoio 

(Pearlin e col., 1995).

Paúl (1991) afirma que as redes sociais de apoio funcionam como 

sistemas de apoio nas ligações humanas (principalmente nos mais idosos), no 

sentido de promover a sua saúde. Podem ser divididas em redes de apoio à
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pessoa idosa em dois grupos: redes de apoio formal (serviços estatais) e redes 

de apoio informal (família, amigos e vizinhos).

O apoio social refere-se a funções desempenhadas por grupos ou pessoas 

de maior proximidade, como sejam, a família, amigos ou vizinhos, para o 

indivíduo em determinadas situações da sua vida.

Geralmente o apoio/suporte social é visto sob a forma de três tipos de 

recursos: instrumental (provisões materiais), informacional (informações que se 

possam receber para lidar com determinadas situações, geralmente conselhos) e 

emocional (envolvendo expressões de empatia, confiança, propiciando 

momentos para a expressão emocional), (Cohen, 2004).

De acordo com Barrón (1996), "o apoio social é um conceito interativo que 

se refere às transações que se estabelecem entre indivíduos”. É defi nido como a 

utilidade das pessoas (que nos acompanham e dão valor), nas quais se pode 

confiar ou com quem se pode contar em qualquer circunstância (Cruz, 2001). 

Assim, o apoio social assume-se como um processo promotor do 

assistencialismo, feito através de fatores de suporte que asseguram a 

sobrevivência do indivíduo.

Os efeitos produzidos pelo apoio social nos indivíduos passam pelo 

estabelecimento de elos afetivos mais firmes que aumentam a segurança; 

integração social dos indivíduos que favorecem o seu reconhecimento, 

competências e valor; possibilidade de trocas, conselhos e informações 

orientadoras e prestação de cuidados a outros, que reforça o sentimento de 

utilidade (Vaz Serra, 1999). Assim, o apoio social terá um efeito sobre o bem- 

estar dos indivíduos, o que significa que quanto maior for o apoio social menor 

será o mal-estar psicológico e quanto menor for o apoio social maior serão os 

transtornos. O apoio social promove a adaptação e com isso bem-estar físico e 

psicológico.

O apoio social abrange aspetos qualitativos e comportamentais das 

relações sociais e tem inerentes quatro tipos: o apoio emocional (expressões de 

amor e afeto); o apoio instrumental ou material (auxílios concretos prestados no 

sentido de satisfazer as necessidades materiais); o apoio de informação 

(aconselhamento, sugestões e orientações, e que pode ser usado para lidar com 

problemas e resolvê-los); e, finalmente, a interação social positiva
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(disponibilidade das pessoas para permitir atividades sociais e de lazer) (Rosa, 

Benício, Alves e Lebrão, 2007).

3.2. Comunidade enquanto fator protetor e de suporte

Sarason (1974:1) descreveu o sentimento psicológico de comunidade 

como, "o sentimento de que fazemos parte de uma rede de relacionamento de 

suporte mútuo, sempre disponível e da qual podemos depender”.

A manutenção da participação social é uma condição para uma velhice 

produtiva/bem-sucedida. Esta participação define-se por duas componentes: 

manutenção das relações sociais e prática de atividades produtivas. Delas 

depende a qualidade de vida na fase da reforma, o bem-estar subjetivo e a 

satisfação de viver (Fontaine, 2000).

A participação comunitária não se resume apenas a um suporte e/ou ajuda 

entre membros de um determinado grupo, envolve também o seu contributo nas 

tomadas de decisões. Este tipo de participação pode acontecer através de formas 

muito diversificadas e incidir em áreas como a qualidade de vida, questões 

ambientais, de segurança e prevenção da violência interpessoal (Dalton, Elias, e 

Wandersman, 2001).

Uma participação comunitária ativa, o envolvimento em organizações 

políticas e a mobilização comunitária em torno dos problemas sociais, afastam os 

níveis baixos de satisfação de vida, como seja situações de depressão, rejeição, 

solidão, comportamentos agressivos e dependências.

Quanto maior for o nível de integração e satisfação dos indivíduos perante 

uma comunidade, maiores serão os benefícios individuais e comunitários. A nível 

individual manifesta-se em níveis mais elevados de bem-estar, satisfação e 

qualidade de vida; sentido de justiça; menor solidão e isolamento. A nível 

comunitário, verifica-se uma maior colaboração e mobilização comunitária em 

torno da mudança. (Elvas e Moniz, 2010).

Se existir um sentimento de comunidade é mais provável que as pessoas 

se mobilizem, no sentido de participarem nas soluções dos seus problemas.

O sentimento de comunidade está no centro de todos os esforços para 

fortalecer e construir uma comunidade, nascendo de um propósito coletivo que 

valoriza a diversidade cultural, bem como a singularidade (Sarason, 1974).
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O Sentimento de comunidade e de pertença em relação a uma vizinhança, a 
preocupação demonstrada pelos outros e o acreditar que alguém se preocupa 
com o(a) próprio(a) são atitudes cruciais que podem apoiar ou desencorajar a 
participação (Ornelas, 2002:11).

O ser humano é um ser social e por isso, para além da entreajuda, também 

a existência de relações sociais é considerada protetora da saúde mental dos 

mais idosos. Ao longo da sua vida, as redes sociais dos indivíduos mudam em 

função dos contextos familiares, profissionais, de vizinhança, entre outros. Assim, 

a existência de redes de apoio informal são essenciais para assegurar a 

autonomia, maior saúde mental e satisfação de vida, imprescindíveis para um 

envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido (Paúl e Fonseca, 2005).

Serra (1999) reforça a ideia de que as pessoas que pertencem a uma rede 

social forte, que lhes presta apoio quando experienciam acontecimentos 

penosos, sentem de forma menos intensa situações de stress.

O sentimento de comunidade é maior numa pequena localidade 

comparativamente com uma grande cidade, onde o sentimento de pertença é 

sentido de forma menos intensa, verificando-se assim que o sentimento de 

comunidade está relacionado com a qualidade das relações sociais e com a 

perceção do suporte social recebido (Prezza e Constantini, 1998). Desta forma, 

quanto maior o suporte social recebido, maior é a qualidade das relações sociais 

e o sentimento de comunidade.

Os indivíduos socialmente isolados apresentam maior tendência para 

cometer suicídio, sofrer acidentes e sofrer de perturbações psiquiátricas do que 

os que mantêm contactos sociais. O tipo de apoio social depende do contexto 

envolvente e dos vínculos criados, ou seja da rede social onde está inserido.

Relativamente à prestação informal de cuidados, verifica-se um crescente 

reconhecimento acerca da importância da rede social e sistema de apoio do 

cuidador (Pearlin e col., 1995). O apoio e/ou ajuda protegem o cuidador de 

alguns focos de stress e alivia-o do distress emocional. Assim, de acordo com 

Sluzki (1996) as fronteiras do sistema significativo do indivíduo não se limitam à
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família, mas ao conjunto de vínculos interpessoais: família, amigos, colegas de 

trabalho, de estudo, de integração comunitária e de práticas sociais.

Os membros da rede social cumprem, de forma individual ou conjunta, 

diversas funções que incluem: a companhia social (coexistência lado a lado), o 

apoio emocional (compreensão, estímulo e apoio), o apoio material (ajuda 

prestada por outrem) e técnico (membros da rede ligados a serviços estruturais e 

formais), o aconselhamento (partilha de informação pessoal ou social), o controlo 

social (reafirmação de responsabilidades e papéis e neutralização de desvios 

comportamentais) e o acesso a novos contactos (abertura a ligações com 

pessoas e redes que não fazem parte da rede do indivíduo) (Sluzki, 1996; Abreu, 

2000; Alarcão e Sousa, 2006).

Tendo em conta o aumento do número de idosos com incapacidades 

funcionais e que, por isso necessitam de cuidados a longo prazo, recorrem-se às 

famílias para prestar esses cuidados, o que em muitos casos interfere com a 

dinâmica e funcionamento familiares, com o trabalho e as responsabilidades 

sociais. Assim, é necessária uma intervenção comunitária, de forma a reduzir a 

tensão física e psicológica provocada pelo estado de dependência.
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Parte II - Estudo Empírico
Capítulo 4 - Estudo Empírico

No decorrer de um processo de investigação deve explicar-se, de forma 

detalhada, os princípios metodológicos e métodos a utilizar. Assim, neste capítulo, 

está presente a explicitação e fundamentação no que diz respeito às opções 

metodológicas seguido neste estudo.

4.1. Definição do Modelo de Análise
Todo o trabalho exploratório do enquadramento teórico tem como 

finalidade enriquecer a análise, através de leituras bibliográficas de diversos 

autores de forma a adquirir os conhecimentos necessários para elaborar a 

investigação.

De forma a obter resposta à questão de partida constrói-se o modelo de 

análise, com conceitos fundamentais, para operacionalização e articulação dos 

mesmos. Assim, a construção do modelo de análise,
constituí a charneira entre a problemática fixada pelo investigador, por um lado, e 
o seu trabalho de elucidação sobre um campo de análise forçosamente restrito e 
preciso, por outro. (Quivy e Champenhoudt, 2003:109)

Neste sentido, e tendo em conta que a investigação incide sobre o 

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores do 

Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas aos diferentes intervenientes neste processo.

Após definidos os conceitos, procede-se à elaboração da 

conceptualização, que na realidade
É uma construção abstrata que visa dar conta do real. Para isso não retêm todos 
os aspetos da realidade em questão, mas somente o que exprime o essencial 
dessa realidade, do ponto de vista do investigador. Trata-se, portanto, de uma 
construção -  seleção. (Quivy e Champenhoudt, 2003:121).

4.2. Campo de Análise
Para iniciar um estudo de investigação é necessário definir
(...) o campo das análises empíricas no espaço, geográfico e social, e no tempo."
(Quivy e Champenhoudt, 2003:157).
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A zona geográfica delimitada para a investigação insere-se na comunidade 

de Santa Margarida do Sado, freguesia de Figueira dos Cavaleiros, concelho de 

Ferreira do Alentejo, distrito de Beja.

O concelho de Ferreira do Alentejo situa-se a vinte e quatro quilómetros de 

Beja, a capital de distrito. A nove quilómetros da sede do concelho, a freguesia de 

Figueira de Cavaleiros encontra-se na margem esquerda da ribeira de Figueira, 

afluente do rio Sado. É constituída pelos lugares de Figueira dos Cavaleiros 

e Santa Margarida do Sado.

Figueira dos Cavaleiros é uma freguesia portuguesa do concelho de 

Ferreira do Alentejo, com 154,2 km2 de área, 1346 habitantes (2011) e densidade 

geográfica de 8,7 hab/km2 (PORDATA, 2016).

A investigação tem como alvo de estudo uma idosa de 70 anos, ativa 

profissionalmente e cuidadora dos pais que se encontram dependentes em 

termos de confeção de alimentação, higiene pessoal e habitacional, apoio à 

saúde (medicação diária, marcação, deslocação e acompanhamento a consultas 

médicas), gestão orçamental, locomoção nas imediações da habitação e 

vigilância.

4.3. Percurso Metodológico
A presente investigação iniciou-se através de uma pesquisa e análise 

bibliográfica interdisciplinar sobre a importância do sentimento de comunidade e 

envelhecimento produtivo como fatores protetores do desgaste de uma idosa 

cuidadora informal, de forma, a ser abordada e fundamentada a temática.

Após a exploração, é necessário existir uma libertação das informações e 

do material recolhido e dotar de ideias concisas para definir uma problemática 

relacionada com a pergunta de partida.

A problemática é a
abordagem ou perspetiva teórica que se decide adotar para tratar o problema
colocado pela pergunta de partida. É uma maneira de interrogar os fenómenos
estudados. (Quivy e Champenhoudt, 2003:104)

Em relação à pergunta de partida, esta foi elaborada para servir de fio 

condutor à investigação, neste caso, “De que forma é que o envelhecimento
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produtivo e o sentimento de comunidade são fatores protetores do desgaste de 

uma idosa cuidadora informal?”.

4.4. Métodos
Pode dizer-se que método é o caminho a percorrer para alcançar um 

determinado fim. O método permite utilizar os meios eficazmente para obter 

conhecimentos da realidade.

Grawitz (1993) define métodos como um conjunto de operações que são 

realizadas para atingir um ou mais objetivos e/ou um conjunto de normas que 

permitem selecionar e coordenar as técnicas.

O método a utilizar será o método qualitativo, uma vez que, este apresenta 

características que permitem uma maior profundidade de informação recolhida.

A utilização deste método permitirá obter uma compreensão abrangente do 

contexto da prestação de cuidados informais por parte de uma idosa, que se 

mantém ativa profissionalmente e perceber se existe ou não a influência do 

sentimento comunitário e envelhecimento produtivo como fatores protetores do 

seu desgaste.

A investigação qualitativa é “descritiva”, isto é, a descrição deve ser 

rigorosa e resultar diretamente dos dados recolhidos. A presente investigação 

incluirá transcrições das entrevistas, através de gravações das mesmas e 

aplicação da Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas, do 

Índice para Avaliação das Dificuldades do prestador de Cuidados (CADI) e do 

Índice de Sentimento da Comunidade, sendo estas realizadas/aplicadas mediante 

o consentimento dos entrevistados.
A entrevista adquire bastante importância no estudo de caso, pois através dela o 
investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências já 
que ela “ é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 
sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 
maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo. (Bogdan e Biklen, 
1994:134).
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4.5. Técnicas
Após o esclarecimento dos métodos utilizados para a investigação é 

imprescindível definir as técnicas para recolher informação própria de um estudo 

de caso,
As técnicas são procedimentos operatórios rigorosos, bem definidos, 
transmissíveis, suscetíveis de serem novamente aplicados nas mesmas 
condições, adaptados ao tipo de problema e aos fenómenos em causa. A escolha 
das técnicas depende do objetivo que se quer atingir, o qual, por sua vez, está 
ligado ao método de trabalho. (Carmo e Ferreira, 1998:175)

A técnica utilizada para a recolha de dados foi a entrevista semidirectiva ou 

semiestruturada, uma vez que,
(...) é semidirectiva no sentido em que não é inteiramente aberta, nem 
encaminhada por um grande número de perguntas precisas. Geralmente, o 
investigador dispõe de uma série de perguntas -  guias, relativamente abertas, a 
propósito das quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado 
(...). (Quivy e Champenhoudt, 2003:194)

4.6. Instrumentos

A informação obtida através da aplicação de Entrevistas aos participantes 

no estudo (Cuidadora, recetores de cuidados, esposo, filho e duas 

clientes/vizinhas) e de escalas de avaliação (Índice de Sentimento de 

Comunidade; Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas; 

Índice para Avaliação das Dificuldades do Prestador de Cuidados (CADI) ) à 

Cuidadora, permitiu a verificação do nível de integração na sua comunidade, bem 

como a sua participação comunitária, a existência de suporte social, a forma 

como encara o processo de envelhecimento, bem como o reconhecimento das 

suas competências enquanto cuidadora e profissional ativa.

Para a concretização do objetivo da presente investigação foram 

escolhidas algumas escalas de avaliação que permitem a recolha de informação 

de outros dados para além da informação obtida através das entrevistas.

As escalas procuram atribuir uma nota aos sujeitos ou a acontecimentos 

mas não os confrontando. As escalas podem ser heteroavaliação, preenchidas 

por outra pessoa, ou escalas de autoavaliação preenchidas pelo próprio.
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As mesmas são usadas na prática clinica ou para fins de investigação, com 

o objetivo de quantificar e qualificar um dado tema de forma padronizada e 

sistematizada (Gleitman, 1999; Pedinelli, 1999).

Entrevistas

As entrevistas foram realizadas através da elaboração de um Guião de 

Entrevista (Apêndice II), aplicadas a cada participante no estudo e tratadas 

através do método de análise de conteúdo do tipo temático-categorial.

Entende-se por análise de conteúdo
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas 
mensagens” (Bardin,2009:44).

Depois de uma primeira leitura da entrevista a analisar, pretende-se 

codificar (salientar, classificar, agregar e categorizar) trechos da entrevista 

transcrita.

De acordo com Bardin (2009), o cuidado com a descrição e execução de 

cada uma das fases da análise, por mais que se mantenham a flexibilidade e a 

criatividade, caracteriza-se como forma de gerar confiabilidade e validade.

De forma a aprofundar a presente investigação incide-se sobre a forma 

como a cuidadora informal encara os múltiplos papéis que desempenha, 

reforçada com entrevistas à própria, aos pais, de quem cuida; esposo; filho e duas 

clientes/vizinhas.
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Para avaliação do sentimento de pertença à comunidade foi escolhido o 

Índice de Sentimento de Comunidade. Esta escala foi desenvolvida por Chavis 

e Lee (2007) e é composta por 24 itens que se subdividem em 4 sub-escalas:
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reforço das necessidades (do item 1 ao item 6); Pertença (do item 7 ao 12); 

Influência (do item 13 ao 18) e Vinculo Emocional Partilhado (do item 9 ao 24). A 

resposta à escala é feita através da uma escala da Likert de 4 pontos, em que 

Nada = 0 pontos; Um pouco = 1ponto; A maioria das vezes = 2 pontos e 

Completamente = 3 pontos.

Os autores comprovaram a validade da escala obtendo um alpha de 

cronbach de 0.94, no que concerne à consistência interna das sub-escalas os 

alphas variam entre 0.79 e 0.86.

A cotação da presente escala é feita através do somatório dos pontos dos 

itens de cada sub-escala, podendo oscilar entre os 0 e os 72 pontos.

Quanto maior o resultado, maior o sentimento de comunidade.

Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas

A Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas que

como o próprio nome indica avalia a satisfação das necessidades gerais.

Os autores Sousa, Ribeiro, Palmeira, Teixeira e Silva (2012) apresentam a 

sua escala com uma boa consistência interna, com um valor d alpha de cronbach 

para a escala total de 0.86 e valores que oscilam entre os 0.64 e 0.77 para as 

diferentes subescalas.

A Escala de Satisfação é composta por 21 itens que se subdivide que 

correspondem às necessidades psicológicas básicas: Autonomia (7 itens: 1, 4, 8, 

11, 14, 17 e 20); Competência (6 itens: 3, 5, 10, 13, 15 e 19) e Relações de 

pertença (8itens: 2, 6, 7, 9, 12, 16, 18 e 21). As respostas são dadas através de 

uma escala de Likert de 7 pontos (1 = verdadeiro e 7 = totalmente verdadeiro). A 

cotação é efetuada pela soma das respostas que compõem cada sub-escala. 

Contudo é necessário inverter alguns itens negativos (3,4,7, 11, 15, 16, 18, 19 e 

20), subtraindo 8 pontos à resposta dada.

Os valores mais elevados indicam a uma maior satisfação das 

necessidades psicológicas básicas.
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Avaliação das Dificuldades do prestador de Cuidados

Com o propósito de avaliar as dificuldades que a prestadora de cuidados 

enfrenta foi escolhido o Índice para Avaliação das Dificuldades do prestador 
de Cuidados (CADI), adaptado à população portuguesa por Sequeira (2007).

O presente Índice é constituído por 30 que avaliam as potenciais 

dificuldades que o prestador possa sentir enquanto cuidador: implicações sociais, 

de saúde, económicas, nas suas relações e qual o apoio profissional. Este 

instrumento revela-se bastante viável face à sua consistência interna de alpha de 

Cronbach de 0.94

Cada questão tem 4 opções de resposta (1 = não acontece no meu caso; 2 

= não me perturba; 3 = causa-me alguma perturbação e 4 = perturba-me muito). 

O ponto médio da escala é de 45 pontos, podendo variar entre os 30 -  pontuação 

mínima e 120 pontuação máxima.

A escala divide-se em 6 dimensões: problemas relacionais (dificuldades 

que o cuidador sente em se relacionar com o idoso, em que por vezes surgem 

situações de desespero e irritação nas quais o idoso é visto como a causa dos 

problemas - 8 itens: 5, 11, 12, 14, 17, 22, 25 e 26); restrições sociais (ausência de 

tempo para si, família, amigos causando assim perturbação na vida do cuidador e 

uma diminuição da qualidade de vida - 7 itens: 1, 3, 8, 9, 18, 20 e 21); exigências 

do cuidador (avaliar o cansaço físico, e diminuição da saúde do cuidador informal 

- 7 itens: 6, 10, 13, 15, 19, 23 e 24) reações ao cuidar (preocupações constantes, 

sentimento de impotência face ao idoso, bem como as dificuldades financeiras do 

cuidador informar - 4 itens: 2 4 29 e 30); apoio familiar (dificuldades sentidas pela 

falta de apoio familiar - 2 itens: 16 e 28) e apoio profissional (dificuldades sentidas 

pela escassez de apoio profissional por parte dos serviços de saúde e serviços 

sociais - 2 itens: 7 e 27).

A sua cotação é feita somando as respostas aos itens de cada dimensão, 

quanto maior a pontuação, maior a dificuldade sentida.

4.7. Participantes
Tendo em conta a pergunta de partida e o objetivo definido para a 

realização da investigação, recorre-se a uma idosa, cuidadora informal dos pais
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dependentes e que apesar disso ainda se mantém ativa profissionalmente e 

participativa na comunidade onde está inserida. Trata-se por isso de um estudo 

de caso.

Ponte (2006) considera que:
É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 
deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 
especial, pelo menos em certos aspetos, procurando descobrir a que há nela de 
mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão 
global de um certo fenómeno de interesse. (Ponte, 2006:2)

Neste sentido, reportando à presente investigação importa mencionar que 

a idosa cuidadora informal mostrou-se recetiva à ideia de realizar um estudo 

sobre o seu papel de cuidadora informal dos pais dependentes e ainda se manter 

ativa profissionalmente e socialmente. Foram também entrevistados diferentes 

intervenientes no quotidiano da Cuidadora como: recetores de cuidados, esposo, 

filho e clientes/vizinhas. São utilizados nomes fictícios em todos os participantes 

do estudo.
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Quadro n°. 1:Caraterização dos entrevistados quanto à idade, sexo, estado civil, habilitações literárias, profissão, passatempos e 
estado de saúde

Entrevistados Categorias

Nome Idade Sexo Estado Civil Habilitações
literárias

Profissão Passatempos Estado de 
saúde

Ana 70 anos Feminino Casada 4a classe Reformada 
(trabalhadora por 

conta própria)

Costura Hipertensão, 
colite 

nervosa e 
problemas 

ósseos

Maria 90 anos Feminino Casada 3a classe 
(incompleta)

Reformada Ler, ver televisão, 
bordar, coser, fazer 

rendas, popias 
caiadas e folares

Reumatismo, 
artrites e 

hipertensão

Manuel 93 anos Masculino Casado Não sabe ler nem 
escrever

Reformado Tratar da horta e 
conviver

Diabetes, 
psoríase e 
hipertensão
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Rui 70 anos Masculino Casado 4a classe Reformado Pesca, bricolage e 
cultivo

Bom

Pedro 40 anos Masculino Divorciado 12° ano Militar Desportos variados, 
cinema, viagens e 

internet

Bom

Mariana 66 anos Feminino Solteira (vive 
maritalmente)

Nao sabe ler nem 
escrever

Reformada Ver televisão e 
costurar

Hipertensão

Carla 64 anos Feminino Casada 4a classe Reformada Costurar, ida a 
excursões e Grupo 

Coral

Hipertensão, 
sopro 

sistólico, 
osteoporose 
e depressão

1
Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 

semiestruturadas.
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Relativamente às faixas etárias, o entrevistado com menos idade pertence ao 

sexo masculino e tem 40 anos. Em contrapartida, a pessoa com mais idade pertence 

ao sexo masculino e tem 93 anos. Os restantes elementos encontram-se entre os 64 

e 90 anos não incluindo ninguém na faixa etária dos 80 anos.

No que respeita ao estado civil, à exceção de um entrevistado divorciado, 

cinco são casados e uma vive maritalmente.

No que concerne às habilitações literárias é de referir que dois dos 

entrevistados não sabem ler nem escrever, três têm a 4a classe, um a 3a classe 

(incompleta) e apenas um tem o 12° ano.

Quanto à profissão, seis dos entrevistados encontram-se reformados e todos 

estiveram ligados ao trabalho agrícola enquanto ativos profissionalmente. Porém, a 

Cuidadora, apesar de estar reformada, exerce trabalho por conta própria. O 

entrevistado mais novo exerce funções de Militar.

No que diz respeito aos passatempos, é de referir a importância atribuída 

pelas entrevistadas à costura. Já os elementos do sexo masculino com 70 e 93 anos 

destacam o cultivo, a pesca, a bricolage e o convívio. O entrevistado de 40 anos 

destaca a prática de desportos variados, idas ao cinema, viagens e o recurso à 

internet.

Os entrevistados foram questionados sobre o seu estado de saúde. À 

exceção de dois, que consideram ter um bom estado de saúde, todos os outros 

apresentam problemas relacionados com a hipertensão arterial, diversos problemas 

ósseos, um caso de diabetes e psoríase e outro de depressão.

Para compreender as relações interpessoais que se estabelecem, segue uma 

representação em Genograma, que permite analisar tanto fenómenos individuais, 

como coletivos, bem como a formação de subsistemas dentro da família. Com este 

tipo de representação gráfica, obtém-se informação histórica acerca das várias 

gerações, relacionamentos emocionais e sociais e informações sobre o estado de 

saúde dos intervenientes

O Genograma representa "a árvore familiar que regista informação sobre os 

membros de uma família e as suas relações durante pelo menos três gerações” 

(McGoldrick, 1987: 17).

Esta técnica de representação gráfica inclui todos os elementos da família 

(nuclear, alargada, assim como os que não pertencem à mesma, mas que tiveram
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um papel importante na vida familiar), englobando também os problemas e 

acontecimentos relevantes, relacionados com o ciclo vital.
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"Manuel" "Maria"

"Rui" "Mariana"

O
Gráfico 1 - Genograma da rede de relações da Cuidadora

4.8. Procedimento
Para a concretização do objetivo desta investigação foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas após o consentimento informado de todos os 

participantes no decorrer do período de 15 a 28 de Março de 2016

A aplicação das escalas de avaliação à Cuidadora decorreu no período de 4 a 

8 de Abril de 2016.

Posteriormente, procedeu-se à transcrição de todas as entrevistas e à 

respetiva análise de conteúdo, bem como a análise dos resultados das escalas 

aplicadas, no decorrer do mês de Abril.
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4.9. Tratamento dos dados

Os dados recolhidos através das entrevistas foram posteriormente alvo de 

uma análise de conteúdo na qual se procedeu à identificação de diferentes 

categorias, onde são definidos os conteúdos abordados bem como os temas.

De seguida, procedeu-se à cotação de cada uma das escalas de avaliação e 

análise dos respetivos resultados.
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Capítulo 5 -  Resultados - Entrevistas Semiestruturadas
5.1. Importância atribuída aos laços familiares dos entrevistados

5.1.1. Relação entre a Cuidadora e a família

Quadro n°.2:Caraterização das relações familiares Relação entre a Cuidadora e a família

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

Entrevistados

Categorias

Conteúdos Abordados Relação Familiar Importância atribuída à Família

“Ana”

(Cuidadora)

Forte vínculo familiar Sinto-me feliz com a família 
que tenho.

(...) A minha família para mim é tudo. O meu filho é a luz 
dos meus olhos, a minha neta, a minha nora, o meu 
marido e os meuspais.todos (...).

2

Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 

semiestruturadas.
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Quando questionada sobre a importância atribuída aos laços familiares, a 

Cuidadora "Ana” referiu que sente um forte vínculo familiar (...) A minha família para 

mim é tudo. Funciona como um suporte para enfrentar as adversidades diárias, 

Sinto-me feliz com a família que tenho. Uma das estratégias para promover o 

envelhecimento bem-sucedido passa, de entre outras, pelo desenvolvimento de 

atividades relacionadas com o fomento da proximidade com a família, de modo a 

preservar os laços afetivos e as competências gerais do idoso (Pérsico, 2010).

O ser humano necessita, em qualquer fase da sua vida, de estabelecer 

relações e laços afetivos, de amar e ser amado. É no seio da família que, mesmo 

em situações em que é impossível partilhar o mesmo teto, os idosos devem ser 

apoiados, sendo os laços afetivos mais importantes que o espaço físico (Imaginário, 

2004).

Paúl (1997) refere existir um reforço dos laços entre o familiar e o idoso 

dependente, afirmando que nesta fase da vida há um reforço dos sentimentos de 

ligação.
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5.1.2. Tipo de relação entre a Cuidadora, os recetores de cuidados e as clientes e/ou vizinhas 

Quadro n°.3: Tipo de relação entre a Cuidadora, os recetores de cuidados e as clientes e/ou vizinhas

Entrevistada

Categorias

Conteúdos abordados Relação com o outro Relações Interpessoais como suporte face 
às adversidades

“Ana”

(Cuidadora)

Aprendizagem com o outro 

Suporte social 

Confiança

(...) Elas desabafam comigo, contam- 
me coisas da vida (...).

(...) a gente às vezes pensa que só a gente é 
que estamos mal mas, quando se 
apercebemos e ouvimos as pessoas 
pensamos que temos que tirar dali partido, 
aprender uma lição (...).

3

Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 
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Relativamente ao tipo de relação estabelecida entre a Cuidadora, os 

recetores de cuidados e as clientes e/ou vizinhas, a mesma voltou a reforçar a 

importância das relações interpessoais como suporte social (...) quando se 

apercebemos e ouvimos as pessoas pensamos que temos que tirar dali partido, 

aprender uma lição (...). A Cuidadora necessita sentir confiança nas pessoas com 

quem se relaciona diariamente, para que estas a consigam apoiar (...) Elas 

desabafam comigo, contam-me coisas da vida (...).

Através da sua ocupação profissional e do contacto estabelecido com clientes 

e fornecedores, existe uma troca de informação e aprendizagem constantes temos 

que tirar dali partido, aprender uma lição (...).

Lin (1986) define o suporte social como sendo o apoio acessível a um 

indivíduo, através dos elos sociais com outros indivíduos, grupos e com o conjunto 

da comunidade. A definição anterior poderá ser completada por House (1981), que 

refere tratar-se de uma transação interpessoal, que inclui um ou vários dos 

elementos seguintes: solicitude de ordem emocional como a amizade, o amor e a 

empatia, ajuda concreta de bens e serviços, informação sobre o ambiente e 

avaliação da informação pertinente por autoavaliação.
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5.1.3. Caraterização das relações familiares -  Um olhar sobre a Cuidadora por parte do esposo e do filho 

Quadro n°.4:Caraterização das relações familiares -  Um olhar sobre a Cuidadora por parte do esposo e do filho (A)

Entrevistados

Categorias

Conteúdos
abordados

Papel de 
esposa/mãe da 

Cuidadora

Conteúdos
abordados

Alterações 
familiares 
mercê da 
função de 
Cuidadora

Conteúdos
abordados

Projetos
adiados/alterados

“Rui”

(Esposo da 
Cuidadora)

Perspicácia

Facilidade de 
aprendizagem

Dedicação

Preocupação

Naturalidade

Espontaneidade

(...) é uma boa 
esposa, muito 
perspicaz (...) o que 
ela pensa fazer, 
faz. Aprende com 
facilidade (...) é 
uma pessoa 
dedicada e muito 
preocupada com os 
outros. Gosta que 
os outros se sintam 
bem. Se se 
sentirem bem ela

Mudanças (...) Houve 
mudanças 
quando começou 
a cuidar dos pais 
e eu queria que 
houvesse um 
outro tipo de 
mudanças (...).

Projeto adiado (...) comprámos 
uma casa em 
Grândola há 
menos tempo e 
com esta situação 
dos meus sogros 
não podemos ir lá 
como gostaríamos.
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também já está 
bem (...) é muito 
natural, muito 
espontânea.

“Pedro”

(Filho da 
Cuidadora)

Cuidadora

Preocupação

Trabalho

Comunicação

Abnegação

Caraterizo a minha 
mãe como uma 
pessoa cuidadora, 
extremamente 
cuidadora e 
preocupada com 
ascendentes e 
descendentes. É 
trabalhadora, 
comunicativa, 
abnegada, mais 
preocupada com os 
seus do que 
consigo (...).

Cansaço

Problemas de 
saúde

Menos
disponibilidade 
para atividades de 
lazer

Passou a estar 
mais cansada e 
a dedicar mais 
tempo em casa, 
saindo menos 
vezes. Tem 
existido alguma 
degradação do 
seu estado de 
saúde (...).

Projetos e 
passeios 
adiados ou 
abandonados

(...) o usufruto de 
uma moradia para 
passar a velhice 
perto de mim e da 
minha filha, 
passou a ser 
ocasional por 
motivo dos 
cuidados a serem 
prestados aos 
meus avós. . Os 
projetos de 
passeios (...) 
foram adiados ou 
abandonados (...).

4 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.

73



Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

Quadro n°.5:Caraterização das relações familiares -  Um olhar sobre a Cuidadora por parte do esposo e filho (B)

Entrevistados

Conteúdos
abordados

Implicações 
diárias do papel de 

Cuidadora

Conteúdos
abordados

Apoio nos 
Cuidados

Conteúdos
abordados

Assumir o papel de 
Cuidador

“Rui”

(Esposo da 
Cuidadora)

Dependência 
cada vez maior 
dos pais

Necessidade de 
cuidados de 
higiene,
alimentação e 
saúde
permanentes

Gostávamos de ir 
dar uma passeata, 
desanuviar, sair 
mas, ficamos 
presos às pessoas 
que estão 
dependentes de 
nós. E eles cada 
vez estão mais 
dependentes. O 
nosso dia-a-dia é 
condicionado por 
eles, com os 
cuidados de 
higiene,
alimentação, saúde.

Apoio nos 
cuidados 
de saúde 
ao sogro

(...) Presto! Por 
exemplo, quando 
ela está ali na 
loja e está a 
atender pessoas, 
epá e está na 
altura de dar a 
insulina ao pai, 
eu vou lá e meço 
os diabetes e 
dou (...).

Necessidade de 
ajuda para 
cuidar

(...) Se a minha mulher 
não estivesse, penso 
que sozinho não era 
capaz (...).

“Pedro” Prestação de (...) São Apoio nas Presto mais Aceitar/Assumir Imagino-me no papel de
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(Filho da 
Cuidadora)

cuidados de 
higiene
habitacional e
pessoal,
alimentação

Conciliação das 
tarefas
domésticas com 
a atividade
profissional

implicações ao nível 
da prestação de 
cuidados de
higiene,
alimentação e 
limpeza dos meus 
avós e da sua casa, 
repartidos ao longo 
do dia, em 
coordenação com 
os cuidados com a 
sua própria casa e 
negócio.

tarefas 
domésticas 
ao fim de 
semana

apoio ao
substituir a 
minha mãe nas 
tarefas que ela 
teria que
desempenhar na 
sua casa nos 
fins-de-semana

o papel de 
cuidador por 
ser filho único

cuidador, por inerência 
da evolução da vida, ou 
seja, os meus pais 
atualmente cuidam dos 
meus avós maternos e 
posteriormente serei eu 
a cuidar dos meus pais, 
já que não tenho irmãos.

(. . .).

5

Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 
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De acordo com a informação partilhada pelo esposo "Rui” e pelo filho "Pedro” 

sobre o seu papel da Cuidadora enquanto esposa/mãe, foi referido que esta 

apresenta caraterísticas ao nível da personalidade que lhe permitem encarar a vida 

e as dificuldades que vão surgindo de forma positiva.

O esposo "Rui” destaca a sua perspicácia, a facilidade de aprendizagem, a 

dedicação, a preocupação constante em relação aos outros, principalmente com os 

seus familiares e a sua naturalidade/espontaneidade (...) muito perspicaz (...) o que 

ela pensa fazer, faz. Aprende com facilidade (...) é uma pessoa dedicada e muito 

preocupada com os outros (...) é muito natural, muito espontânea.

O filho "Pedro” refere o seu papel de Cuidadora como um dos que mais se 

destacam ao nível da sua personalidade, a preocupação em relação aos seus 

familiares, a dedicação ao trabalho, a facilidade de comunicação e a abnegação, isto 

é (...) mais preocupada com os seus do que consigo (...).

Quando questionados sobre o facto de existirem alterações familiares mercê 

da sua função de Cuidadora, ambos afirmaram que existiram e que essas mudanças 

ocorreram pelo aumento da dependência dos pais, o que provocou maior cansaço e 

(...) alguma degradação do seu estado de saúde (...) e menos disponibilidade para 

atividades de lazer (...) Passou a estar mais cansada e a dedicar mais tempo em 

casa, saindo menos vezes (...). Estas alterações na vida quotidiana da família, 

provocaram um adiamento e eventual desistência de projetos e sonhos. Segundo o 

esposo "Rui”, (...) comprámos uma casa em Grândola há menos tempo e com esta 

situação dos meus sogros não podemos ir lá como gostaríamos. O filho "Pedro” 

afirma que por motivo dos cuidados a serem prestados aos meus avós (...) os 

projetos de passeios (...) foram adiados ou abandonados (...).

Segundo o esposo "Rui” e o filho "Pedro”, desde que a sua familiar ass umiu o 

papel de Cuidadora dos pais, existiram implicações diárias, já que os mesmos 

encontram-se cada vez mais dependentes, necessitando de cuidados de higiene 

pessoal e habitacional, fornecimento de alimentação e cuidados de saúde (...) eles 

cada vez estão mais dependentes. O nosso dia-a-dia é condicionado por eles, com 

os cuidados de higiene, alimentação, saúde ("Rui”); (...) São implicações ao nível da 

prestação de cuidados de higiene, alimentação e limpeza dos meus avós e da sua 

casa, repartidos ao longo do dia ("Pedro”).
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Ambos afirmaram que prestam algum apoio na prestação de cuidados. No 

caso do esposo "Rui”, o apoio é referente a cuidados de saúde ao pai da Cuidadora 

(...) quando ela está ali na loja e está a atender pessoas, epá e está na altura de dar 

a insulina ao pai, eu vou lá e meço os diabetes e dou (...) e no caso do filho "Pedro”, 

o apoio é dado nas tarefas domésticas aos fins-de-semana, Presto mais apoio ao 

substituir a minha mãe nas tarefas que ela teria que desempenhar na sua casa nos 

fins-de-semana (...).

Quando questionados sobre a possibilidade de assumirem o papel de 

cuidadores, demonstraram alguma insegurança. O esposo "Rui” manifesta 

necessidade de ajuda para cuidar (...) Se a minha mulher não estivesse, penso que 

sozinho não era capaz (...) e o filho "Pedro” sente que por não ter irmãos, 

inevitavelmente deverá assumir esse papel, Imagino-me no papel de cuidador, por 

inerência da evolução da vida, ou seja, os meus pais atualmente cuidam dos meus 

avós maternos e posteriormente serei eu a cuidar dos meus pais, já que não tenho 

irmãos.
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5.1.4. Tipo de relação existente entre as clientes/vizinhas e a Cuidadora 

Quadro n°.6:Tipo de relação existente entre as clientes/vizinhas e a Cuidadora

Entrevistados

Categorias

Conteúdos
abordados

Representação 
social sobre a 

cuidadora 
relativamente aos 

papéis sociais

Conteúdos
abordados

Conciliação da 
atividade 

profissional 
com as tarefas 
da vida familiar

Conteúdos
abordados

Apoio nos cuidados

“Mariana”

(Cliente/Vizinha)

Imagem 
positiva da 
Cuidadora por 
parte da 
cliente/vizinha

(...) é boa pessoa, 
boa cuidadoira (...) 
tem conseguido 
tratar da casa, 
dela, do pai e da 
mãe.

Conciliação 
de várias 
tarefas 
(domésticas 
e
profissionais)

(...) Coitadinha, 
não pára. Ora 
vem para a loja, 
ora cuida dos 
pais e temos 
que
compreender e 
pensar nisso.

Apoio e 
disponibilidade 
para ajudar

(...) Ainda há pouco 
tempo ela não pôde ir 
buscar o pai que estava 
ao fresco e eu fui 
busca-lo e levei-o para 
casa (...) Estou sempre 
disponível.

“Carla”

(Cliente/Vizinha)

Imagem 
positiva da 
Cuidadora por

(...) ao longo dos 
anos que a 
conheço e que eu

Conciliação 
de várias 
tarefas

(...) Passa tudo 
pela mão dela. 
É a loja, é as

Apoio e 
disponibilidade

(...) já lhe tenho 
ajudado a carregar uma 
caixinha, meter uma
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parte da lido com ela, é uma (domésticas limpezas, é a para ajudar caixinha no sítio (...)
cliente/vizinha

Amiga

Acolhedora

pessoa excelente, 
é uma pessoa 
acolhedora, é uma 
pessoa amiga, é

e
profissionais)

casa, é a 
comida e tratar 
dos pais é muita 
carga (...) Mas,

Incentivo para 
participação em 
convívios/eventos 
festivos

Não sou só uma cliente. 
Sou amiga, gosto dela e 
quando há alguma 
festinha eu digo para

Trabalhadora
uma pessoa boa. 
Dedicou-se e

também acho 
que isto aqui da

ela ir e sempre 
distraímos um pouco.

dedica-se ao loja faz ela
trabalho. Para os distrair um
clientes tem muito pouco (...).
jeito (...).

6  Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.
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No que concerne à relação entre a Cuidadora e as clientes/vizinhas “Mariana” 

e “Carla”, foram realizadas duas entrevistas, tendo em conta as ligações afetivas 

existente.

Ambas têm uma imagem positiva da Cuidadora e consideram-na amiga, 

acolhedora e trabalhadora (...) é boa pessoa, boa cuidadoira (...) tem conseguido 

tratar da casa, dela, do pai e da mãe (“Mariana”) e (...) é uma pessoa excelente, é 

uma pessoa acolhedora, é uma pessoa amiga, é uma pessoa boa. Dedicou-se e 

dedica-se ao trabalho (“Carla”). Salientam a forma como consegue conciliar as 

tarefas domésticas com as profissionais mas, tendo sempre em atenção que os pais 

são a sua prioridade (...) Coitadinha, não pára. Ora vem para a loja, ora cuida dos 

pais (“Mariana”) e (...) Passa tudo pela mão dela. É a loja, é as limpezas, é a casa, é 

a comida e tratar dos pais (“Carla”).

O facto de se manter ativa profissionalmente funciona como um refúgio para 

os problemas que enfrenta diariamente.

Ambas as inquiridas mostraram-se disponíveis para ajudar a Cuidadora 

sempre que seja necessário (...) Ainda há pouco tempo ela não pôde ir buscar o pai 

que estava ao fresco e eu fui busca-lo e levei-o para casa (...) Estou sempre 

disponível (“Mariana”) e (...) já lhe tenho ajudado a carregar uma caixinha, meter 

uma caixinha no sítio (...) (“Carla”). A Da “Carla” incentiva-a a participar nos 

convívios/eventos festivos que acontecem na comunidade onde residem, Não sou 

só uma cliente. Sou amiga, gosto dela e quando há alguma festinha eu digo para ela 

ir e sempre distraímos um pouco.
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5.1.5. Caraterização das relações familiares -  Um olhar sobre a Cuidadora por parte dos pais 

Quadro n°.7:Caraterização das relações familiares -  Um olhar sobre a Cuidadora por parte dos pais

Categorias

Entrevistados Conteúdos Papel da Conteúdos Papel da Conteúdos Cuidados Conteúdos Diferença
abordados mãe/pai da 

Cuidadora
abordados Cuidadora

enquanto
filha

abordados prestados
pela

Cuidadora

abordados entre 
cuidados 
prestados 
pela filha 

e
cuidados
prestados

por
Instituição 
de Apoio 
à 3a Idade

“Maria”

(Mãe da 
Cuidadora)

Ensinamentos 
por parte da 
mãe (tarefas 
domésticas e 
costura)

(...)
aprendeu 
comigo 
muita coisa 
sim
senhora.

Inteligência

Trabalhadora

Amiga

Cuidadora

(...) Foi uma 
pessoa 
inteligente, 
muito
trabalhadeira, 
muito amiga

Cuidadora
dedicada

(...) Cuida 
muito bem 
de mim e 
faz tudo 
aqui em 
casa. Ela é

Dificuldades
económicas
para
pagamento
de
mensalidade

(...) custa- 
me muito 
deixar a 
minha filha 
e o meu 
marido e
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Aptidão Ensinei-lhe de ajudar a que vem em não tenho
natural para a fazer nós e depois o aqui limpar Instituição condições
aprender alguma marido (...). e trata da de Apoio à para isso,

roupinha, comida e 3a Idade não tenho
ensinei-lhe 
a fazer o 
comer mas, 
ela tinha 
arte para 
isso (...).

faz tudo.
Preferência
pela
permanência 
na sua 
residência

dinheiro 
para 
pagar. 
Gosto de 
estar na 
minha 
casa (...).

“Manuel” Preocupação Em pai fui Facilidade de Desde que era Dedicação É bom, Inibição em Aqui é

(Pai da 
Cuidadora)

com a saúde 
da filha

bom. Olhe a 
minha filha 
partiu uma

aprendizagem 
por parte da 
Cuidadora

nova,
aprendeu tudo 
o que ela

da
Cuidadora 
nas tarefas

aqui em 
casa é 
melhor. Ela

relação ao 
tratamento 
dado por

melhor. Lá 
no Lar 
tinha

perna pensou (...). domésticas ajuda em uma vergonha
quando era e no apoio tudo da Instituição de ser
moça e eu aos casa e dá- de Apoio à tratado e
arranji cuidados me a 3a Idade aqui não.
dinheiro de saúde insulina, Tenho à
para a tratar do pai trata da vontade

(■■■). vista e traz com a
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a comida. minha filha
(...).

7  Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.
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Os recetores de cuidados destacaram algumas características da filha: 

inteligente, trabalhadora, amiga, dedicada, cuidadora e com grande facilidade de 

aprendizagem (...) Foi uma pessoa inteligente, muito trabalhadeira, muito amiga de 

ajudar a nós e depois o marido (...) ("Maria”) e Desde que era nova, aprendeu tudo o 

que ela pensou (...) ("Manuel”). Para a mãe "Maria”, muitas das competências da 

filha devem-se aos seus ensinamentos nas tarefas domésticas e costura) (...) 

Ensinei-lhe a fazer alguma roupinha, ensinei-lhe a fazer o comer mas, ela tinha arte 

para isso (...).

O pai "Manuel” referiu a sua preocupação com a saúde da Cuidadora desde 

cedo, Olhe a minha filha partiu uma perna quando era moça e eu arranji dinheiro 

para a tratar (...). Porém, há algum tempo que é a Cuidadora a assumir os cuidados 

de saúde do pai, (...) Ela ajuda em tudo da casa e dá-me a insulina, trata da vista e 

traz a comida ("Manuel”).

Quando questionados sobre a existência de diferenças entre os cuidados 

prestados pela filha "Ana” e os cuidados prestados por uma Instituição de Apoio à 3a 

Idade, referem perentoriamente a sua preferência pela permanência na sua 

residência, não só pelo facto de serem cuidados pela filha sem inibições, mas 

também pelas suas limitações económicas, incapazes de assegurar o pagamento de 

duas mensalidades em Estruturas Residenciais de Apoio à 3a Idade, (...) custa-me 

muito deixar a minha filha e o meu marido e não tenho condições para isso, não 

tenho dinheiro para pagar. Gosto de estar na minha casa (...) ("Maria”) e Aqui é 

melhor. Lá no Lar tinha vergonha de ser tratado e aqui não. Tenho à vontade com a 

minha filha (...) ("Manuel”).
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5.2. Processo de Envelhecimento e conceitos de Qualidade de Vida e Envelhecimento Produtivo e/ou Bem-Sucedido

5.2.1. Forma como a Cuidadora encara o processo de envelhecimento

Quadro n°.8: Forma como a Cuidadora encara o processo de envelhecimento (A)

Categorias

Entrevistados Conteúdos
abordados

Processo de 
Envelhecimento

Conteúdos
abordados

Caracterização e 
avaliação da vida

Conteúdos
abordados

Condicionalismo
do

Envelhecimento

“Ana”

(Cuidadora)

Perspetiva 
positiva do 
processo de 
envelhecimento

Aceitação da 
velhice

Ativa
profissionalmente

Cuidadora dos 
pais

Para mim 
envelhecer é 
bom (...) Eu 
tenho aceitado a 
velhice como 
uma bênção, 
porque tenho 
conseguido 
ultrapassar estes 
anos todos e 
continuar a 
trabalhar para ter 
o sustento para a

Infância feliz

Casamento 
sólido com 
superação de 
obstáculos

Projetos de 
vida ao longo 
do
casamento

Não
concretização 
de um sonho

A minha infância foi boa 
porque foi natural (...) 
comecei a namorar o meu 
marido tinha dezoito, casei 
com o meu marido tinha 
vinte e nove e estamos 
juntos. Temos tido dias 
bons e dias ruins mas, 
temos sempre conseguido 
dar a volta às coisas (...) 
Tive sempre projetos com o 
meu marido, a gente 
planeava, só não sabíamos

Encarar a 
velhice

Consciência
das
limitações e 
perdas 
inerentes à 
velhice

Temos que saber 
encarar porque o 
tempo tudo dá 
mas, também 
tudo tira (...) 
Envelhecer limita 
as pessoas (...) 
Começamos a ter 
falta de noção na 
nossa cabeça, no 
nosso corpo e 
perdemos muita 
coisa.
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minha casa e (ser como é que havíamos de
tratar dos meus enfermeira) fazer (...) Uma das coisas
pais. que mais me machucou foi 

não ter estudado mais, 
porque gostava de ter sido 
enfermeira.

8  Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.
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Quadro n°.9:Forma como a Cuidadora encara o processo de envelhecimento (B)

Categorias

Entrevistados Conteúdos
abordados

Envelhecimento e 
Qualidade de Vida

Conteúdos abordados Envelhecimento Produtivo e/ou 
Bem-Sucedido

“Ana”

(Cuidadora)

Saúde associada à 
Qualidade de Vida

Presença da 
família

Preocupação com 
a família

Qualidade de vida para mim é 
logo a saúde, é...vou outra 
vez à família, é ter a minha 
família, há que pensar o que 
por no prato e que eles estão 
bem.

Ativa profissionalmente

Saúde mental

Presença da família e 
ocupação profissional 
como fatores importantes 
no processo de 
envelhecimento

Manter-me ativa tem sido bom, 
principalmente para a minha saúde 
mental. O meu trabalho é a minha 
sorte de me trazer de pé. É a minha 
família e o meu trabalho. Não é só 
pelo dinheiro, é a minha cabeça.

9  Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.
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A Cuidadora " Ana” encara o processo de envelhecimento de forma positiva, 

(...) Eu tenho aceitado a velhice como uma bênção, aceitando a sua velhice. Isto 

porque, conseguiu manter-se ativa profissionalmente até ao presente e ao mesmo 

tempo Cuidadora dos pais, (...) porque tenho conseguido ultrapassar estes anos 

todos e continuar a trabalhar para ter o sustento para a minha casa e tratar dos 

meus pais.

Tem consciência das limitações e perdas inerentes ao envelhecimento, (...) 

Envelhecer limita as pessoas (...) Começamos a ter falta de noção na nossa cabeça, 

no nosso corpo e perdemos muita coisa.

Para a Cuidadora, ter qualidade de vida significa ter saúde e ter a presença 

da família como o seu grande suporte/apoio, Qualidade de vida para mim é logo a 

saúde, é .v o u  outra vez à família, é ter a minha família, há que pensar o que por no 

prato e que eles estão bem.

Considera que tem tido um envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido, já 

que mantém o seu posto de trabalho, que a fortalece e funciona como uma 

distração. Com a ajuda da família tem conseguido ultrapassar as adversidades, 

Manter-me ativa tem sido bom, principalmente para a minha saúde mental. O meu 

trabalho é a minha sorte de me trazer de pé. É a minha família e o meu trabalho. 

Não é só pelo dinheiro, é a minha cabeça.

Refere ainda que no seu percurso de vida teve uma infância feliz, um 

casamento sólido com superação de obstáculos e projetos de vida a dois. Porém, 

demonstra alguma tristeza por não ter prosseguido os estudos e tornar-se 

enfermeira, A minha infância foi boa porque foi natural (...) comecei a namorar o 

meu marido tinha dezoito, casei com o meu marido tinha vinte e nove e estamos 

juntos. Temos tido dias bons e dias ruins mas, temos sempre conseguido dar a volta 

às coisas (...) Tive sempre projetos com o meu marido, a gente planeava, só não 

sabíamos como é que havíamos de fazer (...) Uma das coisas que mais me 

machucou foi não ter estudado mais, porque gostava de ter sido enfermeira.
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5.2.2. Forma como os restantes entrevistados encaram o processo de envelhecimento

Quadro n°.10: Forma como os restantes entrevistados encaram o processo de envelhecimento

Categorias

Entrevistados Conteúdos abordados Processo de Envelhecimento

“Maria”

(Mãe da 
Cuidadora)

Perspetiva negativa do processo de 
envelhecimento

A minha velhice é aborrecida (...) Vivi poucas coisas boas na minha 
vida.

“Manuel”

(Pai da Cuidadora)

Envelhecimento ativo Envelheci a trabalhar, sempre no trabalho do campo (...) Trabalhi até 
aos oitenta anos e só deixei por causa dos diabetes e da vista.

“Rui” Inconformismo face à perda de (...) não tem sido difícil envelhecer mas, não gosto de envelhecer (...)

(Esposo da 
Cuidadora)

algumas capacidades inerentes ao 
processo de envelhecimento

Agora sou menos ágil do que era (,..)Em termos de memória fixava as 
coisas e agora de um momento para outro desaparece (...).

“Pedro”

(Filho da 
Cuidadora)

Processo natural 

Atividade física permanente 

Acautelamento financeiro

Envelhecer é um processo natural da vida que deve ser retardado o 
mais saudavelmente possível e acautelado do ponto de vista material o 
mais brevemente possível (...).
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“Mariana”

(Cliente/Vizinha da 
Cuidadora)

Perda de algumas capacidades 
inerentes ao processo de 
envelhecimento

(...) quando era mais nova tinha mais desembaraço e agora não. Noto 
que a minha cabeça está pior (...).

“Carla”

(Cliente/Vizinha da 
Cuidadora)

Inconformismo face à perda de 
algumas capacidades inerentes ao 
processo de envelhecimento

Não encaro isso bem, por ver os anos passarem cada vez mais, uma 
pessoa a poder cada vez menos e com problemas (...) Antigamente, a 
gente pensava e fazia e agora já não é assim.

10 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 

semiestruturadas.
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Para além da Cuidadora, também os restantes entrevistados foram 

questionados sobre a forma como encaram o processo de envelhecimento. De 

forma geral, manifestaram algum desconforto e inconformismo face à perda de 

algumas capacidades inerentes à velhice.

A Da "Maria” afirma que, A minha velhice é aborrecida (...) Vivi poucas coisas 

boas na minha vida.

O Sr. "Manuel” diz que, Envelheci a trabalhar, sempre no trabalho do campo 

(...) Trabalhi até aos oitenta anos e só deixei por causa dos diabetes e da vista.

O Sr.”Rui” considera que (...) não tem sido difícil envelhecer mas, não gosto 

de envelhecer (...) Agora sou menos ágil do que era (...) Em termos de memória 

fixava as coisas e agora de um momento para outro desaparece (...).

Para o Sr. "Pedro” Envelhecer é um processo natural da vida que deve ser 

retardado o mais saudavelmente possível e acautelado do ponto de vista material o 

mais brevemente possível (...).

A Da "Mariana” partilhou que, (...) quando era mais nova tinha mais 

desembaraço e agora não. Noto que a minha cabeça está pior (...).

Finalmente, a Da "Carla” que diz, Não encaro isso bem, por ver os anos 

passarem cada vez mais, uma pessoa a poder cada vez menos e com problemas 

(...) Antigamente, a gente pensava e fazia e agora já não é assim.
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5.2.3. Identificação dos fatores motivacionais para o desempenho do papel de Cuidadora e existência ou não de apoio 

Quadro n°.11:Identificação dos fatores motivacionais para o desempenho do papel de Cuidadora e existência ou não de apoio

Entrevistada

Categorias

Conteúdos
abordados

Fatores
motivacionais

Conteúdos
abordados

Mudanças
ocorridas

Conteúdos
abordados

Apoio social Conteúdos
abordados

Conciliação 
das tarefas 

diárias

11 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.

92



A Cuidadora "Ana” aponta como fatores motivacionais para o seu 

desempenho no tratamento/acompanhamento dos pais, a importância que estes têm 

na sua vida, a inexistência de irmãos e também o cumprir de um pedido feito pelo 

pai, para que cuide dos dois até ao fim das suas vidas, Primeiro que tudo porque 

são os meus pais, são a minha família e não tenho irmãos. Sinto obrigação e sinto 

cá dentro que eu tenho que fazer e peço, se é que há alguma força, que me ajude a 

ser eu a encaminhá-los e a cuidar deles até ao fim (...) O meu pai já me disse duas 

vezes chorando: “Ai filha, se não fosses tu o que era feito de mim?.

Apesar da sua função como Cuidadora requerer grande disponibilidade de 

tempo e limitar os seus períodos de tempos-livres, não se arrepende, (...) hoje sinto- 

me bem porque tenho abdicado disso a favor dos meus pais (...) Sinto -me em paz 

comigo própria (...).

Tem conseguido gerir as tarefas diárias, mas sempre priorizando o tratamento 

dos pais.

Aproveita o facto da sua habitação ser contígua à dos seus pais e da 

mercearia que explora, para rentabilizar o tempo, (...) Os meus pais é o que tenho 

que fazer primeiro, depois volto-me para a parte do almocinho, tudo antes da porta 

da loja se abrir (...) Aproveito os bocadinhos todos e a sorte é as casas serem todas 

ligadas, senão não dava (...). Para tal, conta com o apoio da família em termos de 

acompanhamento a consultas e para partilhar os seus medos e angústias. Porém, 

carece de mais atenção por parte do esposo fora do contexto profissional e 

enquanto Cuidadora, (...) Sinto falta que o meu marido esteja mais comigo e que me 

dê mais atenção.
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5.2.4. Multiplicidade de papéis sociais assumidos pela Cuidadora 

Quadro n°.12: Multiplicidade de papéis sociais assumidos pela Cuidadora (A)

Categorias

Entrevistada Conteúdos Mulher Conteúdos Esposa Conteúdos Mãe Conteúdos Filha
abordados abordados abordados abordados

“Ana” Útil Vejo-me Preocupada (...) Eu vejo-me Insuficiência (...) Como Reconhecimento (...)

(Cuidadora) Com
capacidades

Generosa

como uma 
mulher útil 
e com 
capacidade

Ser boa 
dona de 
casa

como boa 
esposa, porque 
o ser boa 
esposa é a

de tempo e 
ensinamentos

Protetora

mãe gostava 
de ter 
ensinado 
mais coisas

das suas 
qualidades

Perante 
tudo o 
que 
faço,

e com Gerir o gente tentar ao meu filho, eu
coração orçamento adivinhar os ter tido mais acho
para fazer familiar pensamentos tempo para o que
as coisas dos maridos, as meu filho. sou
(...). maldades deles Mas, dei boa

e guardá-las e tudo o que filha e o
fazer o melhor tinha e que já
que pode. Fazer penso que fiz (...).
os comerzinhos, dei o melhor
trazê-los bem que tinha.
arranjados, Acho que
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saber governar 
o que vem para 
casa, valorizar 
as coisas (...).

sou uma
mãe
protetora, 
uma mãe
galinha (...).

1 2 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 

semiestruturadas.

95



Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

Quadro n°. 13: Multiplicidade de papéis sociais assumidos pela Cuidadora (B)

Categorias

Entrevistada Conteúdos Avó Conteúdos Cuidadora Conteúdos Profissional ativa
abordados abordados abordados

“Ana” Preocupada (...) Como avó, Reconhecimento (...) Eu acho que Reconhecimento (...). Por onde tenho

(Cuidadora) Adoração 
pela neta

sou também uma 
avó chata, uma

das suas 
capacidades

sou uma boa 
cuidadora e até os

do seu 
desempenho

passado têm sempre 
reconhecido o meu

avó que adora a enquanto próprios médicos e profissional (por valor, têm-me elogiado

Acolhedora neta, só quero o Cuidadora enfermeiros me têm si e pelos outros) e sempre me pagaram
bem para ela e a 
casa é para 
quando ela quiser 
vir (...) Sou uma 
avó que gosta

Reconhecimento 
por parte de 
profissionais de 
saúde

elogiado (...) 
disseram que não 
aparece nenhum 
velhote com os pés 
limpos, as mãos

Valorização
profissional
compensada
financeiramente

mais do que as outras

(■■■).

dela, preocupada limpas, com as

(■■■). pernas com óleo e 
que não cheira mal

(■■■).

13 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 

semiestruturadas.
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A Da "Ana” assume uma multiplicidade de papéis: Mulher, Esposa, Mãe, Filha, 

Avó, Cuidadora e Profissional ativa.

Assume-se como uma mulher útil, com capacidades e generosa, Vejo-me 

como uma mulher útil e com capacidade e com coração para fazer as coisas (...) e 

uma esposa preocupada, boa dona de casa e gestora do orçamento familiar, (...) Eu 

vejo-me como boa esposa (...) Fazer os comerzinhos, trazê-los bem arranjados, 

saber governar o que vem para casa, valorizar as coisas (...).

Assume ser uma mãe bastante protetora e preocupada mas, reconhecendo 

que a limitação de tempo no decorrer da infância do filho, por motivos profissionais, 

fez com que sentisse que a sua presença pudesse ter sido insuficiente, (...) Como 

mãe gostava de ter ensinado mais coisas ao meu filho, ter tido mais tempo para o 

meu filho. Mas, dei tudo o que tinha e penso que dei o melhor que tinha. Acho que 

sou uma mãe protetora, uma mãe galinha (...).

Como filha reconhece as suas qualidades, perante tudo o que tem feito pelo 

bem-estar dos pais, (...) Perante tudo o que faço, eu acho que sou boa filha e o que 

já fiz (...).

É uma avó preocupada, que sente adoração pela neta e se mostra disponível 

para a receber em sua casa sempre que esta entender, (...) Como avó, sou também 

uma avó chata, uma avó que adora a neta, só quero o bem para ela e a casa é para 

quando ela quiser vir (...) Sou uma avó que gosta dela, preocupada (...). 

Relativamente ao seu papel como Cuidadora, também reconhece que tem tido um 

bom desempenho, valorizado por profissionais de saúde, (...) Eu acho que sou uma 

boa cuidadora e até os próprios médicos e enfermeiros me têm elogiado (...) 

disseram que não aparece nenhum velhote com os pés limpos, as mãos limpas, com 

as pernas com óleo e que não cheira mal (...).

O seu desempenho profissional também tem sido reconhecido ao longo da sua vida 

e compensado financeiramente, (...). Por onde tenho passado têm sempre 

reconhecido o meu valor, têm-me elogiado e sempre me pagaram mais do que às 

outras (...).
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5.2.5. Perspetiva futura enquanto idosas/os e importância do suporte social

Quadro n°.14: Perspetiva futura enquanto idosas/os e importância do suporte social

Entrevistada

Categorias

Conteúdos abordados Olhar sobre a velhice Conteúdos
abordados

Fatores protetores do desgaste 
do papel de Cuidadora

“Ana”

(Cuidadora)

Preferência pela 
permanência na sua 
habitação no decorrer da 
velhice

Existência de um/uma 
Cuidador/a remunerada

Entreajuda entre o casal 
mediante as limitações que 
vão surgindo

(...) Com noventa e tal anos não 
me imagino muito bem. Isso é raro 
(...) Quem é que gosta de ir para 
um lar? Eu gostava de ser cuidada 
em casa com o meu marido (...) 
Gostava de ter condições para 
pagar a uma pessoa para vir 
cuidar a mim e ao meu marido, 
como eu faço aos meus pais (...) 
Se o meu marido estiver em 
melhores condições, pois é ele 
que vai cuidando de mim, se eu 
estiver melhor do que ele, sou eu 
que vou cuidando do meu marido.

Envelhecimento
ativo

Ocupação
Profissional

Desejo de viajar

Convívio 
social/festivo 
na sua 
comunidade

É a minha satisfação de conseguir 
fazer (...) O trabalho também é 
importante porque mantém-me 
ativa na minha cabecinha. Quando 
me vou deitar penso que consegui 
e amanhã será outro dia (...) 
Ainda gostava de dar um passeio 
bom. Mas, sinto-me realizada. 
Quando há festas aqui na aldeia 
também vou (...).

“Maria” (...) É como uma pessoa que
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(Mãe da 
Cuidadora)

está numa cadeia. Eu tinha a 
minha vida, ia para a rua e 
conversava (...) não gosto de 
lares. Aqui estou melhor. A 
minha filha não me pode tratar 
melhor. E o meu genro que 
aquilo tem sido como um filho 

(■■■).

“Manuel”

(Pai da 
Cuidadora)

(...) Tenho as minhas 
casinhas e o que temos dá 
para ir vivendo com a ajuda da 
minha filha mas, já não espero 
muito da vida (...) Antigamente 
ia à rua com uns cajadinhos e 
às vezes só com um e dava a 
minha voltinha, conversava aí 
com os amigos. Agora já 
quase não saio daqui.

14 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através da aplicaçao das entrevistas 

semiestruturadas.
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A Cuidadora "Ana” e os seus pais "Maria” e "Manuel” foram questionados 

sobre a perspetiva futura enquanto idosos e a forma como olham a velhice.

Todos referiram preferir permanecer na sua residência. Porém, a Da "Ana” 

reconhece que apenas terá essa possibilidade se conseguir ter uma pessoa que o 

faça, no domicílio, de forma remunerada. Até lá, reforça a necessidade de existir 

entreajuda entre o casal, mediante as limitações que surgirão, Eu gostava de ser 

cuidada em casa com o meu marido (...) Gostava de ter condições para pagar a 

uma pessoa para vir cuidar a mim e ao meu marido, como eu faço aos meus pais 

(...) Se o meu marido estiver em melhores condições, pois é ele que vai cuidando 

de mim, se eu estiver melhor do que ele, sou eu que vou cuidando do meu 

marido.

Os pais da Cuidadora reconhecem também a importância da permanência 

em sua casa, ao invés de serem integrados em Estrutura Residencial de Apoio à 

3a Idade e destacam de forma positiva, o apoio prestado pela filha e genro, não 

gosto de lares. Aqui estou melhor. A minha filha não me pode tratar melhor. E o 

meu genro que aquilo tem sido como um filho (...) ("Maria”), (...) Tenho as minhas 

casinhas e o que temos dá para ir vivendo com a ajuda da minha filha ("Manuel”).

As suas limitações físicas, que os restringe ao meio habitacional, dificulta o 

convívio com amigos/as e/ou vizinhos, (...) Eu tinha a minha vida, ia para a rua e 

conversava (...) ("Maria”), (...) Antigamente ia à rua com uns cajadinhos e às 

vezes só com um e dava a minha voltinha, conversava aí com os amigos. Agora 

já quase não saio daqui ("Manuel”).

A Cuidadora refere que os fatores protetores do desgaste estão 

relacionados com (...) a minha satisfação de conseguir fazer (...) O trabalho 

também é importante porque mantém-me ativa na minha cabecinha. Quando me 

vou deitar penso que consegui e amanhã será outro dia (...) Ainda gostava de dar 

um passeio bom. Mas, sinto-me realizada. Quando há festas aqui na aldeia 

também vou (...). Em suma, ter um envelhecimento ativo, ocupação profissional, 

o desejo de viajar e o convívio social/festivo na sua comunidade.

De acordo com o esposo "Rui” e o filho "Pedro”, desde que a sua familiar 

assumiu o papel de Cuidadora dos pais, existiram implicações diárias, já que os 

mesmos encontram-se cada vez mais dependentes, necessitando de cuidados de 

higiene pessoal e habitacional, fornecimento de alimentação e cuidados de saúde
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(...) eles cada vez estão mais dependentes. O nosso dia-a-dia é condicionado por 

eles, com os cuidados de higiene, alimentação, saúde ("Rui”); (...) São 

implicações ao nível da prestação de cuidados de higiene, alimentação e limpeza 

dos meus avós e da sua casa, repartidos ao longo do dia ("Pedro”).

Ambos afirmaram que prestam algum apoio na prestação de cuidados. No 

caso do esposo "Rui”, o apoio é referente a cuidados de saúde ao pai da 

Cuidadora (...) quando ela está ali na loja e está a atender pessoas, epá e está na 

altura de dar a insulina ao pai, eu vou lá e meço os diabetes e dou (...) e no caso 

do filho "Pedro”, o apoio é dado nas tarefas domésticas aos fins-de-semana, 

Presto mais apoio ao substituir a minha mãe nas tarefas que ela teria que 

desempenhar na sua casa nos fins-de-semana (...).

Quando questionados sobre a possibilidade de assumirem o papel de 

cuidadores, demonstraram alguma insegurança. O esposo "Rui” manifesta 

necessidade de ajuda para cuidar (...) Se a minha mulher não estivesse, penso 

que sozinho não era capaz (...) e o filho "Pedro” sente que por não ter irmãos, 

inevitavelmente deverá assumir esse papel, Imagino-me no papel de cuidador, 

por inerência da evolução da vida, ou seja, os meus pais atualmente cuidam dos 

meus avós maternos e posteriormente serei eu a cuidar dos meus pais, já que 

não tenho irmãos.
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Capítulo 6 -  Resultados: Sentimento de Comunidade, Satisfação e 

Dificuldades do prestador de Cuidados
6.1. Índice de Sentimento de Comunidade

De acordo com a cotação do Índice de Sentimento de Comunidade verifica- 

se que para a cuidadora informal é importante fazer parte da comunidade local, 

dado que o valor total da escala é de 53 pontos. A resposta à primeira questão é 

em seguida reforçada pelos valores obtidos nas subescalas de Pertença (14 

pontos) bem como na subescala Vínculo emocional (15 pontos). Denota-se 

também que a cuidadora sente a influência que a comunidade tem na sua vida, 

dado o valor da subescala Influência (12 pontos). De acordo com a cuidadora a 

sua comunidade tem a capacidade de dar resposta às suas necessidades dado o 

valor obtido na subescala Reforço das necessidades (12 pontos). Existe uma 

ligação a esta comunidade, bem como a mesma é sentida como uma rede apoio 

e à qual é importante pertencer.

6.2. Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas
No que respeita à Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas 

Básicas observa-se que a cuidadora, de um modo geral, sente que as suas 

necessidades são satisfeitas (pontuação na escala total de 120 pontos). É 

também possível constatar que se encontra bem integrada na sua comunidade 

mantendo boas relações, sentindo que pode confiar e que há suporte por parte 

das pessoas que se encontram próximas de si (subescala - relações de pertença 

= 47 pontos).

É uma cuidadora que se sente competente no desempenho do seu papel 

(subescala - competência = 36 pontos), mantendo a sua autonomia e liberdade 

nas suas escolhas (subescala - autonomia = 37).

6.3. Índice para Avaliação das Dificuldades do prestador de Cuidados (CADI)
De acordo com os resultados obtidos é possível constatar que para a 

cuidadora as principais dificuldades sentidas prendem-se com o apoio profissional 

(10 pontos) revelando a falta de apoio existente ao nível dos serviços sociais e de 

saúde. Seguem-se as reações ao cuidar (15 pontos), onde a cuidadora revelou 

uma constante preocupação com o idoso bem como sentimento de impotência
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face à sua condição. A dimensão onde são observadas algumas dificuldades 

prende-se com a dimensão exigências do cuidador (22 pontos) onde apresentou 

algum cansaço físico e diminuição da saúde da mesma. Por outro lado, verifica-se 

que a família assume um papel preponderante para si (10 pontos). No que 

respeita aos problemas relacionais (23 pontos) constata-se que a cuidadora 

vivencia momentos de irritação e situações de desespero em que o idoso será 

uma das causas.

Para finalizar a análise, na dimensão restrições sociais (18 pontos) a 

cuidadora menciona que despende de menos tempo para si, família e amigos, 

ocorrendo uma diminuição da sua qualidade de vida.
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Capítulo 7 - Discussão
A presente investigação incide sobre o caso de uma idosa cuidadora 

informal, que apresenta caraterísticas pouco comuns: 70 anos, filha única, ambos 

os pais vivos com 90 e 93 anos, profissionalmente e socialmente ativa e 

cuidadora. Neste sentido, surgiu a necessidade de estudar de forma aprofundada 

a sua rotina diária, o que a motiva, as suas dificuldades e forças, o seu papel 

junto da comunidade onde reside e a forma como encara o seu papel de 

cuidadora.

No âmbito privado do cuidado informal é imprescindível a promoção de um 

envelhecimento produtivo e sentimento comunitário, numa etapa da vida em que 

o declínio físico e psicológico é incontornável.

A Cuidadora reside e exerce a sua atividade profissional numa comunidade 

rural, onde existe suporte social e laços afetivos entre os seus membros. Esta 

informação é reforçada através do estudo de Carvalho (2009), em que nos meios 

rurais ainda domina o dever da solidariedade e da entreajuda, associados a um 

dever moral para com o outro, envolvendo o cuidar de valores e princípios morais 

e do respeito para com o outro.

O interesse crescente dos estudos sobre as dimensões inerentes ao ato de 

cuidar tem se direcionado, nos últimos anos, sobre a existência de uma vertente 

positiva, onde os cuidadores encontram aspetos de carácter positivo nesta 

atividade/relação, que podem funcionar como fatores protetores para o cuidador 

informal (Gonçalves Pereira e Mateos, 2006).

Relaciona-se a sentimentos positivos ou de um retorno prático para a vida 

do cuidador e à perceção de que a tarefa tem significado existencial. Há outros 

termos que têm sido utilizados com a mesma conotação, tais como retribuição, 

ganho, satisfação, gratificação, prazer, alegria e aspetos positivos (Krammer, 

1997 cit. por Sommerhalder, 2001) No decorrer da investigação, a Cuidadora 

refere inúmeras vezes que a sua maior satisfação é terminar o dia com o 

sentimento de que fez o melhor por quem ama e que mesmo assim ainda sente 

vontade de partilhar momentos de lazer com os seus familiares e amigos/as.

Diogo et al. (2005) reforçam a partilha feita pela Cuidadora, referindo que 

os aspetos positivos do cuidar relacionam-se com crescimento pessoal, aumento 

do sentimento de realização, do orgulho e da competência para enfrentar

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

104



desafios, melhoria no relacionamento interpessoal, tanto com o idoso quanto com 

as outras pessoas, aumento do significado da vida, prazer, satisfação, retribuição, 

satisfação consigo próprio e bem-estar com a qualidade do bem-estar oferecido.

Também Sommerhalder (2001) identifica aspetos positivos ou benéficos 

vivenciados pelos cuidadores: crescimento pessoal; aumento do sentimento de 

realização, do orgulho e da habilidade para enfrentar desafios; melhoria do 

relacionamento interpessoal; aumento do significado de vida; prazer; satisfação; 

retribuição; satisfação consigo próprio e bem-estar com a qualidade do cuidado 

oferecido.

A Cuidadora destaca a forte ligação familiar, a preocupação com o bem- 

estar dos recetores de cuidados (pais) e a importância que o suporte social tem 

na superação de dificuldades inerentes ao ato de cuidar e ser profissionalmente 

ativa.

Alguns cuidadores expressam uma autossatisfação, que parece genuína e 

ancorada em afetos ao cuidarem do idoso. Este aspeto parece relacionar-se com 

outros dois aspetos positivos do ato de cuidar -  relações familiares fortes e 

ligação emocional forte ao idoso -  reportando-se aos laços de afeto que existem 

entre cuidadores e idosos (Cohen et al., 2002; Hogstel et al., 2005; 

Sommerhalder, 2001).

Tendo em conta o aumento da dependência no processo de 

envelhecimento, existe uma preocupação em promover a autonomia dos 

cuidadores informais, muitos deles também idosos (como é o caso da Cuidadora 

alvo da investigação, que tem 70 anos), reforçando e promovendo os 

conhecimentos necessários para o processo de cuidar, tentando melhorar a 

qualidade de vida de ambos e os cuidados prestados, favorecendo desta forma o 

seu processo de adaptação.

A idade dos cuidadores constitui motivo para incentivo à existência de 

redes sociais de apoio formais e informais, não só para descanso do cuidador 

mas, como ajuda na prestação de cuidados.

A realização de uma investigação centrada num estudo de caso suscita 

um trabalho árduo e o estabelecimento de uma relação de confiança e empatia 

entre o investigador e os participantes no estudo, de forma a colmatar as 

dificuldades e limitações que possam ocorrer.
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Foi possível perceber, de forma mais ampla, o processo de envelhecimento 

produtivo e/ou bem-sucedido da Cuidadora, influenciado por fatores psicossociais, 

pela existência de uma atividade profissional e pelo apoio da família.

Pode considerar-se que a existência de uma atividade satisfatória, em que 

o idoso está envolvido de forma estruturada e contínua, tem um impacto positivo 

na sua vida.

Associada a uma atividade satisfatória e ao apoio social surgem inúmeras 

vantagens que podem fornecer aos indivíduos laços de proximidade, carinho, 

compaixão e amor. Percebe-se que estes permitem agir com emoções positivas 

que compelem para interações com os outros. Por sua vez, estes laços podem 

agir de forma recíproca para aumentar a probabilidade de experienciar mais 

emoções positivas na relação com o outro que, mais uma vez, conduz a 

interações mais positivas. Tudo isto pode fomentar a criação e aprofundamento 

dessas relações (Fredrickon, 1998)

.A Cuidadora realça como as suas principais necessidades: a 

presença/apoio por parte da família, ter conhecimento do estado em que a família 

se encontra (se estão bem), existência de suporte social (clientes, amigos/as e 

vizinhos/as), confiar nas pessoas com quem se relaciona diariamente e sentir que 

confiam em si, receio de não conseguir assegurar o pagamento de uma 

Cuidadora remunerada na sua velhice, desejo de permanecer na sua residência e 

não ser integrada numa estrutura residencial de apoio à 3a idade, limitação física 

e psicológica inerente ao processo de envelhecimento, manter-se ativa 

profissionalmente o máximo tempo possível, ter mais tempo-livre para passear, 

mais atenção por parte do esposo (diálogo) e encarar o facto de ser Cuidadora 

dos pais como uma missão de vida.

Paterson e Burgess (2009) no estudo realizado a 607 cuidadores afirmam 

que as dificuldades apresentadas pelos cuidadores são emocionais, falta de 

tempo para eles mesmos e o stress. Alguns destes factos, nomeadamente a falta 

de tempo para atividades lúdicas na companhia do esposo, corroboram os 

resultados obtidos no presente estudo.

Importa referir que após a conclusão do projeto de investigação, o pai da 

Cuidadora faleceu. A forma como foi tratado e acompanhado pela filha em termos
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de cuidados de saúde e higiene permanentes, permitiu que o processo de 

dependência do idoso fosse vivido com dignidade até ao seu final de vida.

Como limitações à presente investigação, as mesmas referem-se ao 

desenho do estudo e às características da população.

Relativamente ao desenho do estudo, considera-se importante a 

realização de uma intervenção mais alargada, de forma a incidir-se não apenas 

no caso desta Cuidadora informal mas, de outros Cuidadores.

Em relação à escolha da participante do estudo, importa referir, em 

primeiro lugar, que se teve em conta as suas caraterísticas: idosa cuidadora 

informal, residente numa comunidade rural, ativa profissionalmente e cuja vida 

quotidiana é dividida entre os cuidados aos pais, a sua ocupação profissional, o 

trabalho doméstico e a participação comunitária.

Na presente investigação a cuidadora ressalta a forma positiva como tem 

encarado o processo de envelhecimento, o apoio da rede social, o convívio na 

comunidade e a forma como se dedica à sua atividade profissional e presta 

cuidados aos pais., não sentido dificuldades na gestão dos múltiplos papéis que 

assume. Apesar disso, refere que o tempo livre que dispõe para atividades de 

lazer com o marido é reduzido. Contrariamente, Santos (2008), salienta que as 

principais dificuldades sentidas pelos 30 cuidadores do seu estudo assentam no 

cansaço físico, doença e agravamento do estado de dependência do idoso, nos 

problemas psicológicos devidos à não-aceitação do estado de dependência quer 

pelo cuidador quer pelo idoso, e que podem conduzir a sentimentos de solidão, 

tristeza e angustia. Os cuidadores referem ainda dificuldades nos 

relacionamentos sociais e problemas financeiros.

Desta forma, atribui-se a este estudo a importância de sensibilizar a 

Cuidadora, outros cuidadores e futuros cuidadores não só de idosos, mas de 

qualquer indivíduo dependente, para a sua Qualidade de Vida, em contexto 

domiciliário e para a importância da intervenção na área do voluntariado e 

frequência de ações de formação que ajudem a capacitar todos os intervenientes 

no processo e na melhoria da qualidade de vida. É importante fomentar a 

participação da comunidade neste processo, de forma a criar planos estratégicos 

de intervenção, apoiados num incentivo do voluntariado como resposta possível
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para combater o isolamento social de alguns idosos e também auxiliar os 

cuidadores informais.

A formação a prestar deverá incidir no autocuidado do cuidador, 

promovendo a sua saúde física e psíquica através de horas de descanso, de uma 

rede secundária de cuidadores, devendo ainda consciencializar o cuidador e as 

instituições sobre a prestação de cuidados, elaborando um diagnóstico das 

necessidades dos cuidadores e idosos dependentes (Sánchez, 2004; Berjano, 

2005).

Neste sentido, Sequeira (2010) refere que essas competências podem ser 

adquiridas através de sessões de formação teórico - práticas em grupo, em 

programas curtos, com o mínimo de três sessões e um máximo de doze, 

centradas nas dificuldades sentidas pelos cuidadores.

Luzardo, Gorini e Silva (2006) no estudo com 50 cuidadores, bem como 

Paterson e Burgess (2009) com base no estudo de 607 cuidadores, referem que 

o cuidador de idosos necessita ser orientado acerca da forma como proceder nas 

situações de maior dificuldade, bem como, ser acompanhado periodicamente por 

profissionais que o auxiliem nas diversas funções do ato.

As estratégias interventivas devem ser articuladas com os técnicos de 

saúde, serviço social entre outros, desenvolvendo um trabalho em parceria, de 

modo que o cuidador adquira conhecimentos, técnicas, estratégias e 

competências para garantir o seu equilíbrio e o da pessoa a ser cuidada 

(Sequeira, 2010; Mata e Rodríguez, 2012).

A implementação de programas de apoio aos cuidadores informais, 

permitirão que os mesmos possam enfrentar com mais facilidade as dificuldades 

surgidas no processo de cuidar, compreender as diferentes alterações presentes 

no envelhecimento dos indivíduos, desenvolver procedimentos que facilitem a 

relação com o idoso no dia-a-dia e implementar grupos de interajuda para 

cuidadores informais, com vista à promoção de processos de partilha e 

identificação de problemas e à interação de experiências.

Gomes e Mata (2012) salientam que ser cuidador de idosos dependentes 

no domicílio requer uma constante aprendizagem, conhecimentos e habilidades 

baseados nas necessidades dos cuidadores, sejam físicas, psíquicas, biológicas 

e sociais. O sucesso do cuidado no domicílio depende do cuidador, da sua
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em causa o seu bem-estar da pessoa cuidada.
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Parte III -  Projeto de Intervenção
De acordo com Ander-Egg e Idanez (1999), o projeto consiste na 

ordenação de um conjunto de atividades que se encontram articuladas e inter- 

relacionadas entre si,
combinando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, que se realizam
com o propósito de conseguir um determinado objetivo ou resultado para a
resolução de uma situação problema. (Ander-Egg e Idanez: 1999:18).

O objetivo de qualquer projeto é a obtenção dos resultados, de acordo com 

a pergunta de partida e os objetivos identificados, num determinado período de 

tempo. Assim, o objetivo primordial desde projeto é conhecer as experiências e 

expectativas da idosa cuidadora informal e que ainda se mantém ativa 

profissionalmente, para que se possa compreender as suas necessidades e 

definir estratégias que possam fornecer o suporte mais adequado nestas 

situações.

De acordo com o levantamento de dados sobre o processo de cuidar por 

parte da idosa em questão, determinou-se que seria importante identificar as 

principais motivações para que se mantenha ativa mas, também as dificuldades 

que sente, com o objetivo de contribuir para que estudos futuros possam incidir na 

planificação de estratégias de intervenção, que potenciem as motivações e 

reduzam as dificuldades, assegurando desta forma o futuro da prestação de 

cuidados no domicílio.

A promoção do bem-estar dos cuidadores merece uma atenção especial, 

pois deles dependem os recetores de cuidados, bem como a sua permanência na 

comunidade. Torna-se fundamental capacitar os cuidadores informais para o 

desempenho das competências que estão inerentes ao papel que assumem e 

permitir que disponham de mais tempo para cuidar. de si próprios.

Deste modo, o projeto de intervenção surge como uma estratégia para 

cuidar daqueles que cuidam, através de um processo educativo formal, de 

carácter multidisciplinar, que visa não só o aumento de competências do cuidador 

informal relacionadas com o saber, como também a sua integração num grupo 

que, tendo em comum a experiência de cuidar, promova a entreajuda, 

beneficiando simultaneamente de uma rede de apoio social.
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Capítulo 8 - Projeto de Intervenção
8.1. Proposta de Projeto de Intervenção: “Cuidar de quem cuida -+ de 65 - 
Estratégias e Apoios”

Uma das necessidades identificadas pela Cuidadora refere-se à falta de 

tempo livre, a qual poderá influenciar o seu bem-estar psicológico. Para colmatar 

esta necessidade visa-se a criação de um grupo de voluntários que possam 

assegurar a companhia dos recetores de cuidados em momentos de ausência 

dos cuidadores. Não se pretende que prestem cuidados, apenas que façam 

companhia com a realização de pequenas tarefas de lazer.

Neste sentido, as autarquias locais são uma parceria importante, pela sua 

política de proximidade que funciona como um veículo de transmissão de 

informação e indicação de eventuais interessados.

Procuram-se voluntários com interesse pela terceira idade e disponibilidade 

para apoiar os cuidadores e proporcionar-lhes momentos livres para que possam 

realizar algumas atividades de lazer (ou não) e melhorarem o seu bem-estar.

Após a criação do grupo de voluntários é necessário proceder a uma 

pequena formação (ver quadro 15), alertando para os aspetos mais importantes e 

desafiantes dos recetores de cuidados.

Importa ainda salientar que a ação de formação será adaptada às 

características dos recetores de cuidados.

Em simultâneo com a criação de um grupo de voluntários de apoio aos 

cuidadores, pretende-se dinamizar um grupo de partilha dos cuidadores, como 

será descrito no objetivo seguinte.

O presente objetivo seria levado a cabo por um/a técnico/a de 

Psicogerontologia.

Tendo por base as necessidades da cuidadora anteriormente identificadas 

na investigação, sugerem-se algumas medidas que pretendem dar resposta a 

essas necessidades, bem como aumentar o bem-estar físico e emocional de 

quem cuida. Para além do apoio aos cuidadores, a presente proposta visa ainda 

tornar a tarefa de cuidar menos complexa e exigente. Para tal sugere-se a 

dinamização de uma ação de formação vocacionada para cuidadores e futuros 

cuidadores, a desenvolver por parte de profissionais de saúde e técnicos/as de
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Psicogerontologia. Por fim, pretende-se ainda criar um espaço de 

aconselhamento e encaminhamento para cuidadores e futuros cuidadores

Objetivo Geral: Apoiar psicossocialmente os cuidadores informais de modo a 

melhorar e a manter a sua qualidade de vida e bem-estar.

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
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Objetivos específicos:

1) Proporcionar um local de partilha e troca de experiências enquanto 

cuidadores informais idosos;

2) Proporcionar formação adequada para preparação dos voluntários;

3) Proporcionar formação adequada às necessidades dos cuidadores e/ou 

futuros cuidadores informais idosos;

4) Criar um espaço de aconselhamento/encaminhamento personalizado para 

os cuidadores informais ou futuros cuidadores idosos.

Atividades a desenvolver:

A1 -  Divulgação do projeto de intervenção;

A2 -  Contacto com os diferentes atores locais para estabelecer parcerias;

A3 -  Criação de um grupo de voluntários;

A4 -  Ação de formação para grupo de voluntários;

A5 - Ação de formação para cuidadores informais idosos;

A6 -  Criação de um grupo informal de partilha para cuidadores idosos;

A7 -  Criação de um espaço de aconselhamento/encaminhamento aos cuidadores 

e futuros cuidadores informais idosos.

1 - Proporcionar um local de partilha e troca de experiências enquanto 

cuidadores informais idosos:
Este objetivo consiste na criação de um grupo informal de cuidadores onde 

estes possam partilhar as suas experiências, emoções e dúvidas, entre outros 

temas. Funcionaria como um espaço de conversa livre entre cuidadores que 

reconhecem as dificuldades e os momentos difíceis que passam, bem como a 

partilha das mesmas necessidades.

112



As autarquias locais podem assumir um papel preponderante não só na 

divulgação, como na cedência de um espaço, uma vez por semana, onde as 

partilhas possam ocorrer.

Também este objetivo será levado a cabo por um/a técnico/a de 

Psicogerontologia.

2 - Proporcionar formação adequada para preparação dos voluntários:

De forma a que os cuidadores possam obter algum tempo livre para si e 

para a frequência da ação de formação, é necessário a criação de um grupo 

de voluntários. Contudo, face ao facto de se tratar de uma população com 

caraterísticas especiais, será necessária a seleção cuidada dos mesmos bem 

como a sua formação.

Não se pretende que prestem quaisquer cuidados mas, que desenvolvam 

atividades lúdicas junto dos recetores de cuidados bem como respeitem as 

rotinas dos mesmos. Desta forma, sugere-se a realização de uma pequena 

ação de formação de três sessões desenvolvida por um técnico/a de 

Psicogerontologia, cujos temas a abordar podem ser observados no quadro 

15.

3 -  Proporcionar formação adequada às necessidades dos cuidadores e/ou 

futuros cuidadores informais idosos;
Uma das necessidades apontadas pelos vários autores e pela cuidadora 

diz respeito à necessidade de formação adequada para que possam prestar os 

cuidados da melhor forma. Assim, surge este objetivo que procura reduzir as 

inseguranças e capacitar os cuidadores dos conhecimentos essenciais.

Dada a especificidade do tema, a ação de formação deverá ser dinamizada 

por dois profissionais de saúde (enfermeiro/a e psicólogo/a), pelo que a parceria 

com os centros de saúde será fundamental. Contudo, outros não relacionados 

com a saúde deverão ser assegurados pelo/a técnico/a de Psicogerontologia. A 

ação poderá decorrer no espaço do grupo de partilha.

Os temas da ação de formação serão apresentados no quadro 16.

Importa salientar que as temáticas da formação serão adaptadas às 

necessidades dos recetores de cuidados. Cada sessão terá a duração média de 2
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horas, uma vez por semana, ao longo de 4 meses. Para assegurar a frequência 

dos Cuidadores nas sessões, recorrer-se-á ao apoio do grupo de voluntários.

4 - Criar um espaço de aconselhamento/encaminhamento personalizado 

para os cuidadores informais ou futuros cuidadores.
Por fim, após a promoção da autonomia do grupo de cuidadores e a 

concretização da ação de formação, sugere-se a criação de um espaço de 

aconselhamento/encaminhamento aos cuidadores e futuros cuidadores.

Neste espaço, o cuidador ou futuro cuidador pode expor o seu caso e o 

mesmo ser analisado, de modo a ser exploradas as opções mais adequadas ao 

recetor de cuidados e à sua família. Por outro lado, terá ao seu dispor um 

conjunto de informações indispensáveis acerca de instituições responsáveis por 

cuidados ao domicílio, apoios sociais, estruturas residenciais de apoio à 3a idade, 

bem como prestação de apoio psicossocial ao cuidador.

Destinatários:
Cuidadores informais idosos e futuros cuidadores informais idosos 

Parcerias:
O presente projeto pretende estabelecer algumas parcerias, de modo a 

poder levar a cabo os seus objetivos. Neste sentido, pretende-se realizar 

parcerias com:

- Juntas de Freguesia -  para a concretização dos objetivos específicos do 

presente projeto torna-se essencial estabelecer uma parceria com as juntas de 

freguesia. Face à sua política de proximidade, as juntas de freguesia são uma 

parceria importante na divulgação, participação no "recrutamento” de voluntários, 

bem como na cedência de espaços públicos de forma gratuita;

- Centros de Saúde -  para a realização da ação de formação, e tendo em 

conta a especificidade dos temas, os profissionais de saúde são os indicados 

para os abordarem. Neste sentido, seria importante realizar uma parceria com os 

centros de saúde locais para que pudessem disponibilizar um enfermeiro 

especializado nas temáticas geriátricas;
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- Santas Casas da Misericórdia /Lares e Centros de Dia/instituições de 

prestação de cuidados -  as instituições que prestam cuidados formais 

diariamente vêem-se confrontadas com os inúmeros pedidos das famílias. Assim, 

para a concretização do último objetivo sugere-se a parceria com estas 

instituições para um melhor encaminhamento e apoio aos cuidadores e futuros 

cuidadores.

Duração prevista: 12 meses.

Recursos Técnicos:

- recursos externos -  Enfermeiro do Centro de Saúde e Psicólogo 

(presente objetivo 3);

- recursos internos -  Técnico/a de Psicogerontologia (presente objetivos 1, 
2, 3 e 4).
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Logística:
- Cedência de um espaço;

- Mesas e cadeiras;

- Videoprojetor;

- Computador;

- Papel;

- Canetas.

Avaliação:
O projeto de intervenção será avaliado através de uma ficha de avaliação 

passada aos intervenientes, ou seja, aos cuidadores informais idosos e aos 

voluntários após a frequência das ações de formação bem como seis meses após 

a implementação dos voluntários em casa dos cuidadores.

Pretende-se desta forma avaliar o impacto dos voluntários na família e de 

que forma isso aumentou o bem-estar dos cuidadores informais idosos.
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Quadro n°. 15 -  Ação de formação para grupo de voluntários

Temas Recursos Destinatários Data /Horas

Recetor de cuidados e as 
suas características

Respeito, dignidade e livre 
arbítrio

Respeito pelas rotinas 

O que o voluntário NÃO pode 
fazer

Técnico/a de 
Psicogerontologia

Exemplo de atividades a 
desenvolver com o recetor de 

cuidados

Integração do voluntário na 
família do cuidador

7/10
Voluntários

Abril

(3 sessões/6h.)

O quadro 15 está relacionado com a ação de formação dada ao grupo de 

voluntários, englobando diversas temáticas que os capacitem para substituir os 

cuidadores em determinados momentos, nomeadamente: "Recetor de cuidados e 

as suas características”, "Respeito, dignidade e livre arbítrio”, "Respeito pelas 

rotinas”, "O que o voluntário NÃO pode fazer”, "Exemplo de atividades a 

desenvolver com o recetor de cuidados” e "Integração do voluntário na família do 

cuidador”.

A ação de formação dividir-se-á em três sessões de cerca de duas horas e 

decorrerá no mês de Abril. Prevê-se a constituição de um grupo de 7/10 

voluntários.

As sessões serão dinamizadas por um Técnico/a de Psicogerontologia.
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Quadro n°. 16 -  Formação aos cuidadores

Temas Recurso Destinatários Data/Horas

Recetor de cuidados e as suas 

características.
Junho

Respeito, dignidade e livre arbítrio (5 sessões/10h.)

Importância das rotinas

- Organização e planificação de rotinas

diárias

Técnico/a de 

Psicogerontologia

Emoções e Stress

- Estratégias de gestão emocional e de 

stress Julho

(2 sessões/4h.)
Apoios sociais (Ex: segurança social; 

instituições de apoio)

Cuidados alimentares de acordo com as 

diferentes condições clinicas (ex.: 

diabetes, anemia e problemas cardíacos)
Cuidadores e

Julho

(2 sessões/4h.)

Técnicas de levante Futuros

Cuidadores
Importância da higiene diária 

-técnicas para realizar a higiene em 

casos de mobilidade reduzida

Agosto

(2 sessões/4h.)

Administração da medicação Profissional de 

Saúde

Agosto

(1 sessão/2h.)

Doenças e perturbações associadas a 

uma condição clinica ou neuro 

psicológica

(Enfermeiro/a e 

Psicólogo/a)
Agosto

Sinais de alerta face a uma condição 

clinica ou neuro psicológica

(2 sessões/4h.)

Setembro 

(3 sessões/6h.)
Tratamento e consequências de uma 

condição clinica ou neuro psicológica

Importância da estimulação cognitiva - 

Estratégias a desenvolver

Setembro 

(1 sessão/2h.)

117



O quadro 16 está relacionado com a ação de formação dada ao grupo de 

cuidadores e futuros cuidadores, englobando diversas temáticas que os ajudam 

no decorrer do processo de cuidar, nomeadamente: "Recetor de cuidados e as 

suas características”, "Respeito, dignidade e livre arbítrio”, "Importância das 

rotinas - Organização e planificação de rotinas diárias”, ”Emoções e Stress - 

Estratégias de gestão emocional e de stress” e "Apoios sociais (Ex: segurança 

social; instituições de apoio)”. Estas sessões serão dinamizadas por Técnico/a de 

Psicogerontologia. As sessões de: "Cuidados alimentares de acordo com as 

diferentes condições clínicas (ex.: diabetes, anemia e problemas cardíacos) ”, 

"Técnicas de levante”, "Importância da higiene diária - técnicas para realizar a 

higiene em casos de mobilidade reduzida”, "Administração da medicação”, 

"Doenças e perturbações associadas a uma condição clínica ou neuro 

psicológica”, "Sinais de alerta face a uma condição clínica ou neuro psicológica”, 

"Tratamento e consequências de uma condição clínica ou neuro psicológica” e 

"Importância da estimulação cognitiva - Estratégias a desenvolver” serão 

dinamizadas por Profissionais de Saúde (Enfermeiro/a e Psicólogo/a)

A ação de formação dividir-se-á em 18 sessões de cerca de duas horas 

cada, que decorrerão nos meses de Julho, Agosto e Setembro.
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Conclusão
A presente investigação incide sobre a forma como o sentimento de 

comunidade e o envelhecimento produtivo constituem fatores protetores do 

desgaste de uma idosa cuidadora informal.

Após a análise de todos os dados recolhidos, conclui-se que esta 

Cuidadora tem uma forte ligação à comunidade onde reside, pelo facto de manter 

a sua atividade profissional que lhe permite o contacto diário com os seus 

membros e também a existência de uma rede de suporte social (rede familiar, 

profissional e de amizade/vizinhança), promotoras do seu bem-estar e/ou 

qualidade de vida.

A forma positiva como encara o seu processo de envelhecimento, é 

fundamental para enfrentar as adversidades diárias, principalmente as que 

advêm da sua função enquanto Cuidadora.

Partindo destes factos, após pesquisa e revisão bibliográfica, determinou- 

se que seria importante identificar as principais motivações para que se 

mantenha ativa mas, também as dificuldades que sente, com o objetivo de 

contribuir para que estudos futuros possam incidir na planificação de estratégias 

de intervenção, que potenciem as motivações e reduzam as dificuldades, 

assegurando desta forma o futuro da prestação de cuidados no domicílio.

Este estudo permite identificar a forma como a Cuidadora se caracteriza e 

perceber que imagem é que os recetores de cuidados, o esposo, o filho e 

clientes/vizinhas têm.

Estas conclusões permitem alertar para a importância de serem realizados 

mais estudos neste campo, de forma a criar e implementar cuidados/medidas de 

proximidade, possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos cuidadores. 

Torna-se cada vez mais pertinente estudar os cuidadores informais não só pelos 

aspetos referidos anteriormente mas também pelo facto das famílias assumirem 

com maior frequência essa função, motivado por limitações económicas, ausência 

de respostas sociais e fortes laços familiares.

Algumas das necessidades com que os cuidadores se deparam no seu 

quotidiano estão relacionadas com maior disponibilidade de tempo para si, maior 

disponibilidade económica, muitas vezes impeditiva do recurso a serviços de
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apoio e principalmente maior apoio e acompanhamento por parte da família e da 

comunidade, para preservarem o seu bem-estar.

É sugerido um projeto de intervenção que vise a implementação de 

programas de apoio aos cuidadores informais idosos, para que estes possam 

enfrentar com mais facilidade as dificuldades surgidas no ato de cuidar, 

compreender as diferentes alterações no processo de envelhecimento e 

dependência, capacitar os cuidadores e possíveis voluntários das comunidades 

onde residem com formações adequadas às suas funções e implementar grupos 

de interajuda para cuidadores informais, com vista à promoção de processos de 

partilha e identificação de problemas e à interação de experiências.

É importante fornecer formação aos cuidadores informais idosos e 

possíveis voluntários, que lhes permita implementar os cuidados necessários às 

pessoas dependentes em contexto domiciliário e também permitir que tenham 

mais tempo-livre para atividades que lhes sejam prazerosas. É neste sentido que 

surge o projeto de intervenção descrito anteriormente, com a implementação do 

qual se espera contribuir para a otimização de competências, maior autonomia e 

autoestima dos cuidadores e consequente satisfação das necessidades dos 

recetores de cuidados.

O projeto de intervenção "Cuidar de quem cuida -+ de 65 - Estratégias e 

Apoios” constitui-se assim como uma intervenção comunitária, dirigida aos 

cuidadores informais e futuros cuidadores e que pretende criar parcerias na 

comunidade, nomeadamente com autarquias locais e juntas de freguesia, 

unidades de saúde e serviços de ação social, no sentido de responder às 

dificuldades identificadas pelos cuidadores.

Este projeto pretende ser o início de um trabalho que tem de ter o apoio 

dos serviços de apoio comunitário, de forma a auxiliar os que assumem nos dias 

de hoje o papel de cuidador informal, apesar das dificuldades económicas, 

sociais, laborais, familiares que enfrentam no dia-a-dia.

Ficou demonstrado pelo estudo que a Cuidadora defende a presença dos 

seus pais (recetores de cuidados) em casa, uma vez que só assim conseguem 

preservar a sua dignidade e proporcionar qualidade de vida. Assim, a 

manifestação de felicidade em cuidar do ente querido no domicílio foi manifestada
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pela Cuidadora pelo facto de cumprir o desejo dos seus pais e lhes proporcionar 

um fim de vida condigno.

É de realçar que surgiram algumas limitações no decorrer do estudo, sendo 

uma delas a análise e interpretação de dados resultantes das entrevistas. Exigiu 

grande disponibilidade de tempo de forma a criar uma base de confiança, 

imprescindível para um estudo de caso. Este foi a etapa mais demorada de todo o 

processo de investigação e que exigiu maior dedicação. Outra das limitações 

prende-se com o facto de se basear num estudo de caso em que não existe a 

possibilidade de comparação com outros cuidadores informais idosos. Por outro 

lado, o facto de ser um estudo qualitativo poderá implicar maiores riscos de 

enviesamento.

Ao longo de todo o processo de investigação, existiu a preocupação 

constante em assegurar o rigor científico e metodológico do estudo.

Como sugestões, a Cuidadora apela à necessidade de apoio por parte de 

profissionais de saúde, dos seus familiares e da comunidade onde reside, sendo 

fundamental a criação de redes de apoio que garantam suporte às famílias neste 

processo

É importante o desenvolvimento de mais estudos nesta área, de forma a 

capacitar os cuidadores informais de estratégias para preservar a sua integridade 

física e emocional, o seu bem-estar e também a qualidade de cuidados prestados.

Futuramente poder-se-á considerar variáveis como: diferentes contextos 

territoriais e abranger uma maior quantidade de cuidadores idosos que 

mantenham a sua atividade profissional e minimizem o desgaste causado pelo ato 

de cuidar com o apoio de uma rede social e participação comunitária.
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Apêndice I

Consentimento informado e declaração de autorização para a recolha 

de dados
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MESTRADO EM PSICOGERONTOLOGIA COMUNITÁRIA

Consentimento Informado

Enquanto aluna do Mestrado em Psicogerontologia Comunitária, do 

Instituto Politécnico de Beja e no âmbito do Projeto de Intervenção pretendo 

efetuar um estudo sobre a forma como o sentimento de comunidade e o 

envelhecimento produtivo constituem fatores protetores do desgaste de uma 

idosa cuidadora informal.

Para que o objetivo do estudo possa ser alcançado, a sua colaboração é 

fundamental e imprescindível, sendo recolhidos dados através de Grelhas de 

Registo, para posteriormente serem tratados numa abordagem qualitativa.

A escolha de participar ou não participar no estudo é voluntária. Se decidir 

não tomar parte do estudo, ou em qualquer momento decidir retirar-se, poderá 

fazê-lo. É garantida a confidencialidade e anonimato dos dados recolhidos 

segundo o código ético e deontológico. Os seus dados não estarão registados em 

qualquer base de dados, apenas através de códigos. Os resultados do estudo 

serão postos à disposição a pedido dos interessados.

Depois de ler as explicações acima referidas, declaro que aceito participar 

neste Projeto de Intervenção.

Assinatura: Data: / /
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Os dados obtidos através da realização da presente entrevista são meramente 

utilizados para a realização de um estudo efetuado no âmbito do Mestrado em 

Psicogerontologia Comunitária, lecionado na Escola Superior de Educação de 

Beja. Comprometo-me deste modo a salvaguardar o sigilo no que respeita à 

identificação dos entrevistados, uma vez que os nomes próprios serão 

substituídos por nomes fictícios. O estudo tem como objetivo compreender de que 

forma o sentimento de comunidade e envelhecimento produtivo constituem 

fatores protetores do desgaste de uma idosa cuidadora informal.
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Apêndice II

Guião das Entrevistas
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Guião da Entrevista à Idosa Cuidadora Informal sobre a forma como o Sentimento de Comunidade e o Envelhecimento

Produtivo constituem fatores protetores do seu Desgaste

Objetivo Geral Objetivos específicos Dimensões Questões

Identificar de que forma o 
Sentimento de Comunidade e 
Envelhecimento Produtivo 
constituem fatores protetores do 
Desgaste de uma idosa 
Cuidadora Informal

• Apresentar a entrevistadora e 
explicar os objetivos da 
investigação;
• Apresentar a investigação;
• Agradecer a colaboração do 
entrevistado destacando a 
importância da sua participação 
na investigação;
• Justificar a entrevista;
• Garantir o anonimato do 
entrevistado;
• Solicitar autorização para o 
registo áudio da entrevista;
• Informar que receberá a 
transcrição da entrevista com o 
propósito de validação;
• Transmitir que os resultados 
serão disponibilizados ao 
entrevistado, a seu pedido;

• (Com)Fiabilidade (utilidade da 
Investigação; cumprimento dos 
objetivos previstos e capacitação 
do entrevistador).

• Empatia (levar em 
consideração as sugestões 
apresentadas pela entrevistada; 
entender as necessidades e 
motivações da entrevistada e 
adequar a entrevista à 
disponibilidade da entrevistada).

• Capacidade de resposta
(demonstrar interesse na 
temática abordada; 
disponibilidade para realizar a 
entrevista e esclarecimento de 
dúvidas).

Apresentação do estudo
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• Incentivar a entrevistada.
• Segurança (inspirar confiança; 
fazer com que a entrevistada se 
sinta segura/confortável no 
decorrer da entrevista e domínio 
da temática).

• Obter informações 
relativamente aos dados pessoais 
da entrevistada.

• Caraterização da participante 1. Dados Pessoais
1.1. Nome:
1.2. Idade:
1.3. Sexo:
1.4. Estado Civil:
1.5. Tem/Teve filhos/netos? 
Quantos?
1.6. Presta cuidados a alguém? 
Sim/Não? Se sim, a quantas 
pessoas?
1.7. Habilitações Literárias:
1.8. Profissão:
1.9. Passatempos:
1.10. Estado de saúde (doenças 
crónicas):

• Identificar o grau de importância 
atribuída pela entrevistada aos

• Laços familiares 2. Relação Familiar
2.1. Vive só? Com quem vive?
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laços familiares. 2.2. Qual a relação que possui 
com a sua família?
2.3. Que importância atribui à 
família?

• Determinar se o envelhecimento
deverá ser encarado como 
algo positivo ou negativo;

• Conhecer os conceitos de
qualidade de vida e 
envelhecimento produtivo e/ou 
bem-sucedido.

• Processo de envelhecimento

• Qualidade de Vida e 
Envelhecimento Produtivo e/ou 
Bem-Sucedido

3. Envelhecimento
3.1. Como encara o seu 
processo de envelhecimento?
3.2. Como caracteriza e avalia a 
sua vida?
3.3. Considera que o 
envelhecimento do ser humano 
deve de 
ser encarado como algo 
positivo?
3.4. Envelhecer é um facto que 
condiciona todos os seres 
humanos? Se sim, considera 
que pode ser alterado esse 
processo?
3.5. O que é envelhecer com 
qualidade de vida?
3.6. O que pensa sobre 
envelhecimento produtivo e/ou
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bem-sucedido?

• Identificar as • Fatores motivacionais 4. Motivações
motivações/mudanças 4.1. Qual/Quais o/s motivo/s
ocorridas antes e após que a levaram a tornar-se
assumir o papel de cuidadora;

• Mudanças ocorridas
cuidadora informal?
4.2. Existiram mudanças na sua 
vida (a nível familiar, sonhos, 
projetos, vida a dois, 
sentimentos, entre outras) após 
assumir o papel de cuidadora?
4.3. Alguma vez se arrependeu?

• Perceber se a entrevistada tem Porquê?

apoio no desempenho das • Apoio social 4.4. Tem algum tipo de apoio

suas tarefas; por parte da família e/ou 
instituição de apoio à terceira 
idade, para exercer as suas 
funções de cuidadora?
4.5. Que tipo de apoio acha que 
lhe faz falta?
4.6. Com quem costuma 
desabafar e sobre o quê?
4.7. O que sente falta? Quando 
é que pensa em si?
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• Conhecer a forma como a 
entrevistada concilia a 
prestação de cuidados com a 
sua atividade profissional e a 
gestão familiar.

• Conciliação das tarefas diárias 4.8. Como concilia a prestação 
de cuidados com a sua 
atividade profissional e a gestão 
familiar?

• Demonstrar a multiplicidade de 
papéis sociais/representações 
sociais assumidos pela 
entrevistada.

• Papéis sociais 5. Papéis sociais 
5.1. Como se vê em cada um 
dos destes papéis: Mulher; 
Esposa; Mãe; Filha; Avó; 
Cuidadora e Profissional ativa?

• Determinar a importância das • Relações familiares, de 6. Relações Interpessoais
relações familiares, de vizinhança, amizade e 6.1. Como é a relação com
vizinhança, amizade e no 
contexto profissional como 
suporte para fazer face às 
adversidades diárias.

profissionais as/os suas/seus clientes e 
vizinhas/os?
6.2. As relações estabelecidas 
diariamente no contexto familiar, 
profissional ou de vizinhança, 
funcionam como um importante 
suporte para fazer face às 
adversidades/dificuldades?
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• Efetuar uma análise reflexiva 
sobre a forma como a idosa se 
vê com a idade dos pais.

• Compreender se a existência de 
suporte social constitui um 
fator protetor do desgaste da 
cuidadora.

• Olhar sobre a velhice da 
entrevistada

• Fatores protetores do desgaste 
da cuidadora informal

7. Perspetivas futuras
7.1. Como se imagina com a 
idade dos seus pais?
7.2. Como gostaria de ser 
cuidada?
7.3. Quais as suas expetativas 
relativamente aos cuidados que 
lhe possam ser prestados no 
futuro?
7.4. Quem acha que são as 
pessoas que vão estar 
envolvidas?
7.5. O que considera que a 
protege do desgaste inerente à 
tarefa de cuidar?
7.6. Gostaria de dizer mais 
alguma coisa que ainda não 
tenha referido e que ache 
importante partilhar?
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Objetivo Geral Objetivos específicos Dimensões Questões

• Apresentar a entrevistadora e • (Com)Fiabilidade (utilidade da Apresentação do estudo
explicar os objetivos da Investigação; cumprimento dos

Identificar a forma 
recetora de cuidados 
envelhecimento e os 
prestados pela filha.

como a 
encara o 
cuidados

investigação;
• Apresentar a investigação;
• Agradecer a colaboração do 
entrevistado destacando a 
importância da sua participação

objetivos previstos e capacitação 
do entrevistador).

• Empatia (levar em 
consideração as sugestões

na investigação; apresentadas pela entrevistada;
• Justificar a entrevista; entender as necessidades e
• Garantir o anonimato do motivações da entrevistada e
entrevistado; adequar a entrevista à
• Solicitar autorização para o 
registo áudio da entrevista;

disponibilidade da entrevistada).

• Informar que receberá a • Capacidade de resposta
transcrição da entrevista com o (demonstrar interesse na
propósito de validação; temática abordada;
• Transmitir que os resultados disponibilidade para realizar a
serão disponibilizados ao entrevista e esclarecimento de
entrevistado, a seu pedido; dúvidas).
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• Incentivar a entrevistada.
• Segurança (inspirar confiança; 
fazer com que a entrevistada se 
sinta segura/confortável no 
decorrer da entrevista e domínio 
da temática).

• Obter informações • Caraterização da participante 1. Dados Pessoais
relativamente aos dados pessoais 1.1. Nome:
da entrevistada. 1.2. Idade:

1.3. Sexo:
1.4. Estado Civil:
1.5. Tem/Teve
filhos/netos/bisnetos? Quantos?
1.6. Habilitações Literárias:
1.8. Profissão:
1.9. Passatempos:
1.10. Estado de saúde (doenças 
crónicas):

• Determinar se o envelhecimento • Processo de envelhecimento 2. Envelhecimento
deverá ser encarado como 2.1. Como tem sido para si
algo positivo ou negativo. envelhecer?

• Definir o tipo de relação entre a 3. Relações familiares
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cuidadora e a recetora de 
cuidados.

• Efetuar uma análise reflexiva 
sobre a forma como a idosa 
olha para o futuro.

• Papel de mãe
• Olhar sobre a filha

• Cuidados recebidos

• Cuidados recebidos na própria 
habitação e numa Instituição de 
Apoio à Terceira Idade

• Olhar sobre a velhice da 
entrevistada

3.1. Como foi enquanto mãe?
3.2. Consegue definir a sua 
filha?
3.3. Como é ser cuidada pela 
sua filha?
3.4. Considera que a forma 
como é tratada em sua casa, 
pela sua filha, é diferente da 
forma como seria tratada numa 
Instituição de Apoio à Terceira 
Idade/Lar? Porquê?
4. Perspetivas futuras
4.1. O facto de receber 
cuidados em sua casa e por 
parte da sua filha fá-la olhar 
para o futuro de forma mais 
tranquila? Porquê?
4.2. Gostaria de dizer mais 
alguma coisa que ainda não 
tenha referido e que ache 
importante partilhar?
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Objetivo Geral Objetivos específicos Dimensões Questões

• Apresentar a entrevistadora e • (Com)Fiabilidade (utilidade da Apresentação do estudo
explicar os objetivos da Investigação; cumprimento dos

Identificar a forma 
recetor de cuidados 
envelhecimento e os 
prestados pela filha.

como o 
encara o 
cuidados

investigação;
• Apresentar a investigação;
• Agradecer a colaboração do 
entrevistado destacando a 
importância da sua participação

objetivos previstos e capacitação 
do entrevistador).

• Empatia (levar em 
consideração as sugestões

na investigação; apresentadas pelo entrevistado;
• Justificar a entrevista; entender as necessidades e
• Garantir o anonimato do motivações do entrevistado e
entrevistado; adequar a entrevista à
• Solicitar autorização para o 
registo áudio da entrevista;

disponibilidade do entrevistado).

• Informar que receberá a • Capacidade de resposta
transcrição da entrevista com o (demonstrar interesse na
propósito de validação; temática abordada;
• Transmitir que os resultados disponibilidade para realizar a
serão disponibilizados ao entrevista e esclarecimento de
entrevistado, a seu pedido; dúvidas).

150



Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

• Incentivar o entrevistado.
• Segurança (inspirar confiança; 
fazer com que o entrevistado se 
sinta segura/confortável no 
decorrer da entrevista e domínio 
da temática).

• Obter informações • Caraterização do participante 1. Dados Pessoais
relativamente aos dados pessoais 1.1. Nome:
do entrevistado. 1.2. Idade:

1.3. Sexo:
1.4. Estado Civil:
1.5. Tem/Teve
filhos/netos/bisnetos? Quantos?
1.6. Habilitações Literárias:
1.8. Profissão:
1.9. Passatempos:
1.10. Estado de saúde (doenças 
crónicas):

• Determinar se o envelhecimento • Processo de envelhecimento 2. Envelhecimento
deverá ser encarado como 2.1. Como tem sido para si
algo positivo ou negativo. envelhecer?

• Definir o tipo de relação entre a 3. Relações familiares
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cuidadora e o recetor de 
cuidados.

• Efetuar uma análise reflexiva 
sobre a forma como o idoso 
olha para o futuro.

• Papel de pai
• Olhar sobre a filha

• Cuidados recebidos

• Cuidados recebidos na própria 
habitação e numa Instituição de 
Apoio à Terceira Idade

• Olhar sobre a velhice do 
entrevistado

3.1. Como foi enquanto pai?
3.2. Consegue definir a sua 
filha?
3.3. Como é ser cuidado pela 
sua filha?
3.4. Considera que a forma 
como é tratado em sua casa, 
pela sua filha, é diferente da 
forma como seria tratada numa 
Instituição de Apoio à Terceira 
Idade/Lar? Porquê?
4. Perspetivas futuras
4.1. O facto de receber 
cuidados em sua casa e por 
parte da sua filha fá-lo olhar 
para o futuro de forma mais 
tranquila? Porquê?
4.2. Gostaria de dizer mais 
alguma coisa que ainda não 
tenha referido e que ache 
importante partilhar?
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Objetivo Geral Objetivos específicos Dimensões Questões

• Apresentar a entrevistadora e • (Com)Fiabilidade (utilidade da Apresentação do estudo
explicar os objetivos da Investigação; cumprimento dos

Identificar a forma como o 
esposo da cuidadora informal 
encara o envelhecimento e os 
cuidados prestados pela sua 
esposa aos pais dependentes.

investigação;
• Apresentar a investigação;
• Agradecer a colaboração do 
entrevistado destacando a 
importância da sua participação 
na investigação;

objetivos previstos e capacitação 
do entrevistador).

• Empatia (levar em 
consideração as sugestões 
apresentadas pelo entrevistado;

• Justificar a entrevista; entender as necessidades e
• Garantir o anonimato do motivações do entrevistado e
entrevistado; adequar a entrevista à
• Solicitar autorização para o 
registo áudio da entrevista;

disponibilidade do entrevistado).

• Informar que receberá a • Capacidade de resposta
transcrição da entrevista com o (demonstrar interesse na
propósito de validação; temática abordada;
• Transmitir que os resultados disponibilidade para realizar a
serão disponibilizados ao entrevista e esclarecimento de
entrevistado, a seu pedido; dúvidas).
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• Incentivar o entrevistado.
• Segurança (inspirar confiança; 
fazer com que o entrevistado se 
sinta segura/confortável no 
decorrer da entrevista e domínio 
da temática).

• Obter informações • Caraterização do participante 1. Dados Pessoais
relativamente aos dados pessoais 1.1. Nome:
do entrevistado. 1.2. Idade:

1.3. Sexo:
1.4. Estado Civil:
1.5. Tem/Teve filhos/netos? 
Quantos?
1.6. Habilitações Literárias:
1.8. Profissão:
1.9. Passatempos:
1.10. Estado de saúde (doenças 
crónicas):

• Determinar se o envelhecimento • Processo de envelhecimento 2. Envelhecimento
deverá ser encarado como 2.1. Como tem sido para si
algo positivo ou negativo. envelhecer? Como encara o seu

processo de envelhecimento?
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• Definir o tipo de relação entre a 3. Relações familiares
cuidadora e o seu esposo e as • Olhar sobre a esposa 3.1. De que forma carateriza a
alterações sofridas após a sua esposa?
mesma assumir esse papel. • Alterações na rotina 3.2. Que alterações ocorreram 

na vossa vida enquanto casal, 
desde que se a sua esposa se 
tornou cuidadora?

• Projetos 3.3. Existiram projetos que
• Implicações diárias sofreram alterações?

3.4. Quais as implicações 
diárias que o papel de 
cuidadora da sua esposa têm?

• Apoio nos cuidados 3.5. Presta algum tipo de apoio
nos cuidados efetuados?

• Papel de cuidador 3.6. Imagina-se no papel de 
cuidador?
3.7. Gostaria de dizer mais 
alguma coisa que ainda não 
tenha referido e que ache 
importante partilhar?
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Objetivo Geral Objetivos específicos Dimensões Questões

• Apresentar a entrevistadora e • (Com)Fiabilidade (utilidade da Apresentação do estudo
explicar os objetivos da Investigação; cumprimento dos

Identificar a forma como o filho 
da cuidadora informal encara o 
envelhecimento e os cuidados 
prestados pela sua mãe aos 
avós dependentes.

investigação;
• Apresentar a investigação;
• Agradecer a colaboração do 
entrevistado destacando a 
importância da sua participação 
na investigação;

objetivos previstos e capacitação 
do entrevistador).

• Empatia (levar em 
consideração as sugestões 
apresentadas pelo entrevistado;

• Justificar a entrevista; entender as necessidades e
• Garantir o anonimato do motivações do entrevistado e
entrevistado; adequar a entrevista à
• Solicitar autorização para o 
registo áudio da entrevista;

disponibilidade do entrevistado).

• Informar que receberá a • Capacidade de resposta
transcrição da entrevista com o (demonstrar interesse na
propósito de validação; temática abordada;
• Transmitir que os resultados disponibilidade para realizar a
serão disponibilizados ao entrevista e esclarecimento de
entrevistado, a seu pedido; dúvidas).
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• Incentivar o entrevistado.
• Segurança (inspirar confiança; 
fazer com que o entrevistado se 
sinta segura/confortável no 
decorrer da entrevista e domínio 
da temática).

• Obter informações • Caraterização do participante 1. Dados Pessoais
relativamente aos dados pessoais 1.1. Nome:
do entrevistado. 1.2. Idade:

1.3. Sexo:
1.4. Estado Civil:
1.5. Tem filhos/netos? Quantos?
1.6. Habilitações Literárias:
1.8. Profissão:
1.9. Passatempos:
1.10. Estado de saúde (doenças 
crónicas):

• Determinar se o envelhecimento • Processo de envelhecimento 2. Envelhecimento
deverá ser encarado como 2.1. Como tem sido para si
algo positivo ou negativo. envelhecer? Como encara o seu

processo de envelhecimento?

• Definir o tipo de relação entre a
• Olhar sobre a sua mãe

3. Relações Familiares
3.1. De que forma carateriza a
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cuidadora e o seu filho e as 
alterações sofridas após a 
mesma assumir esse papel.

• Alterações na vida familiar

• Projetos

• Implicações diárias

• Apoio nos cuidados

• Papel de cuidador

sua mãe?
3.2. Que alterações ocorreram 
na vossa vida familiar desde 
que se a sua mãe se tornou 
cuidadora?
3.3. Existiram projetos familiares 
que sofreram alterações?
3.4. Tem conhecimento das 
implicações diárias que o papel 
de cuidadora da sua mãe tem?
3.5. Presta algum tipo de apoio 
nos cuidados efetuados?
3.6. Imagina-se no papel de 
cuidador?
3.7. Gostaria de dizer mais 
alguma coisa que ainda não 
tenha referido e que ache 
importante partilhar?
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Guião da Entrevista a Clientes/Vizinhas/Amigas da Cuidadora Informal tendo em conta a forma como encaram o 

Envelhecimento e a conciliação da atividade profissional da mesma com os Cuidados Prestados aos pais dependentes.

Objetivo Geral Objetivos específicos Dimensões Questões

Identificar a forma como os/as 
clientes/vizinhos/as da 
cuidadora informal encaram o 
envelhecimento e a conciliação 
que a mesma faz em relação à 
sua atividade profissional e aos 
cuidados prestados aos pais 
dependentes.

• Apresentar a entrevistadora e 
explicar os objetivos da 
investigação;
• Apresentar a investigação;
• Agradecer a colaboração do/a 
entrevistado/a destacando a 
importância da sua participação 
na investigação;
• Justificar a entrevista;
• Garantir o anonimato do/a 
entrevistado/a;
• Solicitar autorização para o 
registo áudio da entrevista;
• Informar que receberá a 
transcrição da entrevista com o 
propósito de validação;
• Transmitir que os resultados 
serão disponibilizados ao 
entrevistado, a seu pedido;

• (Com)Fiabilidade (utilidade da 
Investigação; cumprimento dos 
objetivos previstos e capacitação 
do entrevistador).

• Empatia (levar em 
consideração as sugestões 
apresentadas pelo/a 
entrevistado/a; entender as 
necessidades e motivações do 
entrevistado e adequar a 
entrevista à disponibilidade do/a 
entrevistado/a).

• Capacidade de resposta
(demonstrar interesse na 
temática abordada; 
disponibilidade para realizar a 
entrevista e esclarecimento de

Apresentação do estudo
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• Incentivar o/a entrevistado/a. dúvidas).

• Segurança (inspirar confiança; 
fazer com que o entrevistado se 
sinta segura/confortável no 
decorrer da entrevista e domínio 
da temática).

• Obter informações 
relativamente aos dados pessoais 
do/a entrevistado/a.

• Caraterização do/a participante 1. Dados Pessoais
1.1. Nome:
1.2. Idade:
1.3. Sexo:
1.4. Estado Civil:
1.5. Tem filhos/netos/bisnetos? 
Quantos?
1.6. Habilitações Literárias:
1.8. Profissão:
1.9. Passatempos:
1.10. Estado de saúde (doenças 
crónicas):

• Determinar se o envelhecimento 
deverá ser encarado como 
algo positivo ou negativo.

• Processo de envelhecimento 2. Envelhecimento 
2.1. Como tem sido para si 
envelhecer? Como encara o seu 
processo de envelhecimento?
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• Definir o tipo de relação
existente entre o/a 
cliente/vizinho/a e a cuidadora.

• Representação social sobre a 
cuidadora relativamente aos 
papéis sociais
• Conciliação da atividade 
profissional com as tarefas da 
vida familiar

• Apoio nos cuidados

3. Rede de relações
3.1. De que forma carateriza a 
Cuidadora enquanto profissional 
e vizinha?
3.2. Tem conhecimento de que 
a Da "Ana” é cuidadora dos pais 
para além de manter a sua 
atividade profissional? Como vê 
a conciliação da vida familiar 
com a profissional?
3.3. Presta algum tipo de 
apoio/ajuda quando a Da "Ana” 
necessita? Que tipo de 
apoio/ajuda?
3.4. Gostaria de dizer mais 
alguma coisa que ainda não 
tenha referido e que ache 
importante partilhar?
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Apêndice III

Entrevistas Semiestruturadas aos participantes no estudo
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1a Entrevista Semiestruturada -  Cuidadora Informal

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem/Teve filhos/netos? Quantos?

1.6. Presta cuidados a alguém? Sim/Não? Se sim, a quantas pessoas?

1.7. Habilitações Literárias:

1.8. Profissão:

1.9. Passatempos:

1.10. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Relação Familiar

2.1. Vive só? Com quem vive?

2.2. Qual a relação que possui com a sua família?

2.3. Que importância atribui à família?

3. Envelhecimento

3.1. Como encara o seu processo de envelhecimento?
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3.2. Como caracteriza e avalia a sua vida?

3.3. Considera que o envelhecimento do ser humano deve de

ser encarado como algo positivo?

3.4. Envelhecer é um facto que condiciona todos os seres

humanos? Se sim, considera que pode ser alterado esse processo?

3.5. O que é envelhecer com qualidade de vida?

3.6. O que pensa sobre envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido?

4. Motivações

4.1. Qual/Quais o/s motivo/s que a levaram a tornar-se cuidadora informal?

4.2. Existiram mudanças na sua vida (a nível familiar, sonhos, projetos, vida a 

dois, sentimentos, entre outras) após assumir o papel de cuidadora?

4.3. Alguma vez se arrependeu? Porquê?

4.4. Tem algum tipo de apoio por parte da família e/ou instituição de apoio à 

terceira idade, para exercer as suas funções de cuidadora?

4.5. O que sente falta? Quando é que pensa em si?

4.6. Como concilia a prestação de cuidados com a sua atividade profissional e a 

gestão familiar?

5. Papéis sociais

5.1. Como se vê em cada um dos destes papéis: Mulher; Esposa; Mãe; Filha; 

Avó; Cuidadora e Profissional ativa?
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6. Relações Interpessoais

6.1. Como é a relação com as/os suas/seus clientes e vizinhas/os?

6.2. As relações estabelecidas diariamente no contexto familiar, profissional ou de 

vizinhança, funcionam como um importante suporte para fazer face às 

adversidades/dificuldades?

7. Perspetivas futuras

7.1. Como se imagina com a idade dos seus pais?

7.2. Como gostaria de ser cuidada?

7.3. Acredita que o sentimento de comunidade e envelhecimento produtivo 

constituem fatores protetores do desgaste de idosos/as cuidadores/as informais?
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2a Entrevista Semiestruturada -  Recetora de cuidados

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos?

1.6. Habilitações Literárias:

1.7. Profissão:

1.8. Passatempos:

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si o processo de envelhecimento?

3. Relação cuidadora/recetora de cuidados

3.1. Como foi enquanto mãe?

3.2. Consegue definir a sua filha?

3.3. Como é ser cuidada pela sua filha?
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3.4. Considera que a forma como é tratada em sua casa, pela sua filha, é 

diferente da forma como seria tratada numa Instituição de Apoio à Terceira 

Idade/Lar? Porquê?

4. Perspetivas futuras

4.1. Qual a sua condição atual a nível físico, emocional e de autonomia? Como 

encara o seu futuro? Como se vê num futuro próximo?
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3a Entrevista Semiestruturada -  Recetor de cuidados

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos?

1.6. Habilitações Literárias:

1.7. Profissão:

1.8. Passatempos:

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si o processo de envelhecimento?

3. Relação cuidadora/recetor de cuidados

3.1. Como foi enquanto pai?

3.2. Consegue definir a sua filha?

3.3. Como é ser cuidada pela sua filha?
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3.4. Considera que a forma como é tratada em sua casa, pela sua filha, é 

diferente da forma como seria tratado numa Instituição de Apoio à Terceira 

Idade/Lar?

4. Perspetivas futuras

4.1. Qual a sua condição atual a nível físico, emocional e de autonomia? Como 

encara o seu futuro? Como se vê num futuro próximo?
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4a Entrevista Semiestruturada -  Esposo

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem/Teve filhos/netos? Quantos?

1.6. Habilitações Literárias:

1.7. Profissão:

1.8. Passatempos:

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Envelhecimento

2.1. Como encara o processo de envelhecimento e perspetiva a sua velhice?

3. Relação familiar

3.1. De que forma carateriza a sua esposa?

3.2. Que alterações ocorreram na vossa vida enquanto casal, desde que se a sua 

esposa se tornou cuidadora?

3.3. Existiram projetos que sofreram alterações?
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3.4. Quais as implicações diárias que o papel de cuidadora da sua esposa têm?

3.5. Presta algum tipo de apoio nos cuidados efetuados?

3.6. Imagina-se no papel de cuidador?
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5a Entrevista Semiestruturada -  Filho

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem filhos/netos? Quantos?

1.6. Habilitações Literárias:

1.7. Profissão:

1.8. Passatempos:

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Envelhecimento

2.1. Como encara o processo de envelhecimento e perspetiva a sua velhice?

3. Relação familiar

3.1. De que forma carateriza a sua mãe?

3.2. Que alterações ocorreram na vossa vida familiar desde que se a sua mãe se 

tornou cuidadora?

3.3. Existiram projetos familiares que sofreram alterações?
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3.4. Tem conhecimento das implicações diárias que o papel de cuidadora da sua 

mãe tem?

3.5. Presta algum tipo de apoio nos cuidados efetuados?

3.6. Imagina-se no papel de cuidador?
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6a Entrevista Semiestruturada -  Clientes/Vizinhas

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos?

1.6. Habilitações Literárias:

1.7. Profissão:

1.8. Passatempos:

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Envelhecimento

2.1. Como encara o processo de envelhecimento e perspetiva a sua velhice?

3. Rede de relações

3.1. De que forma carateriza a Da "Ana” enquanto profissional e vizinha?

3.2. Tem conhecimento de que a Da "Ana” é cuidadora dos pais para além de 

manter a sua atividade profissional? Como vê a conciliação da vida familiar com a 

profissional?
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3.3. Presta algum tipo de apoio/ajuda quando a Da "Ana” necessita? Que tipo de 

apoio/ajuda?
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7a Entrevista Semiestruturada -  Clientes/Vizinhas

1. Dados Pessoais

1.1. Nome:

1.2. Idade:

1.3. Sexo:

1.4. Estado Civil:

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos?

1.6. Habilitações Literárias:

1.7. Profissão:

1.8. Passatempos:

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas):

2. Envelhecimento

2.1. Como encara o processo de envelhecimento e perspetiva a sua velhice?

3. Rede de relações

3.1. De que forma carateriza a Da "Ana” enquanto profissional e vizinha?

3.2. Tem conhecimento de que a Da "Ana” é cuidadora dos pais para além de 

manter a sua atividade profissional? Como vê a conciliação da vida familiar com a 

profissional?
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3.3. Presta algum tipo de apoio/ajuda quando a Da "Ana” necessita? Que tipo de 

apoio/ajuda?
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1a Entrevista Semiestruturada -  Cuidadora Informal

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: "Ana"

1.2. Idade: 70 anos

1.3. Sexo: Feminino

1.4. Estado Civil: Casada

1.5. Tem/Teve filhos/netos? Quantos? Tenho um filho e uma neta.

1.6. Presta cuidados a alguém? Sim/Não? Se sim, a quantas pessoas? Presto 

cuidados aos meus pais.

1.7. Habilitações Literárias: 4a classe

1.8. Profissão: Reformada mas, trabalho por conta própria.

1.9. Passatempos: Tudo o que tenha a ver com costura.

1.10. Estado de saúde (doenças crónicas): Hipertensão, colite nervosa e 

problemas nos ossos.

2. Relação Familiar

2.1. Vive só? Com quem vive?

Não, vivo com o meu marido mas, tenho os meus pais muito próximos à minha 

casa e trato deles.

2.2. Qual a relação que possui com a sua família?

Eu acho que não estou mal. Sinto-me feliz com a família que tenho porque é a 

minha família e é por eles que tenho feito o que tenho podido e é pena não ser 

maior.

2.3. Que importância atribui à família?
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Bastante. Atão diga lá, a minha família para mim é tudo. O meu filho é a luz dos 

meus olhos, a minha neta, a minha nora, o meu marido e os meus pais...todos. 

Eu não tenho mais ninguém. Gosto de toda a minha família, embora com estes é 

que eu possa contar. Tenho também tios que me fazem muita falta e que foram 

muito, muito bons para mim, que me ajudaram muito na minha vida e hoje são 

eles que têm muita falta de mim. Apesar de não ter irmãos tenho uma família 

grande do lado da minha mãe e somos muito unidos. Do meu pai não é pequena 

mas, é uma família afastada. Sempre se ajudámos uns aos outros. A minha 

Celinha vem e diz: “Olha venho trazer-te um bolinho” e se eu estou doente está 

logo preocupada. A minha Celinha diz que eu fui a segunda mãe dela depois da 

mãe morrer.

3. Envelhecimento

3.1. Como encara o seu processo de envelhecimento?

Para mim envelhecer é bom. Só que eu já não consigo fazer as coisas como eu 

gosto de fazer. A menopausa, tudo isso para mim não foi problema, a não ser 

adoecer e que tinha que faltar aos meus pais e ao meu marido e à minha casa. 

Eu tenho aceitado a velhice como uma bênção, porque tenho conseguido 

ultrapassar estes anos todos e continuar a trabalhar para ter o sustento para a 

minha casa e tratar dos meus pais. Dou-lhe carinho, dou-lhe a limpeza que posso 

dar, o comerzinho ali sempre a horas e deixo-os escolher o que eles querem. 

Quando há aborrecimentos em casa, isso é que me afeta bastante mas, superar 

as outras coisas, caso não hajam essas, isso para mim, há quem esteja mais mal 

do que eu.

3.2. Como caracteriza e avalia a sua vida?

A minha infância foi boa porque foi natural. Foi com faltas mas, foi uma infância 

livre, sem medos, sem nada. Namorei nove anos, sempre com infância. Atão eu 

comecei a namorar o meu marido tinha dezoito, casei com o meu marido tinha 

vinte e nove e estamos juntos. Temos tido dias bons e dias ruins mas, temos 

sempre conseguido dar a volta às coisas. Mas, gostei e recordo com saudades a 

minha infância, da idade da minha neta. Era mais castigada porque já trabalhava. 

Comecei com oito anos a apanhar azeitonas mas, de qualquer das maneiras eu

Sentimento de Comunidade e Envelhecimento Produtivo: Fatores Protetores
do Desgaste de uma Idosa Cuidadora Informal

179



tenho saudades desse tempo. Dava-me bem com os moços todos e com as 

moças todas. Depois de casar não tive tantos amigos porque tive que jogar à 

defesa. Casei-me e arranjei logo trabalho na costura. Tentei depois arranjar outro 

trabalho onde ganhasse melhor, porque não tinha descontos e eu era uma 

pessoa com vinte e nove anos, sem ter os descontos, eu preocupava-me. Como é 

que seria de hoje para amanhã, se as outras têm. Trabalhei numa modista que eu 

tinha que fugir para a casa de banho e para o quintal porque ela dizia-me que não 

podia fazer os descontos. Tive que lutar para deixar isso tudo, para arranjar onde 

fizesse os descontos. Tive pessoas amigas que me ajudaram a arranjar. Quando 

o meu filho nasceu já eu tinha contrato e a vida melhorou. Tive sempre projetos 

com o meu marido, a gente planeava, só não sabíamos como é que havíamos de 

fazer. Apoiava o meu marido quando fazia fretes, esses trabalhinhos porque via 

dinheiro. Eu ia para a costureira, que me dava trabalho para fazer em casa e 

depois eu também já sabia fazer sozinha, fazia eu os sábados e os domingos, 

assim que ajeitasse as minhas coisinhas em casa. Fomos sempre ganhando, 

sempre ganhando. Sempre aumentando os nossos tostões com o nosso trabalho. 

Só tenho pena de não ter saído das fábricas dez anos mais cedo do que aquilo 

que saí. Saia e trabalhava por minha conta porque era uma altura em que ainda 

dava. A minha mãe não tinha falta de mim, pelo contrário, ainda me ajudava. 

Fazia comidinha para a gente não perder tempo e cuidava do meu filho. Tenho 

tido sempre trabalho, habilidade para o fazer, não é para me gabar a mim mesma 

e consciência de que sou capaz de fazer as coisas, com muito esforço mas, tenho 

feito. Tenho encarado a minha velhice, tanto que ainda hoje trabalho e cuido dos 

meus pais, embora com dias muito revoltados e muito tristes. Uma das coisas que 

mais me machucou foi não ter estudado mais, porque gostava de ter sido 

enfermeira mas, sabe porque é que eu não quis ir? Porque tinha namorado. Aí 

não foram os meus pais. Eles foram culpados de não me terem dado mais escola 

e tirarem-me logo para o trabalho.

3.3. Considera que o envelhecimento do ser humano deve de 

ser encarado como algo positivo?

Acho que sim, em muitas coisas. Temos que saber encarar porque o tempo tudo 

dá mas, também tudo tira. Conquistei mais coisas na minha velhice do que perdi.
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Tenho a minha casa, tenho a minha família e continuo com trabalho. Pronto, e 

gosto. Colegas minhas, quando eu sai do trabalho, ficaram desempregadas e até 

que a reforma chegasse sofreram bem nas unhas dos maridos. E eu pensei 

sempre que havia de ser independente. Tudo em conjunto mas, ter 

independência. O meu marido nunca me estorvou de ir comprar uns sapatos, de 

eu andar bem arranjada, nada disso. Mas, eu gostava de ter o meu. Hoje gasto 

cinquenta porque eu hoje acho que devo gastar cinquenta e também estava a 

contribuir para a nossa casa.

3.4. Envelhecer é um facto que condiciona todos os seres 

humanos? Se sim, considera que pode ser alterado esse processo?

Envelhecer limita as pessoas. Limita porque a gente não pode fazer aquilo que 

quer. Começamos a ter falta de noção na nossa cabeça, no nosso corpo e 

perdemos muita coisa. Eu hoje por exemplo, a minha cabeça ainda pensa muita 

coisa, a querer muita coisa, mas o meu corpo não está a acompanhar. Sinto que 

a mente não acompanha o corpo. Penso que se trabalhasse menos ajudava a 

alterar esse processo de desgaste. Gosto de fazer as coisas mas, não consigo 

fazê-las como fazia. Se tivesse mais tempo para mim e passeasse mais a minha 

velhice ia sendo retardada. Peço é para ver se consigo fazer aquilo que tenho na 

minha mente até ao fim, que é cuidar dos meus pais e encaminhá-los para que 

eles não me fiquem cá na desgraça. Se não tivesse ao pé deles quem lhes 

cuidasse das coisas, o que era dos meus pais? Quem é que cuidava do meu pai 

com aquela psoríase e aquela insulina todos os dias? Isto nada é por acaso. São 

umas idades complicadas mas, de hoje para amanhã serei eu se lá chegar.

3.5. O que é envelhecer com qualidade de vida?

Qualidade de vida para mim é logo a saúde, é...vou outra vez à família, é ter a 

minha família, há que pensar o que por no prato e que eles estão bem. Para mim 

isso é o essencial, tanta na minha casa como na casa do meu filho. Eu hoje o que 

falo é no meu filho, na minha nora, na minha neta, no meu marido e nos meus 

pais. Tenho a família da parte da minha mãe mas, eles também têm a vida deles. 

O que me preocupa a mim é isto. Se tiver saúde e os meus tiverem, acho que 

estou muito melhor. Se tiver sossego, paz na família, estou bem.
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3.6. O que pensa sobre envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido?

Penso que as pessoas da minhas idades não querem, não aceitam a velhice. 

Tenho pessoas minhas amigas que não aceitam isso e estão sempre a censurar- 

me de eu trabalhar e de me aplicar ainda na família e estão-me sempre a 

repreender. Pessoas que nunca fizeram nada, que nunca souberam o que era 

ganhar para nada e ainda reclamam, ou porque têm uma reforma pequena, ou 

porque não têm ou porque já deviam ter tido. Manter-me ativa tem sido bom, 

principalmente para a minha saúde mental. O meu trabalho é a minha sorte de me 

trazer de pé. É a minha família e o meu trabalho. Não é só pelo dinheiro, é a 

minha cabeça, porque uma pessoa está só a pensar em desgraças. Isto ajuda 

muito as pessoas e se elas quiserem podem fazer muita coisa.

4. Motivações

4.1. Qual/Quais o/s motivo/s que a levaram a tornar-se cuidadora informal?

Primeiro que tudo porque são os meus pais, são a minha família e não tenho 

irmãos. Sinto obrigação e sinto cá dentro que eu tenho que fazer e peço, se é que 

há alguma força, que me ajude a ser eu a encaminhá-los e a cuidar deles até ao 

fim. E fazer algumas coisas que o meu pai tem pedido. Às vezes sinto-me com 

menos paciência porque isto é uma carga mas, fico triste se não fizer melhor. Eu 

encaro isto como quem semeia uma seara de trigo. Já fiz pelos meus sogros, eu 

semeei e agora tenho o meu marido que ficou do meu lado para me ajudar. 

Apesar de que me devia ajudar mais mas, faz outras coisas e está desculpado 

né? Quando o fiz, fiz com consciência e por ser humana. O meu pai às vezes diz- 

me que fica bem depois de o tratar. Massajo-lhe as costas e ele diz que nem 

parece a mesma coisa. O meu pai já me disse duas vezes chorando: “Ai filha, se 

não fosses tu o que era feito de mim?

4.2. Existiram mudanças na sua vida (a nível familiar, sonhos, projetos, vida 

a dois, sentimentos, entre outras) após assumir o papel de cuidadora?

Existiram sim. Deixei de ter tempo para mim, deixei de ter tempo para 

acompanhar o meu marido a outros lados, para eu sair e coisas que me fizessem 

bem, para eu ter uma velhice um bocadinho melhor. Cá está, faz falta a gente ter
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mais descanso, sair, conversar com outras pessoas e tudo isso. Mas, eu hoje 

sinto-me bem porque tenho abdicado disso a favor dos meus pais. Tenho que me 

dedicar aos meus pais. Sinto-me em paz comigo própria.

4.3. Alguma vez se arrependeu? Porquê?

Não, nunca, nunca, nunca...porque eles são os meus pais, eles são meus. Não 

sei explicar porque nunca me arrependi. Sinto-me às vezes triste e muito cansada 

porque quando eu penso que acabo uma tarefa e que relaxo, eu não posso. Mas, 

revoltada por isso, não. Só às vezes machucada porque eles não aceitam certas 

coisas. Não se pode atrasar um bocadinho e eu deixo de comer e vou à pressa. 

Não aceitam a ausência e não pensam que eu preciso de respirar fora de casa. 

Ficam com uma insegurança, uma coisa que não tem explicação.

4.4. Tem algum tipo de apoio por parte da família e/ou instituição de apoio à 

terceira idade, para exercer as suas funções de cuidadora?

Não. O apoio que tenho é que se me ver numa aflição, o meu filho vai com os 

avós ao médico. Tenho a nora também vai ver. Tenho o meu marido que também 

vai ao médico com eles, agora uma instituição que me possa apoiar, não tenho 

nada. E eles não têm uma reforma capaz que eu pense numa coisa dessas. Faz- 

me falta o meu marido estar mais presente comigo, conversarmos um bocadinho 

na vida, porque o outro apoio tenho quem mo dê.

4.5. Que tipo de apoio acha que lhe faz falta?

Olhe, é o meu marido estar um bocadinho mais presente comigo. Conversarmos 

mais um bocadinho da vida e estarmos. O outro apoio tenho quem mo dê, não é 

num dia é no outro mas, o meu marido é que preciso que esteja mais presente 

comigo.

4.6. Com quem costuma desabafar e sobre o quê?

Olhe, eu geralmente nunca fui de desabafar muito. Sempre tive medo das 

pessoas e guardo para mim. Mas, agora desabafo com a minha nora ou com a 

minha neta. Desabafo com mais quem? O meu marido não tem tempo para se 

sentar ao pé de mim, de dizer assim: “Vamos conversar”. Eu quando venho dos
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meus pais, já o meu marido cá não está. Já está no Centro de Convívio a beber 

café. Trato de mim e vou para a cama e sempre descanso. Quando ele vem, 

muitas das vezes já tou deitada e ele vai ver televisão para a sala. Chega a ser 

três horas da manhã e o homem ainda está a ver televisão. Desabafo com a 

minha nora e neta sobre tudo, praticamente tudo, porque o resto não se fala. O 

resto é de marido e mulher.

4.7. O que sente falta? Quando é que pensa em si?

Sinto falta que o meu marido esteja mais comigo e que me dê mais atenção. Que 

diga: “Olha estou cá”, existir mais conversa, sabermos do que se passa. Tem que 

ser mais calmo para também me tranquilizar mais a mim. Quando é que eu penso 

em mim? Olhe quando gasto dinheiro numa blusa ou numas calças. Às vezes até 

faço maus governos. Atão é só para os outros, só para os outros? Eu tenho que 

pensar em mim. Quase não saio. Ultimamente não vou cortar o cabelo e se 

passar por uma blusa azul que eu goste, levo-a. Se passar por um casaco branco, 

levo-o. E não uso tanto, porque aqui na loja não é sítio que me permita essas 

coisas. Até isso a minha mãe controla tudo. Diz logo: “Outro?”. Mas, eu aguento 

isso muito bem.

4.8. Como concilia a prestação de cuidados com a sua atividade profissional 

e a gestão familiar?

Eu penso logo, tenho que ir fazer esta mais cedo. Os meus pais é o que tenho 

que fazer primeiro, depois volto-me para a parte do almocinho, tudo antes da 

porta da loja se abrir. Quando a porta se abre, vou atendendo as pessoas, 

fazendo o meu trabalho mas, sempre tratando deles. Aproveito os bocadinhos 

todos e a sorte é as casas serem todas ligadas, senão não dava. Alguma vez eu 

podia ir daqui até ao meio da aldeia tratar da minha mãe e do meu pai? Ando com 

os braços cansados de andar com os tachos da comida de um lado para outro. É 

a tigela da fruta, é o panito, é a loucinha...vou para lá carregada, venho de lá 

carregada. Antes quando eles iam comer à minha casa não custava tanto. Eu até 

já pensei em arranjar uma mesinha para ter ali ao pé deles, para que comessem à 

noite sem se estarem a levantar. Aqueles carrinhos de jardim, com estrado em 

baixo e uma coisinha para agarrarem. Eu acho que isso me favorecia.
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5. Papéis sociais

5.1. Como se vê em cada um dos destes papéis: Mulher; Esposa; Mãe; Filha; 

Avó; Cuidadora e Profissional ativa?

Vejo-me como uma mulher útil e com capacidade e com coração para fazer as 

coisas. Eu vejo-me como boa esposa, porque o ser boa esposa é a gente tentar 

adivinhar os pensamentos dos maridos, as maldades deles e guardá-las e fazer o 

melhor que pode. Fazer os comerzinhos, trazê-los bem arranjados, saber 

governar o que vem para casa, valorizar as coisas. O que a gente precisa é de 

ser amigos. É isso que eu tenho necessidade.

Como mãe gostava de ter ensinado mais coisas ao meu filho, ter tido mais tempo 

para o meu filho. Mas, dei tudo o que tinha e penso que dei o melhor que tinha 

acho que sou uma mãe protetora, uma mãe galinha. Tou sempre em cuidados 

ainda assim ele não faça alguma coisa. Eu acho que sou uma mãe aborrecida, 

porque estou sempre: “Vê tá filho não te façam mal, não respondas, olha o teu 

posto de trabalho, olha a tua filha, olha a tua família. Sente-te bem com a tua 

família porque assim estás bem com tudo.”

Como filha vejo-me com defeitos e qualidades mas, acho que sou boa filha. 

Perante tudo o que faço, eu acho que sou boa filha e o que já fiz.

Como avó, sou também uma avó chata, uma avó que adora a neta, só quero o 

bem para ela e a casa é para quando ela quiser vir. Sou uma avó que gosta dela, 

preocupada se ela está doente, se terá condições para estudar, se terá para 

vestir, se terá para calçar, se ela come bem, se há alguém que faz mal à minha 

neta. Até com pessoas que não me são nada eu me preocupo. Eu acho que sou 

uma boa cuidadora e até os próprios médicos e enfermeiros me têm elogiado. 

Este médico que eu quase não conheço, o homem já me elogiou e tudo. Disse- 

me que eu era muita boa filha e cuidadora do meu pai e que ele devia dar-me 

beijinhos. Mesmo aqui na aldeia me disseram que não aparece nenhum velhote 

com os pés limpos, as mãos limpas, com as pernas com óleo e que não cheira 

mal. Enquanto trabalhadora, ajeito-me ao trabalhinho. Sei fazer as minhas 

cosinhas. Por onde tenho passado têm sempre reconhecido o meu valor, têm-me 

elogiado e sempre me pagaram mais do que as outras e aqui no meu trabalho de 

agora também me sinto bem porque não recebo as pessoas mal. Os viajantes
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não se queixam de mim a ninguém, pelo contrário eu recebo as queixas deles, eu 

é que levo com o negativo deles. Agora quando me passo dos carretos.. .todos 

temos os nossos defeitos.

6. Relações Interpessoais

6.1. Como é a relação com as/os suas/seus clientes e vizinhas/os?

Depende do cliente mas, aqueles que vêm mais é sempre boa. Elas desabafam 

comigo, contam-me coisas da vida. Eu é que sou mais resguardada.

6.2. As relações estabelecidas diariamente no contexto familiar, profissional 

ou de vizinhança, funcionam como um importante suporte para fazer face às 

adversidades/dificuldades?

São. É muito importante para mim porque a gente às vezes pensa que só a gente 

é que estamos mal mas, quando se apercebemos e ouvimos as pessoas 

pensamos que temos que tirar dali partido, aprender uma lição. Afinal de contas 

as pessoas estão piores do que eu.

7. Perspetivas futuras

7.1. Como se imagina com a idade dos seus pais?

Ai, muito triste. Porque é uma situação que os meus pais têm muito triste. Com 

noventa e tal anos não me imagino muito bem. Isso é raro. Imagino-me assim 

metida num lar. Ou se me saísse a sorte grande, pagava a uma pessoa para estar 

comigo.

7.2. Como gostaria de ser cuidada?

Gostaria de ser cuidada na minha casa, claro. Quem é que gosta de ir para um 

lar? Eu gostava de ser cuidada em casa com o meu marido.

7.3. Quais as suas expetativas relativamente aos cuidados que lhe possam 

ser prestados no futuro?

Gostava de ter condições para pagar a uma pessoa para vir cuidar a mim e ao 

meu marido, como eu faço aos meus pais, que é de graça. Mas, acho que não é
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isso que vai acontecer porque cada um tem as suas vidas e isto é muito custoso o 

que eu tou fazendo. Abdica-se de muita coisa. E quem é que podia fazer isso? Só 

o meu filho e o meu filho tem a vida dele. Eu vejo o estrago que isto tem feito em 

mim e também já penso no estrago que pode vir a fazer à família, ao meu filho e à 

família.

7.4. Quem acha que são as pessoas que vão estar envolvidas?

Espero do meu filho e da minha nora e da minha neta e do meu marido se estiver 

em melhores condições do que eu. Se o meu marido estiver em melhores 

condições, pois é ele que vai cuidando de mim, se eu estiver melhor do que ele, 

sou eu que vou cuidando do meu marido.

7.5. O que considera que a protege do desgaste inerente à tarefa de cuidar?

É a minha satisfação de conseguir fazer. Fiz...chegar ao fim do dia e conseguir 

gerir tudo. Fiz, consegui, faço .O  trabalho também é importante porque mantém - 

me ativa na minha cabecinha. Quando me vou deitar penso que consegui e 

amanhã será outro dia.

7.6. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

Gostava ainda de ter liberdade para dar uns passeios, para ir a uma praia, para ir 

a uma excursão que é divertido e as pessoas comunicam umas com as outras, 

para ir falar com as pessoas. Ainda gostava de dar um passeio bom. Mas, sinto- 

me realizada. Quando há festas aqui na aldeia também vou. Agora vou ao baile 

da pinha porque o grupo coral que organiza ajuda-me aqui na loja, tratam-me bem 

e são minhas clientes e por isso gosto de ir ajudar a elas. Repartimos umas com 

as outras e isso é uma maneira de me dar bem com elas, sem interesse. Na 

mercearia que eu conheci aqui na aldeia, do senhor João, tinha sempre uma 

coisinha para dar à gente. Na mercearia em Canhestros onde a minha mãe se 

aviava era a mesma coisa e eu habituei-me a isto. Fui adquirindo esses 

costumes.
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2a Entrevista Semiestruturada -  Recetora de cuidados

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: “Maria"

1.2. Idade: 90 anos

1.3. Sexo: Feminino

1.4. Estado Civil: Casada

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos? Sim, uma filha, um neto e uma 

bisneta.

1.6. Habilitações Literárias: 3a classe (incompleta)

1.7. Profissão: Reformada

1.8. Passatempos: Ler, ver televisão e quando era mais nova gostava de bordar, 
coser, fazer rendas e fazer popias caiadas e folares.

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas): Reumatismo, artrites e hipertensão.

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si envelhecer?

Estou desejando de chegar a hora de desaparecer. A minha velhice é aborrecida 

porque, o meu marido aconteceu-lhe isto da vista. Ficou cego de um olho por 
causa dos diabetes. Ele tem um feitio muito diferente do meu, como o dia da noite 

mas, quando ele está doente eu preocupo-me. Há amizade, embora não haja 

aquele amor. Amizade eu tenho-lhe e nunca o tratei mal, nunca. Desde que 

aconteceu isto ao meu marido, estou desejando ir...desaparecer. Vivi poucas 

coisas boas na minha vida.

3. Relações familiares

3.1. Como foi enquanto mãe?
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Olhe, estava grávida da minha filha e tinha que ir fazer o comer ao meu marido, 

porque ele trabalhava fora, guardava porcos e fui-lhe levar o comer. Vim de lá, 

ainda tinha umas coisinhas para fazer em casa e fui barrer a casa e deixei a casa 

em meio de barrer e fui lavar a loiça. O meu marido entra e diz que eu ainda tinha 

tudo por fazer. Ora, eu tinha feito a cama e o comer. Peguei nos pratos e deixei- 

os cair no chão de cimento. Jogo as mãos para apanhar os pratos e ele deu-me 

um pontapé aqui na cara. A minha filha coitadinha, comigo não teve dúvida mas 

com o pai...ela aprendeu comigo muita coisa sim senhora. Ensinei-lhe a fazer 

alguma roupinha, ensinei-lhe a fazer o comer mas, ela tinha arte para isso. Eu 

andava trabalhando para um vizinho e ela tinha feito exame da terceira classe e 

eu queria que ela seguisse mas, o pai não achou jeito. Ela andava à escola e 

tínhamos que dar cem escudos, não chegava, era noventa escudos por mês. Mas 

houve uma vez que fui-lhe pedir o dinheiro e ele atirou-o para o chão. Eu com 

medo dele, agora chego além ao pé de um poço com água limpinha e jogo-me lá 

para dentro. Mas, conforme olhei, vejo a cara da minha filha. Eu tinha prai uns 

vinte e não sei quantos anos e ela prai uns sete ou oito. No tempo das zeitonas, 

tinha um vizinho que tinha lá umas oliveiras e eu fui apanhar umas zeitonas. As 

outras moças de treze anos, doze treze anos, olhe eram coitadinhas porque 

diziam que fazia doer as costas. Ela não, com uma sainha rente ao chão ia e 

fazia-me o almoço. Eu dizia-lhe, olha filha fica aí em casa e faz as coisinhas de 

casa.

3.2. Consegue definir a sua filha?

É uma filha boa, sim senhora. Foi uma pessoa inteligente, muito trabalhadeira, 

muito amiga de ajudar a nós e depois o marido. E eu também fazia o mesmo. 

Quando podia, ajudava.

3.3. Como é ser cuidada pela sua filha?

É bom mas, é uma tristeza que eu tenho ver a minha filha, ver a cara dela, porque 

eu não tinha aquela cara, tão franzida como ela. Faz-me lembrar a minha mãe, 

tadinha que morreu com setenta e três anos. Acho eu que é dela trabalhar assim 

tanto, dói-me a alma. Cuida muito bem de mim e faz tudo aqui em casa. Ela é que 

vem aqui limpar e trata da comida e faz tudo.
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3.4. Considera que a forma como é tratada em sua casa, pela sua filha, é 

diferente da forma como seria tratada numa Instituição de Apoio à Terceira 

Idade/Lar? Porquê?

A diferença é que, custa-me muito deixar a minha filha e o meu marido e não 

tenho condições para isso, não tenho dinheiro para pagar. Gosto de estar na 

minha casa. Olhe, o meu marido tem mais cegueira de um lar do que eu. Eu não 

tenho cegueira, quero é desaparecer.

4. Perspetivas futuras

4.1. O facto de receber cuidados em sua casa e por parte da sua filha fá-la 

olhar para o futuro de forma mais tranquila? Porquê?

Desde que aconteceu isto à vista do meu marido, meti-me aqui em casa e é aqui 

que tenho ficado. É como uma pessoa que está numa cadeia. Eu tinha a minha 

vida, ia para a rua e conversava. Ele precisa de mim aqui em casa. Quer ir à casa 

de banho, tenho que eu ir e sem puder. Gosto de estar aqui e nunca pensei ir 

para lares...não gosto de lares. Aqui estou melhor.

4.2. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

A minha filha não me pode tratar melhor. E o meu genro que aquilo tem sido 

como um filho. Olhe, nem todos os filhos. E eu quando conseguia ajudei a criar o 

meu neto, para ela coitadinha ganhar alguma coisa nessa altura.
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3a Entrevista Semiestruturada -  Recetor de cuidados

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: “Manuel"

1.2. Idade: 93 anos

1.3. Sexo: Masculino

1.4. Estado Civil: Casado

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos? Tenho uma filha, um neto e 

uma bisneta.

1.6. Habilitações Literárias: Não sei ler nem escrever mas, fui sempre bom com 

os números.

1.7. Profissão: Reformado

1.8. Passatempos: Quando podia tratava da horta e conversava na rua com 

vizinhos.

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas): Diabetes, psoríase e tensão alta.

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si envelhecer?

Toda a minha vida trabalhi muito. Envelheci a trabalhar, sempre no trabalho do 

campo, guardava gado mas, aquilo que mais gostava era tirar cortiça. Tirava ano 

sim ano não, no Brunhal e tinha homens a trabalhar para mim. Nunca vendia a 

cortiça junta com a lenha porque a cortiça valia mais do que a lenha. Compri uma 

carrinha para carregar lenha. Semeava, tinha uma besta. Trabalhi até aos oitenta 

anos e só deixei por causa dos diabetes e da vista.

3. Relação familiares

3.1. Como foi enquanto pai?
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Em pai fui bom. Olhe a minha filha partiu uma perna quando era moça e eu arranji 
dinheiro para a tratar. Nunca pedi nada a ninguém, nunca. Foram trinta contos na 

Caparica, onde ela se tratou e só ficaram quinze mas, aquilo ainda não tava bom. 
Partiu a perna mesmo no dia da Feira de Castro e depois partiu outra vez quando 

ia levar a loiça para a pia e escorregou.
Andou na escola até que a mãe quis. O dinheiro era pouco e só dava para a 

comida.

3.2. Consegue definir a sua filha?

Desde que era nova, aprendeu tudo o que ela pensou. Chegou a ter nas casas 

onde tem agora a loja, dez e doze cortinados pendurados que era para depois 

entregar. Entregava aqueles e começava a fazer mais. Já não tinha campo. O 

meu genro também sempre foi muito habilidoso. Era serralheiro mas, depois foi 
estofador porque aprendeu com a minha filha. Ela é habilidosa como as minhas 

ermãs, que foram umas mulheres muito habilidosas...a minha ermã Joaquina, 
Etelvina, Edeviz e a minha ermã Maria.
Quando foi para casar, veio o pai do meu genro com ele e eu disse que eles é 

que sabiam se iam bem ou mal. Comprámos o fato para mim, para estrear no dia 

do casamento e ela também comprou. Di-lhe oito contos, que é tão certo como a 

gente tar aqui, e a minha cunhada é que foi com ela a Setúbal comprar coisas 

para a casa. Chegou o dia do casamento pagui o restaurante, porque não tinha 

casas capazes de receber a família, pagui os carros de praça e compri uma 

máquina de costura, é verdade. Só não compri o que não podia.

3.3. Como é ser cuidado pela sua filha?

É bom, aqui em casa é melhor. Ela ajuda em tudo da casa e dá-me a insulina, 
trata da vista e traz a comida.

3.4. Considera que a forma como é tratada em sua casa, pela sua filha, é 

diferente da forma como seria tratada numa Instituição de Apoio à Terceira 

Idade/Lar? Porquê?
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Aqui é melhor. Lá no Lar tinha vergonha de ser tratado e aqui não. Tenho à 

vontade com a minha filha. De manhã já não me dou levantado, não tenho força 

já para me levantar nem para me voltar. Tenho que me agarrar à cama lá em 

cima e brigo, brigo, brigo para me mexer. Desde que me aconteceu isto à vista é 

que eu fiqui arrumado. É por isso que peço a toda a hora para ir. A minha mulher 
também não me pode ajudar e eu também não a posso ajudar.

4. Perspetivas futuras

4.1. O facto de receber cuidados em sua casa e por parte da sua filha fá-lo 

olhar para o futuro de forma mais tranquila? Porquê?

Atão eu já não saio daqui e preciso cada vez mais da minha filha. Já estou cego 

de uma vista e a outra está quase na mesma. Vejo tudo enevoado e obrigo-me a 

tapar a vista para não cansar.
Tenho as minhas casinhas e o que temos dá para ir vivendo com a ajuda da 

minha filha mas, já não espero muito da vida.

4.2. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

Olhe estamos os dois, eu e a minha mulher, numa desgraça. Se eu continuar 
assim e ela o mesmo, o que é que fazemos? Eu já não posso largar as duas 

mãos do andarilho. Antigamente ia à rua com uns cajadinhos e às vezes só com 

um e dava a minha voltinha, conversava aí com os amigos. Agora já quase não 

saio daqui.
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4a Entrevista Semiestruturada -  Esposo

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: “ Rui”

1.2. Idade: 70 anos

1.3. Sexo: Masculino

1.4. Estado Civil: Casado

1.5. Tem/Teve filhos/netos? Quantos? Tenho um filho e uma neta.

1.6. Habilitações Literárias: 4a classe

1.7. Profissão: Reformado

1.8. Passatempos: Pesca, bricolage e cultivo

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas): Felizmente, não tenho conhecimento 

de nenhuma doença crónica.

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si envelhecer? Como encara o seu processo de 

envelhecimento?

Quer dizer, não tem sido difícil envelhecer mas, não gosto de envelhecer. 
Gostava de ter ficado nos meus trintas, quarentas anos. Agora sou menos ágil do 

que era, não é? Em termos de memória fixava as coisas e agora de um momento 

para outro desaparece e recordo-me da minha infância. Tenho mais saudades 

dos trinta aos quarenta porque eu, penso que foi a altura em que eu fui mais ativo 

e tinha mais força. E as coisas, sei lá...pensava em fazer uma coisa e fazia essa 

coisa com uma facilidade e agora não sou capaz de fazer. Noto isto desde os 

meus sessenta anos para cá. Notei essa quebra.

3. Relações familiares

3.1. De que forma carateriza a sua esposa?
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Eu não posso dizer que a minha esposa seja a pessoa perfeita mas, tem muitas 

qualidades e que eu aprecio. Epá, é uma boa esposa, muito perspicaz mas, já foi 
mais. E depois tem uma mente, que eu até nem sei explicar como é que é que ela 

por vezes diz: “Isto vai acontecer” e acontece. Por vezes, nem dou assim muita 

importância ao caso e depois lembro-me. Agora por exemplo que, em termos 

profissionais, sei lá, em quase tudo, o que ela pensa fazer, faz. Aprende com 

facilidade e por vezes há coisas que enfim, ela vê, vamos dar um passeio e se 

alguma coisa lhe desperta a atenção, mete aquilo na cabeça e se for para 

executar alguma coisa dessas, aquilo está lá gravado na cabeça e que por vezes 

acha que feito de uma maneira diferente, aquilo resulta mais, fica melhor. A nível 
familiar, por vezes, pronto, quando as coisas não lhe caem lá bem é muito 

explosiva. Mas, é uma pessoa dedicada e muito preocupada com os outros. 
Gosta que os outros se sintam bem. Se se sentirem bem ela também já está bem. 
Mas, por vezes é mal percebida, é mal entendida. Tem uma maneira de ser para 

agradar e que por vezes as pessoas não a compreendem e pensam que ela tem 

segundas intenções. Mas não! Ela é pura. Bem, pura não sei se haverá alguém 

mas, é muito natural, muito espontânea.

3.2. Que alterações ocorreram na vossa vida enquanto casal, desde que se a 

sua esposa se tornou cuidadora?

Epá, eu acho que houve alterações, portanto em relação à família, neste caso os 

pais, ainda antes de a gente casarmos. Porque ela desde miúda ou talvez 

adolescente e quando nós namorávamos já ela dominava a casa. Quer dizer, ela 

é que fazia compras, a mãe tava em casa e ela tornou-se logo adulta. Cuidava da 

casa e dos pais. Teve que crescer à força. Tornou-se madura logo muito nova e 

depois ao longo do tempo manteve e se calhar houve alturas em que ela fazia 

mais do que faz agora. A força física era outra e se calhar até mesmo a 

mentalidade. Houve mudanças quando começou a cuidar dos pais e eu queria 

que houvesse um outro tipo de mudanças. O que é que eu queria? Queria que 

ela, uma vez que foi madura mais cedo, muito trabalhadora, trabalhava sempre na 

frente, pudesse ter mais descanso. Se olhasse para o lado e houvesse alguém 

que lhe quisesse passar à frente, ela havia de arranjar maneira de ser a melhor. 

Enfim, ela trabalhou muito, eu trabalhei, ela cavou com picareto aqui para fazer a
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casa, não contando quando andava a trabalhar no campo. Se era para levar três 

caixas à cabeça, de tomate por exemplo, ela levava quatro ou cinco ou seis ou 

sete. Portanto, queria estar sempre à frente e não queria que uma pessoa que a 

contratasse para trabalhar, ficasse a chorar o dinheirinho.

3.3. Existiram projetos que sofreram alterações?

Projetos que a gente tínhamos os dois...pronto, era ter casa e aquilo que não 

tivemos na nossa infância. Quem fez aqui primeira a casa fomos nós e depois é 

que os meus sogros fizeram ao lado. A nossa intenção era ficar em Setúbal, 
comprar a casa onde nós morávamos, que era um bom apartamento, grande 

mas, pronto, devido aos senhorios que já eram herdeiros das pessoas, que eram 

os pais né?, não venderam até essa altura mas, mais tarde venderam. Pensámos 

que não tínhamos casa e tínhamos que fazer prai uma casa ou comprar em 

Setúbal e isso não aconteceu. Foram projetos que ficaram mas, não me 

arrependo de ter vindo para cá. Arrependo-me de não ter vindo mais cedo. 
Também comprámos uma casa em Grândola há menos tempo e com esta 

situação dos meus sogros não podemos ir lá como gostaríamos.

3.4. Quais as implicações diárias que o papel de cuidadora da sua esposa 

têm?

Por vezes, a gente queremos fazer coisas, outras coisas e em que o tempo é 

canalizado, por exemplo para os pais. Gostávamos de ir dar uma passeata, 
desanuviar, sair mas, ficamos presos às pessoas que estão dependentes de nós. 
E eles cada vez estão mais dependentes. O nosso dia-a-dia é condicionado por 
eles, com os cuidados de higiene, alimentação, saúde...

3.5. Presta algum tipo de apoio nos cuidados efetuados?

Se eu presto? Presto! Por exemplo, quando ela está ali na loja e está a atender 
pessoas, epá e está na altura de dar a insulina ao pai, eu vou lá e meço os 

diabetes e dou. Já sei fazer isso e pronto, quando ela não pode vou eu. Na loja é 

a mesma coisa. A gente recebe dos fornecedores os produtos e a parte física é 

mais para mim. Recebo as coisas, marcos os preços e arrumo. Por vezes, 
quando ela está muito atarefada, eu desloco-me aos armazéns que nos
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abastecem, vou comprar e trago. Em termos de comida também desenrasco. Por 
exemplo, a gente compra peixe e eu amanho o peixe e se for preciso assa-se. 
Faço saladas, asso pimentos...e felizmente, ainda planto umas coisas no quintal, 
quer dizer semeio e planto, porque primeiro semeia-se e depois por vezes, planta- 
se a mesma planta. A gente sempre come algumas coisas dali, mesmo sendo 

uma parte de distração.

3.6. Imagina-se no papel de cuidador?

Imagino. É claro que a minha mulher é capaz de ter mais jeito para determinadas 

funções. Eu sou um indivíduo mais brusco, não tenho assim muita paciência. 
Quando as pessoas não fazem as coisas à primeira, segunda ou terceira vez, 
começo-me a exaltar. Se a minha mulher não estivesse, penso que sozinho não 

era capaz. Por exemplo, a higiene do meu sogro, partes íntimas, epá, era capaz 

de não. Medicar ou se tiver que injetar qualquer medicamento não tinha 

problemas em fazer isso, agora assim a parte da higiene...hummm, penso que 

não. A limpeza da casa também sou capaz.
Imagino-me no papel de cuidador mas, sozinho não.

3.7. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

Há coisas que eu gostaria de fazer mas, têm uma dimensão grande e realmente 

não avançam. Gostava, era um sonho meu ter possibilidades de dar 
conhecimento às pessoas, ensinar. Mas, isso implica disponibilidade financeira 

que é aquilo que eu não tenho. Gostava que as pessoas produzissem e 

soubessem e gostava que as pessoas, mesmo sem ser a nível familiar, com 

pessoas de fora, tivessem conhecimentos para vida futura deles. Gosto muito de 

música e gostava que a juventude tivesse menos parada. Os moços estão 

sempre metidos nos cafés, a beberem cerveja, outros a fumar, alguns até a 

consumirem coisas que não deviam. Deviam ter um hobbie, algo mais cultural, 
como a música e não coisas supérfluas, que não prestam para nada. Nos meios 

pequenos acho que é pior porque nos meios grandes há mais oferta e os moços 

conversam uns com os outros, ou vão para o futebol ou vão para as artes 

marciais ou vão para a música ou vão para o teatro e cá não há nada disto.
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Lembro-me de uma pessoa que conseguiu ter um poder económico grande mas, 
que veio de baixo, não tinha nada. A empresa de João Belo de Azeitão tinha lá 

muitas pessoas, tinha muitos motoristas, muitos cobradores mas, o homem 

gostava muito de música e gostava que as pessoas aprendessem música. Então, 
ele pagava e como tinha uma escola de música, as pessoas iam para lá. A 

empresa tinha mesmo professores e ensinavam. Eu também gostava de dar 
conhecimento a pessoas que realmente fosse benéfico para elas e ao mesmo 

tempo em benefício da terra ou de outros lados. São sonhos, são sonhos...isso 

não passa de sonhos.
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5a Entrevista Semiestruturada -  Filho

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: “Pedro”

1.2. Idade: 40

1.3. Sexo: Masculino

1.4. Estado Civil: Divorciado

1.5. Tem filhos/netos? Quantos? Sim, uma filha.

1.6. Habilitações Literárias: 12° Ano

1.7. Profissão: Militar

1.8. Passatempos: Desportos variados, cinema, viajar e Internet.

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas): Que tenha conhecimento não.

2. Envelhecimento

2.1. Como encara o processo de envelhecimento e perspetiva a sua velhice?

Envelhecer é um processo natural da vida que deve ser retardado o mais 

saudavelmente possível e acautelado do ponto de vista material o mais 

brevemente possível. Perspetivo a minha velhice com a máxima dignidade que 

conseguir obter, tendo em conta preparativos iniciados atempadamente. Isso 

significa poupanças para integração em Instituições de Apoio à Terceira Idade e 

usufruto de cuidados médicos e alimentação adequada em complemento da 

melhor reforma possível.

3. Relação familiar

3.1. De que forma carateriza a sua mãe?

Caraterizo a minha mãe como uma pessoa cuidadora, extremamente cuidadora e 

preocupada com ascendentes e descendentes. É trabalhadora, comunicativa, 
abnegada, mais preocupada com os seus do que consigo. É proactiva porque se
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dedica criteriosamente a tratar dos meus avós, a tratar da casa deles e da dela e 

ainda a gerir o melhor que pode, a sua mercearia, onde ainda consegue granjear 
amizade e respeito de muitos clientes e fornecedores. Demonstra sempre 

generosidade na participação de eventos ou festividades na aldeia.

3.2. Que alterações ocorreram na vossa vida familiar desde que se a sua 

mãe se tornou cuidadora?

Passou a estar mais cansada e a dedicar mais tempo em casa, saindo menos 

vezes. Tem existido alguma degradação do seu estado de saúde. Encontra 

reposição de energias nas minhas visitas, da minha filha e da minha namorada, 
dos quais recebe algumas ajudas relativamente às várias tarefas domésticas e da 

mercearia. Durante a semana conta, obviamente com a ajuda do meu pai.

3.3. Existiram projetos familiares que sofreram alterações?

Sim, existiram. Por exemplo, o usufruto de uma moradia para passar a velhice 

perto de mim e da minha filha, passou a ser ocasional por motivo dos cuidados a 

serem prestados aos meus avós. Os projetos de passeios com o meu pai ou 

comigo, a minha filha e a minha namorada na região onde vivemos ou no país, 

foram adiados ou abandonados, já que os meus avós precisam de cuidados 

permanentes.

3.4. Tem conhecimento das implicações diárias que o papel de cuidadora da 

sua mãe tem?

"Sim, tenho. São implicações ao nível da prestação de cuidados de higiene, 

alimentação e limpeza dos meus avós e da sua casa, repartidos ao longo do dia, 

em coordenação com os cuidados com a sua própria casa e negócio.”

3.5. Presta algum tipo de apoio nos cuidados efetuados?

Presto mais apoio ao substituir a minha mãe nas tarefas que ela teria que 

desempenhar na sua casa nos fins-de-semana em que estou com a minha filha, 

quinzenalmente, aliviando-a desse fardo. A minha filha também presta ajuda à 

minha mãe na mercearia, ajudando-a a atender as clientes e fazendo-lhe 

companhia, o que revigora as energias da minha mãe. A minha namorada
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também ajuda muito no atendimento da loja, reposição de produtos e tarefas 

domésticas variadas.

3.6. Imagina-se no papel de cuidador?

Imagino-me no papel de cuidador, por inerência da evolução da vida, ou seja, os 

meus pais atualmente cuidam dos meus avós maternos e posteriormente serei eu 

a cuidar dos meus pais, já que não tenho irmãos.
Por ser filho único e pouco rotinado na globalidade dos cuidados que a minha 

mãe e o meu pai prestam e por trabalhar e viver noutra localidade, acredito que 

irei passar por dificuldades no desempenho desses cuidados. Terei que me 

socorrer de todas as ajudas institucionais possíveis.

3.7. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

Acho que com o evoluir do envelhecimento da nossa população, as ferramentas 

de cuidados colocadas ao dispor dos cuidadores e dos idosos, deveriam ser 
consideravelmente diversificadas e os cuidadores passarem a ser concretamente 

eles mais apoiados e valorizados quer socialmente, materialmente, 
institucionalmente e financeiramente, desde que, obviamente, comprovada a 

prestação dos seus cuidados.
Tendo em vista iniciar-se um processo de rejuvenescimento da nossa população, 
que duraria duas a três gerações se começasse agora, o que disse anteriormente, 
incutiria um sentimento de segurança nos vários segmentos etários da população, 
levando a população mais jovem a preocupar-se em procurar a maternidade ou 

paternidade, sabendo que a população mais idosa receberia sempre dignos 

cuidados e reconhecimento.
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6a Entrevista Semiestruturada -  Clientes/Vizinhas/Amigas

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: “Mariana”

1.2. Idade: 66 anos

1.3. Sexo: Feminino

1.4. Estado Civil: Solteira (vivo maritalmente)

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos? Tenho uma filha, três filhos, 
oito netos e cinco bisnetos.

1.6. Habilitações Literárias: Não sei ler nem escrever

1.7. Profissão: Reformada

1.8. Passatempos: Ver televisão e costurar

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas): Hipertensão

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si envelhecer? Como encara o seu processo de 

envelhecimento?

Tem sido difícil. Antes quando era mais nova tinha mais desembaraço e agora 

não. Nota que a minha cabeça está pior. Quando chego à mercearia não me 

lembro das coisas. Vi que estava a perder mais capacidades a partir dos 

cinquenta e poucos anos. Mesmo em casa às vezes tenho que voltar atrás para 

ver se me lembro o que ia fazer. Isso custa-me.

3. Rede de relações

3.1. De que forma carateriza a Cuidadora enquanto profissional e vizinha?

Digo que a vizinha é boa pessoa, boa cuidadoira para tratar dos pais e coitadinha 

também vai perdendo algumas coisas mas, tem conseguido tratar da casa, dela, 
do pai e da mãe.
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3.2. Tem conhecimento de que a Da “Ana” é cuidadora dos pais para além de 

manter a sua atividade profissional? Como vê a conciliação da vida familiar 

com a profissional?

Sim, sei que ela cuida dos pais. É difícil mas, tem feito a vidinha dela. Coitadinha, 
não pára. Ora vem para a loja, ora cuida dos pais e temos que compreender e 

pensar nisso.

3.3. Presta algum tipo de apoio/ajuda quand o a Da “Ana” necessita? Que 

tipo de apoio/ajuda?

Ajudo sim senhora. Ainda há pouco tempo ela não pôde ir buscar o pai que 

estava ao fresco e eu fui busca-lo e levei-o para casa. O tempo já ia a escurecer e 

eu peguei nele e levei-o para casa. Estou sempre disponível. Só se eu não der 
notícia. Vejo que ela às vezes anda mal, porque tem os pais e pronto, é tudo.

3.4. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

Ela precisava de mais apoio, coitadinha. Mais do marido aqui na loja para ela 

conseguir ir à dos pais.
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7a Entrevista Semiestruturada -  Clientes/Vizinhas/Amigas

1. Dados Pessoais

1.1. Nome: “Carla"

1.2. Idade: 64 anos

1.3. Sexo: Feminino”

1.4. Estado Civil: Casada

1.5. Tem/Teve filhos/netos/bisnetos? Quantos? Tenho uma filha, dois filhos e 

duas netas

1.6. Habilitações Literárias: 4a classe

1.7. Profissão: Reformada

1.8. Passatempos: Costurar, ir passear em excursões e pertencer ao Grupo 

Coral.

1.9. Estado de saúde (doenças crónicas): Sou hipertensa, tenho um sopro 

sistólico. Osteoporose e depressão.

2. Envelhecimento

2.1. Como tem sido para si envelhecer? Como encara o seu processo de 

envelhecimento?

Ai, não encaro isso bem, por ver os anos passarem cada vez mais, uma pessoa a 

puder cada vez menos e com problemas. Tenho dois homens a cargo, o meu 

marido e o meu irmão que sou eu que trato porque tem esquizofrenia. O meu 

marido também já vai para uma certa idade e eu cada vez cismo mais nisto e 

penso no que será deles sem mim. Custa-me muito estar a envelhecer. Até aí aos 

quarenta a gente não pensa. A partir daí os anos começam a passar e noto que 

estou mais esquecida, com menos força, não faço aquilo que eu fazia. Vai-se 

fazendo aos poucos. Penso que tenho que fazer uma coisa mas, a reação é 

outra. Antigamente, a gente pensava e fazia e agora já não é assim.
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3. Rede de relações

3.1. De que forma carateriza a Cuidadora enquanto profissional e vizinha?

O que eu vou dizer da senhora “Ana” é que ao longo dos anos que a conheço e 

que eu lido com ela, é uma pessoa excelente, é uma pessoa acolhedora, é uma 

pessoa amiga, é uma pessoa boa. Dedicou-se e dedica-se ao trabalho. Para os 

clientes tem muito jeito e não tenho nada que dizer. Eu tenho qualquer problema, 
chego aqui à loja e desabafo e ela precisamente comigo. Portanto, é amiga. Há 

confiança e aquilo que falamos fica entre a gente as duas. Quando eu não tou 

boa ela diz logo e quando venho aqui e olho para ela vejo logo que ela também 

não tá boa. Noto logo. Todos os dias a gente se vê e às vezes não é nem uma 

vez nem duas, às vezes chega a ser quatro.

3.2. Tem conhecimento de que a Da “Ana” é cuidadora dos pais para além de 

manter a sua atividade profissional? Como vê a conciliação da vida familiar 

com a profissional?

Isso realmente já eu tenho dito a ela. Como é que aguenta e consegue tratar de 

duas pessoas idosas, completamente dependentes e ter o trabalho que tem. 
Passa tudo pela mão dela. É a loja, é as limpezas, é a casa, é a comida e tratar 
dos pais é muita carga. Não sei como ela consegue aguentar isto. Mas, também 

acho que isto aqui da loja faz ela distrair um pouco. Conversa comigo ou com 

outra pessoa que ela vê que deve conversar e por isso acho que isto é um 

ambiente para ela aliviar o stress. É sempre amiga de ajudar, tem sempre 

qualquer coisinha para oferecer quando fazemos as festas do Grupo Coral. Para 

mim é muito minha amiga e gosto muito dela e o que eu não desabafar com ela 

não desabafo com ninguém.

3.3. Presta algum tipo de apoio/ajuda quand o a Da “Ana” necessita? Que 

tipo de apoio/ajuda?

Sim senhor e aliás já lhe tenho ajudado a carregar uma caixinha, meter uma 

caixinha no sítio e se ela me pedir, só se eu não poder. Já aconteceu várias vezes 

eu vir aqui e ela pedir para ficar na loja porque vai lá dentro ou à dos pais, eu fico
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aqui e não há problema nenhum. Não sou só uma cliente. Sou amiga, gosto dela 

e quando há alguma festinha eu digo para ela ir e sempre distraímos um pouco.

3.4. Gostaria de dizer mais alguma coisa que ainda não tenha referido e que 

ache importante partilhar?

Eu acho que ela tem apoio mas, precisava ainda de mais apoio porque ela está 

sobrecarregada de trabalho dos pais e daqui da loja. Os pais já é um encargo 

bastante grande e depois uma mercearia já se sabe como é que é. Se ela me 

pedisse apoio a mim, daquilo que eu pudesse, ajudava. Que ela precisa, precisa. 
Ela tem dias que está mesmo desgastada e depois desabafa comigo e começa a 

falar e alivia mais. Acho que o cuidar dos pais é o que sobrecarrega mais porque 

são duas pessoas de idade, que não se conseguem governar sozinhos. Ela vem 

aqui para a loja e pode tar aborrecida com qualquer coisa mas, uma dá uma 

palavrinha, outra dá outra e ela distrai. Agora ali é sozinha. Está presa de pés e 

mãos.
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Autorização para a aplicação das escalas de avaliação
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) M ensagem de Impressão do Outlook.com -  Mozilla Firefox

®  A  Microsoft Corporation (US) https://dubl27.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages7mfcpt-br

RE: Pedido de autorização para a utilização de CADI

De: C arlos S equeira  (carlossequeira@eseHf.pt)
Enviada: quarta-feira, 4 de maio de 2016 22:40:57 
P ara  cslcl 1 @hotmail.com

(Dj 2  anexos
CADI_Sequeira_2007_2010.doc (73,9 KB) . info_utiliza_mstrumentos.doc (30.3 KB)

Exma. Dr.3. Claudia Sofia,

O email que enviou estava errado. No entanto, a colega reencaminhou-me o seu pedido.

Nesse sentido informo o seguinte:

Informa-se que poderá utilizar a Escala designada por (CADI), traduzida e validada para a população Portuguesa (documento em anexo). 

Mais se informa que a escala deve ser utilizada na integra.

Envio um documento em anexo que deverá preencher e devolver.

Trata-se de um documento de monitorização da utilização da Escala.

As regras de cotação estão publicadas no livro Cuidar de idosos com dependência física e Mental, editado pela LIDEL, em 2010.
http://www.fhac.pt/Cuidar-ldosos-com-Dependencia-Fisica-e-Mental-Carlos-Sequ

eira/a32418Q

http://www.bertrand.pt/ficha/cuidar-de-idosos7id-9631738

No entanto se persistir qualquer dúvida não hesite em contatar-

m'' S1II &  £2 *  ■ j '21 P r o je t^ e L ^ 1 ^ ^ A p ê n r f íc e ^ ^ ^ ro entre... ' ) OutfoôTõõT- ^  O  Mensagem ... '^ ^ g u iS
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De: cláudia ch (cslcl 1 'Shotmail.com)

Enviada: terça-feira, 24 de maio d e  2016 21:16:06 
Para: jlpr@ fpceup.pt (jípr@fpce.up.pt)

From: cslcl l@liotmail.com
To: jlpr @fpc e . up .pt
Subject: Pedido de Autorização p ara aplicação d a  Basic N eed  Saíisfaction In General Scale para  a  Língua Portuguesa 
Date: Tue. 3 M ay 2016 16:40:12+0100

Ex.mo Professor Doutor Pais Ribeiro,

O  meu nome é  Cláudia Sofia Louro Chora e sou aluna do M estrado de Psicogerontologia Comunitária do Instituto Politécnico de Beja.

O  Projeto de Intervenção no qual estou a  trabalhar tem  como tema: Sentimento de comunidade e envelhecimento produtivo: Fatores protetores do desgaste de uma idosa cuidadora informal.

Para efetuar a  avaliação d o  grau de satisfação das N ecessidades Psicológicas Básicas previstas n a  Teoria da  Autodeterminação: Autonomia, Competência e Relações de Pertença, gostaria de solicitar a  sua 
autorização p ara aplicar a  referida Escala, tendo em conta que está na versão portuguesa.

Caso exista mais informação complementar, peço-lhe também encarecidameníe o  envio da mesma.

Agradeço desde já.

Com os melhores cumprimentos
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Apêndice V

Cronograma do Projeto de Intervenção
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Projeto de intervenção: “Cuidar de quem cuida - + de 65 anos -  Estratégias e Apoios”

Mês /2017

Atividades

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Estabelecimento de 
parcerias

Criação e formação 
do grupo de 
voluntários

Voluntariado

Dinamização de 
grupo de partilha

Formação
cuidadores

Criação de gabinete
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Anexo I

Instrumentos de avaliação à Cuidadora
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índice para avaliação das dificuldades do prestador de 
cuidados (CADI)
O CADI é uma lista de 30 afirmações, feitas por pessoas que prestam cuidados, acerca das 
dificuldades que enfrentam. Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo 
se aplicam ao seu caso, colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião. 
A partir das suas respostas poderão ser encontradas formas de apoio à pessoa que presta 
cuidados.

Não
acontece  
no m eu

Isto  acontece no m eu caso e sinto  
que:

Prestar cuidados pode ser difícil 
porque:

caso Não m e  
perturba

C ausa-m e
algum a
perturbação

P e rtu rb a -  
m e m ulto

1 Não tenho tempo suficiente para mim próprio

2 Por vezes sinto-me “de mãos atadas" /  sem 
poder fazer nada para dom inar a situação

3 Não consigo dedicar tempo suficiente às 
outras pessoas da fam ilia

4 Traz-me problemas de dinheiro

5 A pessoa de quem eu cuido chega a pôr-me 
fora de mim

6 A pessoa de quem eu cuido depende de mim 
para se movimentar

7 Parece-me que os técnicos de saúde 
(médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 
etc.) não fazem bem ideia dos problemas que 
os prestadores de cuidados enfrentam

8 Afasta-me do convívio com outras pessoas e 
de outras coisas de que gosto

9 Chega a transtornar as minhas relações 
familiares

10 Deixa-me muito cansado fisicamente

11 Por vezes a pessoa de quem estou a cuidar 
exige demasiado de mim

12 Deixou de haver o sentimento que havia na 
minha relação com a pessoa de quem cuido

13 A pessoa de quem cuido necessita de muita 
ajuda nos seus cuidados pessoais

14 A pessoa de quem cuido nem sempre ajuda 
tanto quanto poderia

15 Ando a dorm ir pior por causa desta situação

16 As pessoas da fam ilia não dão tanta atenção 
como eu gostaria

17 Esta situação faz-m e sentir irritado

18 Não estou com os meus amigos tanto quanto 
gostaria
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19 Esta situação está a transtornar-m e os nervos

20 Não consigo ter um  tem po de descanso, nem 
fazer uns dias de férias

21 A qualidade da m inha vida piorou

22 A pessoa de quem cuido nem sem pre dá valor 
ao que eu faço

23 A m inha saúde ficou abalada

24 A pessoa de quem cuido sofre de 
incontinência (não controla as necessidades)

25 0  comportamento da pessoa de quem cuido 
causa problemas

26 Cuidar desta pessoa não me dá qualquer 
satisfação

27 Não recebo apoio suficiente dos serviços de 
saúde e dos serviços sociais

28 Alguns fam iliares não ajudam tanto quanto 
poderiam

29 Não consigo sossegar por estar preocupado 
com os cuidados a prestar

30 Esta situação faz-m e sentir culpado

Sc entende que, no seu caso, há outras dificuldades resultantes da situação de estar a prestar 
cuidados, por favor indique-as a seguir e assinale, como fez atrás, em que medida elas o perturbam

Isto acontece no m eu caso  e  sinto  
que:

Prestar cuidados pode ser difícil porque: Não m e  
perturba

C ausa-m e
algum a
perturbação

P e rtu rb a -  
m e m uito
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Basic Need Satisfaction in General (BNSG)
Versão Portuguesa
O que sinto
Por favor, leia cuidadosamente cada uma das seguintes afirmações, pense como se 

relacionam com a sua vida e indique se é verdadeira para si. Use a escala seguinte para 
responder:

1 2  4 5 .
da verdadeiro Em parte verdadeiro Totalmente verdadeir

1. Sinto-me livre para decidir por mim próprio/a como viver a minha vida.
2. Eu gosto das pessoas com quem convivo.
3. Frequentemente, não me sinto muito competente.
4. Sinto pressão na minha vida.
5. As pessoas que conheço dizem-me que sou bom/a naquilo que faço.
6. Dou-me bem com as pessoas com quem contacto.
7. Sou uma pessoa reservada e não tenho muitos relacionamentos sociais.
8. Geralmente sinto-me livre para expressar as minhas ideias e opiniões.
9. Considero as pessoas com quem contacto regularmente como minhas amigas.
10. Fui capaz de aprender recentemente novas competências interessantes.
11. Na minha vida diária tenho que fazer frequentemente o que me mandam.
12. Sinto que as pessoas que me rodeiam no dia-a-dia se preocupam comigo.
13. Na maioria dos dias sinto-me realizado/a com aquilo que faço.
14. As pessoas com quem convivo diariamente costumam ter em consideração os 

meus sentimentos.
15. Na minha vida não tenho muitas hipóteses de demonstrar aquilo que sou capaz.
16. Não há muitas pessoas a quem me sinta próximo/a.
17. Sinto que posso ser eu próprio/a no meu dia-a-día.
18. As pessoas com quem convivo regularmente não parecem gostar muito de mim.
19. Frequentemente não me sinto muito capaz.
20. Não tenho muitas oportunidades de decidir por mim próprio/a como fazer as 

coisas no meu dia-a-dia.
21. Geralmente as pessoas são muito simpáticas comigo.

Informação para Cotação. Obter cotação das três subescalas, que significa o grau de 
satisfação experienciado em cada uma das três necessidades. Para tal, é necessário primeiro 
inverter a cotação dos itens negativos (í.e., itens abaixo assinalados com (R) a seguir ao 
número do item). Para inverter a cotação basta subtrair 8 à pontuação obtida na resposta ao 
item. Assim, por exemplo, um 2 será convertido num 6. Após a inversão basta efectuar a 
média de cada subescala. Os itens por subescala são:

Autonomia: 1, 4(R), 8, 11(R), 14, 17, 20(R)
Competência: 3(R), 5, 10, 13, 15(R), 19(R)
Relações de pertença: 2, 6, 7(R), 9, 12, 16(R), 18(R), 21
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índice de Sentim ento de Com unidade - ISC II

Quão importante é para si ter sentimento de comunidade com outros membros da 
comunidade?

_Prefiro não fazer parte desta comunidade
_Nada importante
_Não muito importante
_Um pouco importante
Jmportante
_Muito importante

Quão bem cada uma das seguintes situações indica como se sente acerca desta 
comunidade?

2.

4.

7.

9.

Não
de

todo
Mais ou 
menos

Maior 
parte das 

vezes
Completí

As minhas necessidades importantes são 
satisfeitas porque faço parte desta 
comunidade.

□ □ □ □

Os membros desta comunidade e eu 
valorizamos as mesmas coisas. □ □ □ □

Esta comunidade tem tido sucesso em 
satisfazer as necessidades dos seus 
membros.

□ □ □ □

Ser membro desta comunidade faz-me 
sentir bem □ □ □ □

Quanto tenho um problema posso falar 
com os membros desta comunidade. □ □ □ □

As pessoas desta comunidade têm 
necessidades, prioridades e objetivos 
semelhantes.

□ □ □ □

Posso confiar nas pessoas desta 
comunidade. □ □ □ □

Eu reconheço a maioria dos membros 
desta comunidade. □ □ □ □

A maioria dos membros desta 
comunidade conhece-me. □ □ □ □
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Esta comunidade tem símbolos e 
expressões, como roupas, sinais, arte, 

10. arquitetura, logótipos, pontos de
referência e bandeiras que as pessoas 
podem reconhecer.

Não
de

todo

Mais ou 
menos

Maior
parte
das

vezes

Completar
e

Dedico muito tempo e esforço para ser 
parte desta comunidade.

Ser membro desta comunidade é parte da 
minha identidade.

Pertencer a esta comunidade é importante 
para mim.

Esta comunidade pode influenciar outras 
comunidades.

Preocupo-me com o que outros membros 
' da comunidade pensam de mim.

Tenho influência sobre o que é esta 
' comunidade.

Se existe um problema nesta
17. comunidade, os seus membros 

conseguem resolve-lo.

18. Esta comunidade tem bons líderes.

.g É muito importante para mim fazer parte 
' desta comunidade.

Passo muito tempo com membros da 
20. comunidade e aprecio muito a sua 

companhia.

Espero ser parte desta comunidade por 
' muito tempo.

Os membros desta comunidade 
22. partilharam eventos importantes, como 

festas, celebrações ou desastres.

23 Sinto-me esperançoso sobre o futuro 
‘ desta comunidade.

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □
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Os membros desta comunidade 
preocupam-se uns com os outros.
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