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Resumo 
Nos últimos anos têm-se assistido ao envelhecimento da população. As atuais alterações 

das características das famílias, não permitem o cuidado das gerações mais velhas, tendo esta 

responsabilidade sido transferida para instituições sociais, que disponibilizam várias valências 

de apoio aos idosos, nomeadamente, Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) 

(Guedes, 2012) nas quais os Ajudantes de Ação Direta (AAD) fazem parte, enquanto 

cuidadores formais. Este estudo tem como questão de partida: Qual a sobrecarga e burnout nos 

AAD, de ERPI, em situação de Pandemia Covid-19? Foi delineado como objetivo geral 

conhecer a perceção de sobrecarga e burnout em AAD de uma ERPI, em situação de 

Pandemia Covid-19, para ir de encontro a este objetivo foram definidos sete objetivos 

específicos:1) Identificar os determinantes que levam à sobrecarga e burnout em AAD; 2) 

Delinear o perfil dos AAD; 3) Conhecer a sobrecarga dos cuidadores formais, AAD; 4) 

Identificar o stress; 5) Identificar o burnout; 6) Identificar as estratégias para fazer face à 

adversidade na profissão e 7) Promover a saúde e bem-estar destes profissionais. 

Trata-se de uma investigação com metodologia de cariz misto, quantitativa e qualitativa, 

transversal, de caracter exploratório, inserido numa perspetiva de investigação ação. Da 

amostra fazem parte 12 AAD, todas do género feminino, tendo os dados sido recolhidos 

através de quatro instrumentos: Questionário sociodemográfico, Questionário de sobrecarga de 

Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para Idosos, Escala de Sobrecarga do 

Cuidador de Zarit e Inventário de Burnout de Copenhagen. Os resultados evidenciam 

sobrecarga intensa e apresentam valores indicativos de burnout, em consequência do elevado 

grau de dependência dos idosos, pela falta de recursos humanos e falta de apoio. Reforçando 

estas cuidadoras que a força motriz do desempenho das suas funções é serem pessoas 

positivas.  

Face aos resultados obtidos, propôs-se um Projeto de Intervenção, “Cuidar de quem cuida, 

promoção da saúde e bem-estar de AAD”. O objetivo deste visa promover mecanismos e 

estratégias que facilitem a prestação de cuidados aos idosos e simultaneamente contribuir para 

a proteção dos cuidadores a nível físico e psicológico, minimizando o seu desgaste e 

proporcionando saúde e bem-estar. 

 

Palavras-chave: AAD, sobrecarga, burnout, idosos, Covid-19 
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Abstract  
Recent years have witnessed an aging population. The current changes in the characteristics 

of families do not allow for the care of older generations, and this responsibility has been 

transferred to social institutions, which provide various forms of support for the elderly, 

namely, Residential Structures for the Elderly (RSE) (Guedes, 2012) in which Direct Action 

Helpers (DAH) are part, as formal caregivers. This study has as its starting question: What is 

the overload and burnout in the DAH, RSE, in a situation of Pandemic Covid-19? It was 

outlined as a general objective to know the perception of overload and burnout in DAH of an 

RSE, in a situation of Pandemic Covid-19, to meet this objective, seven specific objectives 

were defined: 1) Identify the determinants that lead to overload and burnout in DAH; 2) 

Outline the profile of the DAH; 3) Knowing the burden of formal caregivers, DAH; 4) Identify 

stress; 5) Identify burnout; 6) Identify strategies to face adversity in the profession and 7) 

Promote the health and well-being of these professionals. It is an investigation with a mixed 

methodology, quantitative and qualitative, transversal, of an exploratory character, inserted in 

an action research perspective. The sample comprises 12 DAH, all female, and data were 

collected through four instruments: Sociodemographic Questionnaire, Overload Questionnaire 

for Direct Action Helpers of Residential Structures for the Elderly, Zarit Caregiver Burden 

Scale and Burnout Inventory of Copenhagen. The results show intense overload and show 

values indicative of burnout, as a result of the high degree of dependence of the elderly, lack 

of human resources and lack of support. Reinforcing these caregivers that the driving force in 

performing their duties is to be positive people. 

In view of the results obtained, an Intervention Project was proposed, “Caring for the 

caregiver, promoting health and well-being of DAH”. The aim of this project is to promote 

mechanisms and strategies that facilitate the provision of care to the elderly and 

simultaneously contribute to the protection of caregivers at a physical and psychological level, 

minimizing their weariness and providing health and well-being. 

 

Keywords: DAH, overload, burnout, elderly, Covid-19 
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Introdução 
 

Atualmente estamos perante um aumento da longevidade o que por sua vez está 

relacionado com o envelhecimento populacional, colocando múltiplos desafios à sociedade e 

às comunidades, e aos quais cientistas e políticos tentam dar resposta. O envelhecimento tem 

vindo a ser descrito como sendo um processo, ou conjunto de processos, ineres a todos os 

seres vivos e que se caracteriza pela perda de capacidades de adaptação e pela diminuição da 

funcionalidade, estando assim associado a inúmeras alterações com repercussões na 

mobilidade, autonomia e saúde da população nesta faixa etária (Paúl & Ribeiro, 2013). 

Ao mesmo tempo que a população envelhece, assistimos, concomitantemente, a 

modificações nas estruturas económicas, sociais e familiares que condicionam a capacidade de 

cuidar das gerações mais velhas. Embora em Portugal a família ainda continue a ser o grande 

suporte dos idosos, em boa medida muitas das responsabilidades que outrora se cingiam ao 

domínio familiar passaram a pertencer ao Estado, sendo-lhe exigido a criação de medidas e 

equipamentos de resposta aos problemas e necessidades dos idosos. A partir da década de 90, 

assiste-se a uma evolução gradual do número de respostas sociais, nomeadamente o apoio 

domiciliário, centros de dia e de convívio, embora estes não consigam dar a resposta eficaz a 

todas as situação, uma vez que existem outros fatores preponderantes, como a alteração da 

estrutura familiar, a degradação das condições da habitação, problemas de saúde, a perda de 

autonomia, a inexistência de uma rede de interações que facilite a integração social e familiar 

do idoso, que coloca em causa a manutenção deste no seu domicílio, sendo as ERPI em muitos 

casos a única resposta viável para assegurar uma condição de vida satisfatória (Guedes, 2012).  

As alterações que surgem no individuo ao longo do processo de envelhecimento, pela perda 

de capacidades funcionais e cognitivas, conduzem a uma vulnerabilidade e dependência de 

cuidados de terceiros para satisfazer as necessidades básicas de vida diária, tornando-se 

necessário recorrer aos cuidados de cuidadores formais das várias valências disponíveis 

(centros de dia, ERPI, apoio domiciliário). 

Segundo Oliveira, Queirós e Guerra (citado por Sequeira, 2010) o cuidador formal é o 

individuo que assume formalmente o desempenho de uma atividade profissional, para a qual 

teve formação académica. Estes profissionais são remunerados para a prestação de cuidados 

em instituições ou no domicílio, garantido conhecimentos e capacidades para desempenhar os 
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seus papéis com competência e sensibilidade. Neste âmbito, os AAD representam um 

elemento da equipa multidisciplinar que desempenha um papel fundamental na prestação de 

cuidados e na qualidade dos serviços prestados (Carrilho citado por Pereira & Marques, 2014). 

A prestação de cuidados formais a pessoas idosas de forma direta e permanente, pelas suas 

condições de dependência, pode revelar-se uma tarefa bastante desgastante a nível físico e 

psicológico, devido ao grau de exigência que a prestação desses cuidados exige. Ao longo do 

tempo é comum surgirem queixas nos cuidadores formais relacionadas com questões 

psicológicas, emocionais, cansaço físico, fadiga, sobrecarga, ansiedade e depressão (Colomé, 

Marqui, Jahn, Resta, Carli, Winck & Nora, 2011). 

A exposição prolongada a este tipo de condições pode ser preditor de um estado de 

burnout. Este pode ser definido como, exaustão física, emocional e mental, causado pelo 

envolvimento, em situações emocionalmente desgastantes, em contexto profissional, durante 

um período de tempo prolongado (Serra, 2011). 

Por outro lado, estamos a atravessar a Pandemia Covid-19, reconhecida como tal pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a 11 de março de 2020, causada por um novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), que foi identificado pela primeira vez na China, na cidade de 

Wuhan (DGS, 2020). Esta, veio alterar toda a sociedade e a forma como nos relacionamos, 

tendo um impacto sem precedentes na vida de todos nós. Também as ERPI, de um momento 

para o outro, se depararam de forma inopinada com um conjunto de alterações às suas rotinas 

enraizadas ao longo dos anos, e com a responsabilidade acrescida de proteger os seus 

residentes, pois estes são a população de maior risco perante este vírus que assolou todo o 

mundo. Mais uma vez, recai sobre os AAD, um esforço redobrado no desempenho das suas 

funções, estando estes na linha da frente, a cuidar do “outro” independentemente dos seus 

medos e anseios pessoais, de algo que entrou abruptamente na vida de todos nós e nos é tão 

desconhecido. 

Através da realização deste estudo pretende-se identificar as variáveis e os aspetos que 

contribuem para o surgimento de sobrecarga e burnout em cuidadores formais de idosos, mais 

propriamente AAD, em contexto de Pandemia Covid-19, uma vez que estes são quem está na 

linha da frente, na intervenção com idosos, nas várias valências que dão resposta às 

necessidades dos mesmos. A questão de partida que se coloca é: Qual é a sobrecarga e burnout 

nos AAD de ERPI, em situação de Pandemia Covid-19? Para ir de encontro à resposta a esta 
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questão foi delineado como objetivo geral conhecer a perceção de sobrecarga e burnout em 

AAD de uma ERPI, em situação de Pandemia Covid-19, sendo este esmiuçado em sete 

objetivos específicos:1) Identificar os determinantes que levam à sobrecarga e burnout em 

AAD; 2) Delinear o perfil dos AAD; 3) Conhecer a sobrecarga dos cuidadores formais, AAD; 

4) Identificar o stress; 5) Identificar o burnout; 6) Identificar as estratégias para fazer face à 

adversidade na profissão e 7) Promover a saúde e bem-estar destes profissionais. 

Tanto a sobrecarga como o burnout subdividem-se em dimensões sendo a avaliação 

minuciosa destas, necessária para a correta avaliação dos resultados. A sobrecarga abrange 

como dimensões, o impacto da prestação de cuidados, a relação interpessoal, as expectativas 

com o ato de cuidar e a perceção de autoeficácia. No que concerne ao burnout, este é engloba 

três dimensões, o burnout pessoal, o burnout relacionado com o trabalho e finalmente o 

burnout relacionado com o utente. 

Desta feita, trata-se de uma investigação com metodologia de cariz misto, optando-se pela 

complementaridade das abordagens qualitativa e quantitativa. É um estudo transversal, de 

carater exploratório inserido numa perspetiva de investigação ação. Entendemos que este 

estudo poderá de algum modo contribuir para aprofundar e clarificar os conhecimentos 

relativos à problemática em estudo vivenciados e acentuados pela Pandemia Covid-19, junto 

dos AAD de uma ERPI, propondo posteriormente estratégias para colmatar e prevenir 

situações de sobrecarga e burnout. 

A presente investigação encontra-se dividida nas seguintes secções: a Primeira Parte 

consiste no Enquadramento Teórico onde se destacam a abordagem das temáticas sobre 

Gerontologia, Sobrecarga dos Cuidadores, Ansiedade, Stress, Burnout e Amortizadores, Saúde 

e Bem-Estar, Pandemia Covid-10, Ajudantes de Ação Direta nas Estruturas Residenciais para 

Idosos e a Formação dos Profissionais; a Segunda Parte o Estudo Empírico, onde constam 

todos os procedimentos relativos à metodologia utilizada e a Terceira Parte o Projeto de 

Intervenção que será realizado em conformidade com os resultados obtidos e de acordo com as 

necessidades evidenciadas por esta amostra, tendo como tema “Cuidar de quem cuida, 

promoção da saúde e Bem-Estar de AAD”.  
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Parte I - Enquadramento Teórico 
 

1. Gerontologia 
 

A palavra Gerontologia foi introduzida pelo médico russo radicado nos Estado Unidos da 

América, Élie Metchnikoff, há mais de um século, e significa o estudo do processo de 

envelhecimento (Rodrigues & Terra, 2006). 

Segundo Paúl e Ribeiro (2013), a história da Gerontologia é muito recente, data do fim da 

Segunda Guerra Mundial, com a criação da Gerontological Society of America em 1945, 

desde então verifica-se um número crescente de gerontólogos e de publicações científicas. 

Esta é uma nova área científica dedicada ao estudo do envelhecimento humano e das 

pessoas mais velhas. Corresponde a uma visão ampla do envelhecimento que junta os 

contributos de um conjunto vasto de áreas científicas, entre elas a Biologia, a Psicologia e a 

Sociologia, que permite desenvolver abordagens e modelos explicativos sobre o ser humano e 

o seu processo de envelhecimento ao longo da vida (Paúl & Ribeiro, 2013). 

A gerontologia atualmente constitui uma especialização de diferentes profissões, uma vez 

que esta é multidisciplinar, pois reúne conceitos teóricos provenientes de diferentes áreas em 

torno do seu objeto de estudo. É interdisciplinar em função da complexidade do fenómeno do 

envelhecimento que exige a junção de conhecimentos de diversas áreas, assim como a criação 

de um novo corpo de conhecimento científico que orienta a sua prática. Por outro lado é 

multidimensional, pois aborda o processo de envelhecimento humano em todos os seus 

aspetos: físico, biológico, psicológico, emocional, social, cultural, ambiental, politico, 

económico, entre outros. Neste sentido, a origem da gerontologia enquanto ciência, é por 

excelência interdisciplinar, sendo que o seu objeto de estudo não pode ser fragmentado 

(Pavarini, Mendiondo, Barham, Varoto & Filizola, 2005). 

Os especialistas em gerontologia definem envelhecimento como um processo que ocorre ao 

longo do tempo, envolvendo aspetos biológicos, psicológicos e sociais da senescência (Paúl & 

Ribeiro, 2013: Sequeira, 2010). O envelhecimento é um processo normal, que se revela na fase 

final da vida, é progressivo, ocorre de forma contínua, tendo manifestações diferentes de 

pessoa para pessoa (Esgueira, 2013).  
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Em termos demográficos, o envelhecimento tem vindo a constituir um aspeto central do 

debate académico e político da atualidade, não apenas pela relevância e complexidade do 

processo, mas também pelas consequências multidimensionais que daí advêm (Paúl & 

Ribeiro, 2013). A proporção de idosos tende a aumentar de forma acentuada, em grande parte 

devido às alterações dos modelos sociais e culturais, passando a mulher a ter um papel 

importante no mercado de trabalho, e à generalização dos métodos contracetivos e da inclusão 

no sistema público de saúde do planeamento familiar, assumindo-se como fatores decisivos 

para a alteração da dinâmica natalista, tendo como consequência o inicio do processo de 

desequilíbrio entre a população jovem e idosa (Paúl & Ribeiro, 2013). O progressivo 

envelhecimento da população verifica-se na maioria dos países desenvolvidos e também em 

Portugal. No ano 2000, aproximadamente 20% dos portugueses tinham mais de 65 anos, e 

segundo o Instituto Nacional de Estatística a previsão é de que em 2050 cerca de um terço dos 

nossos habitantes estejam na terceira idade e quase um milhão tenha mais de 80 anos (Nunes 

& Menezes, 2014). Em Portugal, o fenómeno é mais tardio do que nos países da Europa 

Central e do Norte, embora se venha a revelar mais acentuado devido ao impacto do processo 

migratório (Paúl & Ribeiro, 2013).  

Pedretti e Early (2005) definem a população idosa como sendo todos os indivíduos com 

idade igual ou superior a 65 anos, mas segundo Vaz (2008), o conceito de envelhecimento tem 

um duplo sentido, por um lado engloba fenómenos biológicos por outro, o tempo cronológico, 

sendo o fenómeno biológico, um processo inevitável e inerente ao nosso código genético. 

Neste sentido, o processo de envelhecimento é dinâmico, progressivo e caracterizado por 

manifestações biológicas, psicológicas e sociais, que ocorrem ao longo da vida, de forma 

diferenciada em cada individuo (Lima, Lima & Ribeiro, 2010; Sequeira & Silva, 2002).  

O envelhecimento biológico é caracterizado pela diminuição do metabolismo, como 

consequência da redução das trocas de energia do organismo, manifesta-se uma baixa 

capacidade de regeneração celular, uma vez que as células não são imortais e a sua 

substituição é limitada, tendo como consequência o envelhecimento dos tecidos. Pode então 

afirmar-se que o envelhecimento é inevitável, contudo não tem que ser sinónimo de perda de 

autonomia e independência (Sequeira, 2010).  

As alterações corporais, tem repercussões psicológicas, que levam à mudança de atitudes e 

comportamentos. O envelhecimento psicológico depende e fatores patológicos, genéticos, 
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ambientais, do contexto sociocultural e da forma como cada pessoa vivencia o seu projeto de 

vida, sendo de particular relevância, nesta faixa etária manter as atividades significativas. Na 

perspetiva de envelhecimento ao longo da vida, a qualidade de vida e a satisfação com a 

mesma, assumem um papel preponderante, estando intimamente relacionados com o 

envelhecimento bem-sucedido (Sequeira, 2010).  

Segundo Nunes e Menezes (2014), a conservação das relações sociais pode melhorar o 

desempenho mental dos idosos e trazer benefícios à sua saúde, uma vez que o ser humano é 

um ser sociável, e das relações sociais resultam um conjunto de experiências. Com o processo 

de envelhecimento, as pessoas devem manter a sua rede de contactos, pois nesta fase, onde 

tantas transformações acontecem, o contacto social é fundamental para manter o equilíbrio 

pessoal, moderar o stress, em situações de se depararem com problemas de saúde ou com a 

morte. O suporte social provoca efeitos positivos nas pessoas.  

Ao considerar-se o envelhecimento, deve ser feita a distinção entre o conceito de 

senescência e o conceito de senilidade, assim, o primeiro é definido como envelhecimento 

primário, relacionado com o aspeto exterior, cabelos brancos, lentificação progressiva dos 

movimentos, alterações de equilíbrio, diminuição de força muscular, e de velocidade de 

reação, alterações emocionais e cognitivas. Por sus vez, a senilidade corresponde a um 

envelhecimento secundário, ou seja conjunto de modificações determinadas pelas afeções que 

a pessoa idosa apresenta (Sequeira, 2010).  

Esta fase da vida, deve ser vista como um momento privilegiado, com realizações pessoais, 

satisfação e prazer. Neste contexto, convém intervir de modo a prolongar a vida com 

autonomia e independência e se possível sem morbilidade. Posto isto, deve-se investir na 

promoção da saúde, com a adoção de estilos de vida saudáveis, na prevenção de doenças e no 

diagnóstico precoce. Paralelamente, é fundamental proporcionar nesta fase da vida memórias 

felizes, em resultado da sensação de bem-estar, apesar das limitações que possam existir, 

devendo para isso serem formuladas novas estratégias sobre as atividades dos mais velhos, 

indo de encontro às suas preferências individuais e coletivas, de modo a proporcionar bem-

estar emocional e psicológico, através de tarefas significativas e que proporcionem o convívio 

social, indispensável a uma boa saúde mental (Sequeira, 2010).  

O conceito de envelhecimento bem-sucedido surge em meados dos anos 80, este implica 

três fatores centrais, a reduzida probabilidade de doença e da incapacidade a ela associada, a 
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manutenção das suas capacidades cognitivas e funcionais e o envolvimento ativo com a vida, 

que inclui as relações interpessoais e o desenvolvimento de atividades produtivas (Moreira, 

2013). No seguimento desta linha de ideias a OMS propôs em 2002 um novo paradigma para 

o envelhecimento, denominado “envelhecimento ativo”, definido como o processo de otimizar 

as oportunidades para a saúde, participação social e segurança de modo a proporcionar 

qualidade de vida ao longo do envelhecimento (Sousa, 2016). Ribeiro citado por Sousa (2016), 

refere ainda que envelhecimento ativo expressa a conquista da visão do envelhecimento como 

algo positivo ao longo da vida, e que este permite ajustar as dimensões individuais, sociais, 

culturais, espirituais e civis, que são significativas a título individual e não generalizadas a 

todos os idosos.   

Segundo Faria (2020), a longevidade que atualmente conquistámos, só tem sentido quando 

estes anos de vida são vividos com qualidade e satisfação, agarrando esta oportunidade para 

investir com consciência, responsabilidade e usufruto. 

Quando questionamos as pessoas mais velhas, sobre qual o melhor local para envelhecer, 

estas geralmente responde que é o lugar onde sempre viveram e conhecem, pois é nele que 

estão todas as suas referências e este é uma mais-valia na manutenção de um sentido para a 

vida, na preservação de sentimentos de segurança e familiaridade. Isto é alcançado tanto pela 

manutenção da independência e autonomia como pelo desempenho de papéis no local onde 

vive. O conceito de ageing in place significa a capacidade de continuar a viver em casa e na 

comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente. É um conceito 

contemporâneo, motivado pela responsabilidade social em proteger os mais idosos, e reflete 

uma mudança de paradigma nas políticas sociais de apoio a estes, ao respeitar a sua vontade 

em permanecer no seu ambiente familiar e comunitário pelo maior tempo possível de modo 

independente, com saúde e beneficiando de apoio social (Fonseca, 2018).  

Atualmente, nos países menos desenvolvidos, onde há maior fragilidade económica, o 

conceito de ageing in place surge mais do que uma opção, como uma necessidade, devido às 

limitações dos sistemas de segurança social e à necessidade de alternativas institucionais. De 

forma oposta, nos países mais desenvolvidos quando os idosos começam a perder autonomia e 

capacidades estes são institucionalizados (Fonseca, 2018).   

Tal como refere Strandberg, Pitkãlã & Tilvis, (citado por Faria, 2020), o envelhecimento 

acarreta fragilidades físicas, mentais e sociais, as evidências mostram que as doenças e 



 
 

19 
 

incapacidades, particularmente as doenças crónicas degenerativas, surgem nesta faixa etária e 

afetam a capacidade funcional. Consequentemente quanto maior for a fragilidade maior é o 

risco de incapacidade, institucionalização, hospitalização e morte. 

Neste sentido, surge consequentemente a necessidade de encontrar respostas sociais, que 

criem e organizem condições para acolher a população idosa quando esta se encontra numa 

situação me maior debilidade e até dependência. Em Portugal existem inúmeras respostas 

sociais de caracter formal, nomeadamente: ERPI, centro de dia, serviço de apoio domiciliário, 

centro de convívio, centro de noite e acolhimento familiar para pessoas idosas (Carta Social, 

2018).   

 

2. Políticas e respostas sociais para idosos 
 

Segundo Gemito (2011), confrontamo-nos atualmente com um acentuado envelhecimento 

da população mundial, resultante do declínio da fecundidade, desenvolvimento da tecnologia, 

melhoria das condições de vida, (socioeconómicas e de saúde) que converge para a diminuição 

da mortalidade e consequentemente para o aumento da esperança média de vida. Todos estes 

fatores conjugados, juntamente com os movimentos migratórios levam a um aumento 

substancial da proporção de idosos e alteração da estrutura etária da população. Este 

envelhecimento acentuado da população não surgiu repentinamente, tem-se vindo a verificar 

nas últimas décadas. Nazareth (citado por Gemito, 2011) sustenta que este fenómeno foi 

anunciado nos anos 60 e que seria expectável uma evolução lenta até final do séc. XX sendo 

depois alvo de um progressivo aceleramento. Em Portugal, à semelhança de outros países 

desenvolvidos, o envelhecimento populacional é uma realidade (Pinto, 2012). 

As primeiras respostas destinadas às pessoas idosas, no nosso país começaram a surgir após 

o 25 de abril de 1974, através de apoio económico (subsídios, reformas e pensões) e de 

modalidades de ação social com a criação de serviços e equipamentos (Fonseca, 2018: Bento, 

2020). 

A maioria das respostas sociais para pessoas idosas em Portugal seguiu a mesma linha de 

modelos desenvolvidos na Europa Central no Pós Segunda Guerra Mundial, tendo sido 

pensada como complementaridade do papel protetor da família sobre os mais idosos. Nesta 

sequência o Estado Social disponibilizou um conjunto de serviços através de contratualizações 
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com organizações do terceiro setor, inicialmente designados de valências e mais recentemente 

de respostas sociais (Bento, 2020). 

Atualmente a rede de serviços e equipamentos sociais, agrupa segundo a natureza jurídica, 

entidades lucrativas e entidades não lucrativas. As entidades lucrativas agregam as que têm 

fins lucrativos, enquanto as entidades não lucrativas congregam as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) e outras organizações particulares sem fins lucrativos (Carta 

Social, 2018).   

As respostas disponíveis para a população idosa são o apoio domiciliário, o centro de 

convívio, o centro de dia, o centro de noite, o acolhimento familiar, as estruturas residenciais e 

o centro de férias e lazer (Carta social; 2018: Segurança Social, 2021). Estas podem ser 

caracterizadas da seguinte forma: 

 Apoio domiciliário: resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a 

famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física 

e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem 

disponham de apoio familiar para o efeito.  

 Centro de convívio: resposta social de apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, 

organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, residentes numa 

determinada comunidade. 

 Centro de dia: resposta social que presta um conjunto de serviços que contribuem para a 

manutenção no seu meio social e familiar, das pessoas com 65 e mais anos, que precisem 

dos serviços prestados por esta resposta. 

 Centro de noite: resposta social que funciona em equipamento de  acolhimento noturno, 

dirigido a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no seu domicílio e 

que por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança, necessitam de 

acompanhamento durante a noite. 

 Acolhimento familiar: resposta social que consiste em integrar, temporária ou 

permanentemente, pessoas idosas em famílias capazes de lhes proporcionar um ambiente 

estável e seguro. 

 Estruturas residenciais: resposta social destinada a alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, para idosos, com o objetivo de proporcionar serviços 
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permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas, contribuindo 

para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo, através da criação de 

condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar e sempre que possível 

potenciar a integração social. 

 Centro de férias e lazer: resposta social destinada a todas as faixas etárias da população e à 

família na sua globalidade para satisfação de necessidades de lazer e de quebra da rotina, 

essencial ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus utilizadores (Segurança Social, 

2021). 

Em 2006 foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, resultando de 

uma parceria entre os Ministérios do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, 

com o objetivo de prestar cuidados de saúde e apoio social de forma continuada e integrada a 

pessoas que independentemente da idade se encontrem em situação de dependência devido a 

uma doença aguda ou como prevenção de agravamento de doença crónica (Segurança Social, 

2021). Embora esta não seja uma resposta específica para a população idosa, na realidade 

verifica-se que muitos dos clientes destas estruturas são idosos, devendo por isso também ser 

contemplada como possível resposta social a esta população. Esta enquadra-se em quatro 

tipologias de resposta: Unidades de Convalescença (internamentos até 30 dias), para pessoas 

que já não necessitam de cuidados hospitalares de agudos, mas que requeiram cuidados de 

saúde que, não possam ser prestados no domicílio; a Unidades de Média Duração e 

Reabilitação (internamentos com duração entre 30 e 90 dias), destina-se a pessoas que, na 

sequência de doença aguda ou reagudização de doença crónica, perderam a sua autonomia e 

funcionalidade, mas com potencial de reabilitação funcional e que necessitem de cuidados de 

saúde, apoio social, que não podem ser prestados no domicílio; Unidades de Longa Duração e 

Manutenção (internamentos com mais de 90 dias), pretende dar resposta em situações de 

doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e graus de 

complexidade, que não reúnam condições para serem cuidadas em casa ou noutro tipo de 

resposta. Presta apoio social e cuidados de saúde de manutenção que previnam e retardem o 

agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida; e 

finalmente as Equipas de Cuidados Continuados Integrados – Domiciliária para situações de 

dependência funcional transitória ou prolongada, que não se podem deslocar de forma 

autónoma, cujo critério de referenciação assenta na fragilidade, limitação funcional grave, 
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condicionada por fatores ambientais, com doença severa, em fase avançada ou terminal, ao 

longo da vida, que reúnam condições no domicílio que permitam a prestação dos cuidados 

continuados integrados. Também existe o internamento para “Descanso do Cuidador”, com 

um máximo de 90 dias por ano (Segurança Social, 2021). 

Segundo Fonseca (2018), os lares de idosos (ERPI) tornaram-se um ícone das respostas 

sociais para a população idosa, surgindo associado a um sinal de desenvolvimento social, 

constituindo atualmente uma resposta fundamental nas situações de extrema vulnerabilidade e 

dependência. Este tipo de estrutura apresenta uma taxa de ocupação perto dos 100%, não 

sendo suficiente para dar resposta a todas as necessidades, destacando-se um aumento 

significativo do Serviço de Apoio Domiciliário desde a década de 2000.  

No entanto, segundo Bento (2020) as respostas sociais para as pessoas idosas em Portugal, 

não têm acompanhado as mudanças de estruturas sociais como a família nos seus diversos 

domínios (tipologia, dimensão, papéis sociais dos seus membros, mercado de trabalho, espaço 

doméstico, vivências familiares e acolhimento do idoso no seio da família), devendo estas 

respostas ter uma estreita relação com a família incorporando a possibilidade de refazer a 

conceção de suporte social formal às pessoas idosas, através do novo paradigma de ageing in 

place (envelhecer em casa e na comunidade). 

Este conceito significa viver em casa e na comunidade, com segurança e independência, ao 

longo do processo de envelhecimento (WHO, citado por Fonseca, 2018). Os seus objetivos são 

a permanência das pessoas idosas nas suas casas e comunidade o maior tempo possível, 

mantendo a sua identidade, controlo sob si próprios e consequentemente promovendo o bem-

estar. Outro dos objetivos, diz respeito a questões de economia, pois segundo os decisores 

políticos, a institucionalização é mais cara do que prestar cuidados na comunidade, o que tem 

inspirado estes decisores a implementar medidas que proporcionem cada vez mais o 

envelhecimento em casa, através da prestação de serviços de assistência no domicílio de modo 

a manterem uma vida tão independente quanto possível (Fonseca, 2018). 

O lugar onde a pessoa vive não é só a sua casa, mas sim a comunidade onde esta se insere e 

as suas características culturais, de edificados, de serviços, etc, contribuindo para um 

envelhecimento com envolvimento participativo ou socialmente excluído. Este é um dos 

motivos pelo qual é de extrema importância o desenvolvimento de programas e projetos que 

estimulem um envelhecimento participativo na comunidade importante para potencializar a 
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funcionalidade de muitas pessoas idosas que, de outra forma se tornariam dependentes. Trata-

se de permitir usufruir daquilo que rodeia o idoso, quer seja o seu espaço físico quer sejam as 

suas ligações sociais. Essa possibilidade de viver em casa implica vários tipos de intervenção 

nomeadamente a habitação, sendo esta adaptada às necessidades à medida que ocorre o 

processo de envelhecimento e surge a perda de capacidades; a comunidade, no que concerne 

ao acesso às compras, à saúde, à rede de transpores, às atividades de lazer e convívio, que 

deve satisfazer as necessidades individuais e simultaneamente concretizar oportunidades de 

cariz social, cívico e económico; e finalmente a inclusão social dos idosos contemplando a 

participação em funções úteis e socialmente reconhecidas (Fonseca, 2018). 

Em suma, ressalvar que nos meados da década de noventa, assistiu-se no nosso país uma 

mudança significativa no modelo das politicas sociais, verificando-se uma transferência da 

responsabilidade estatal da proteção social para as famílias e sociedade civil, esta mudança 

não se refletiu na génese das respostas sociais para as pessoas idosas, que basicamente seguem 

hoje as mesmas matrizes dos anos setenta/oitenta, uma vez que os novos diplomas que têm 

saído se centrarem em garantir uma pressuposta qualidade dos serviços prestados, através de 

um reforço da presença tutelar do Estado, com normas rígidas e padronizadas na prestação dos 

serviços o que por si só não é suficiente para dar resposta às necessidades da população idosas 

e das suas famílias, por não ter acompanhado a evolução destas, tornando-se desajustadas ao 

atual contexto, devendo haver uma reconfiguração das respostas, nomeadamente do serviço de 

apoio domiciliário, que face à sua natureza, reúne excelentes condições para responder com 

eficácia ao paradigma do ageing in place, dando assim resposta às necessidades do idoso e dos 

seus familiares (Bento, 2020). 

 

3. Cuidadores das pessoas mais velhas 

3.1. Cuidadores formais e informais. 
 

Cuidar e ser cuidado faz parte da condição humana, devendo o ato de cuidar ser visto 

segundo uma perspetiva pessoal, psicológica ou cultural (Queirós, Fonseca, Mariz, Chaves, & 

Catarino, 2016). 

O cuidar constitui uma dimensão ontológica do ser humano, pois os 
seus valores, atitudes e comportamentos no quotidiano expressam uma 
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preocupação constante com esta atividade. Cuidar não é apenas mais 
uma função ou uma tarefa, mas sim uma forma de “estar no mundo”, 
um acto solidário que envolve respeito, reciprocidade e 
complementaridade. Assim, o cuidar está presente em todas as culturas 
e apenas difere na sua forma de expressão e de realização (INSERSO, 
citado por Sequeira, 2010, p. 159). 

Na gerontologia, há um consenso sobre o ato de cuidar da pessoa idosa, este pode ser 

assumido pela família bem como por profissionais e instituições de saúde. Surge então a figura 

do cuidador, sendo definido como a pessoa que presta cuidados para suprimir a incapacidade 

funcional temporária ou definitiva da pessoa idosa (Vieira, Gomes, Fialho, Silva, Freitas, & 

Moreira, 2011). 

Outrora, o ato de cuidar da pessoa idosa, recaia essencialmente sobre os familiares mais 

próximos, ou às pessoas contíguas à sua habitação, como os vizinhos ou amigos com laços 

afetivos, sobretudo do sexo feminino (Sequeira, 2010). Colomé et al. (2011) refere que é à 

mulher que recai o ato de cuidar, desempenhando esta o papel principal enquanto cuidadora 

pelas suas características afetivas, sociais, culturais e históricas. No entanto esta realidade está 

a mudar e cada vez mais começa a haver homens a desempenhar esta função.  

Atualmente, com a evolução da sociedade, do papel da mulher nesta, nomeadamente no 

mercado de trabalho, bem como o crescimento demográfico do envelhecimento, a prestação de 

cuidados aos mais velhos, continua a ser em grande medida prestada pelas famílias, no entanto 

é notória uma procura significativa de instituições, equipamentos e recursos sociais que 

possibilitem dar resposta à necessidade dos cuidados desta população mais idosa (Sequeira, 

2010). 

O contexto de prestação de cuidados, em resposta às necessidades da pessoa idosa, pode 

assumir duas formas distintas, através de cuidadores informais e cuidadores formais, que 

importa distinguir. 

Segundo Mendes et al., (2019) o cuidador informal é o modelo mais frequente de 

assistência aos idosos, identificado na literatura. Este ocorre por norma num contexto onde 

existem previamente laços afetivos e as responsabilidades e tarefas extrapolam o que seria 

uma relação normal entre adultos, sem ter qualquer recompensa financeira. Por norma não é 

planeado e nem tem em consideração as necessidades do cuidador, não sendo o ato de cuidar 

escolhido ou planeado e desta forma, a preparação para o desempenho deste papel ocorre 

normalmente quando a pessoa já é cuidadora (Cardiga, 2014). 
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Ao longo da história, a família tem sido a principal responsável pela manutenção da 

autonomia dos seus membros, nomeadamente dos seus familiares idosos, através da prestação 

de cuidados, assim, o cuidador informal é habitualmente, um membro da família, ou alguém 

muito próximo da pessoa que necessita de cuidados, que na maioria das vezes se 

responsabiliza de forma direta pela totalidade dos cuidados, muitas vezes de forma sistemática 

e solitária (Sequeira, 2010).  

A Lei nº100/2019, aprova o tão reivindicado durante anos, Estatuto do Cuidador Informal. 

Este só pode ser reconhecido a um cuidador por domicílio e implica preencher os seguintes 

requisitos: residir legalmente em território nacional, ter idade superior a 18 anos, ter condições 

físicas e psicológicas adequadas aos cuidados a prestar à pessoa cuidada, ser cônjuge ou unido 

de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada 

(Segurança Social, 2021). 

Quanto ao cuidador formal, segundo Gonçalves (citado por Sequeira, 2010) este é o 

profissional capacitado para auxiliar a pessoa idosa, que apresenta limitações para realizar as 

atividades básicas de vida diária, assim como as atividades e tarefas do dia-a-dia, fazendo a 

ligação entre o idoso, a família, a comunidade e os serviços de saúde, sendo remunerado para 

o desempenho dessas funções, passando estas pelo auxilio nas atividades de vida diária, 

administração de medicamentos, auxiliar na deambulação e mobilidade, cuidar do ambiente 

para que este se mantenha seguro, proporcionar o acesso a ajudas técnicas, proporcionar 

conforto físico e psicológico, estimular a socialização, levar o idoso a participar em atividades 

recreativas, controlar sinais vitais, reconhecer sinais de alterações e prestar socorro em 

situações de urgência. 

O cuidador formal, é deste modo, um profissional a quem se exigem competências desde as 

mais elementares como conhecer as necessidades do idoso, saber distingui-las, lidar com 

doenças e sintomas, apoiar na realização de atividades de vida diária básicas, como a higiene e 

a alimentação (Sequeira, 2010). Desta forma, segundo Queirós et al., (2016) o cuidado formal 

é realizado de forma propositada, estruturada e profissional, envolvendo valores, princípios, 

sentimentos e emoções, havendo uma relação interpessoal entre o cuidador e a pessoa a ser 

cuidada, envolvendo a empatia, confiança mútua, o afeto e a dedicação, essenciais neste tipo 

de relação. 
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Vieira et al., (2011) no seu estudo sobre a conceção de cuidado por cuidadores formais de 

pessoas idosas institucionalizadas, distinguiu cinco categorias sobre o conceito de cuidado que 

é prestado às pessoas idosas, designadamente, o cuidado como técnica, como execução das 

atividades inerentes às necessidades básicas da pessoa idosa com o objetivo de promoção da 

saúde; cuidado como interação, que pressupõe ir de encontro às necessidades e 

individualidades; cuidado como expressão de subjetividade, sendo uma interação interpessoal, 

envolvendo o respeito, consideração, compaixão e afeto; cuidado como atitude, como a 

responsabilidade, o compromisso, a disponibilidade, o respeito e a paciência; por último o 

cuidado como descaracterização do sujeito, onde a prestação de cuidados compreende a 

individualidade de cada idoso. 

De forma geral, Castanheira (2013), define cuidador formal como a pessoa que faz do ato 

de cuidar a sua profissão, exercendo a sua função em instituições adequadas para tal. Enquanto 

o cuidador informal é por norma um elemento da família, vizinho ou amigo, que presta 

cuidados de forma não remunerada, podendo abranger a totalidade ou apenas parte dos 

cuidados (Sequeira, 2010). 

 

3.2. Cuidadores formais: Ajudantes de Ação Direta 
 

De entre os vários profissionais das vastas categorias que prestam cuidados formais à 

população idosa nos seus vários contextos (ERPI, apoio domiciliário, etc) destacam-se em 

maior proporção os AAD, sendo responsáveis pela maioria dos cuidados prestados 

diretamente à pessoa idosa, apresentando esta profissão vários desafios do ponto de vista físico 

e emocional (Jorge, 2020). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 414/99 de 15 de Outubro do Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade, a carreira de AAD, define que cabe a esta categoria profissional trabalhar 

diretamente com idosos, individualmente ou em grupo, promovendo o seu bem-estar, de 

acordo com a planificação previamente determinada, executar parte ou totalmente tarefas 

relacionadas com a alimentação, com atenção aos fatores de mobilidade, cansaço; prestação de 

cuidados de higiene e conforto aos utentes, tendo em atenção o seu estado físico e psíquico, 

bem como outras características pessoais e sociais; acompanhamento diurno e noturno dos 

utentes, dentro e fora dos serviços e estabelecimentos, guiando-os, auxiliando-os, estimulando-
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os através do diálogo, averiguando os seus interesses e motivações e participando na ocupação 

de tempos livres. A gestão da roupa e pertences dos utentes, a manutenção das condições de 

higiene dos quartos, corredores e salas de lazer, entre outras, também fazem parte das suas 

funções.  

Através da revisão da literatura observa-se, que esta categoria profissional é 

maioritariamente composta por profissionais do género feminino, casadas, com filhos e com 

baixa escolaridade (Castanheira, 2013; Marques, 2013; Cardoso, 2015; Infante, 2016; 

Bogalho, 2017; Carvalho, 2020). 

Os AAD prestam um apoio direto ao idoso, fundamental para o seu dia-a-dia, sendo um 

trabalho que vai mais além do que a prestação de cuidados básicos, podendo assumir um papel 

de conselheiro, ajudando o idoso a superar momentos difíceis, sendo uma relação muito 

significativa, que envolve sensibilidade, e a vulnerabilidade de alguns idosos. A partilha de 

experiências e o contacto próximo que se estabelece pode fazer com que para além da família, 

este cuidador se torne um amigo para aqueles que só ocasionalmente têm visitas de familiares 

e amigos, podendo ser estas as únicas pessoas de proximidade. Muitas vezes o acumular de 

funções e as exigências físicas e emocionais desta profissão podem destruir o equilíbrio 

psicofisiológico destes profissionais (Marques, 2013). 

É uma categoria profissional que desempenha uma multiplicidade de trefas, exigentes e 

diversas, colocando-os perante um potencial elevado risco psicossocial e de stress, em 

consequência das exigências físicas e emocionas a que estão expostos (Alves, 2018). 

Perante tão ampla rede de funções inerentes a esta categoria profissional, bem como de 

exigências emocionais e físicas, é de salientar que estes profissionais são indispensáveis na 

vasta oferta de respostas sociais, para a população idosa, embora segundo Infante (2016) ainda 

não tenham muita visibilidade e valorização social. 

 

 

3.3. Promoção da saúde e bem-estar dos cuidadores 
 

A OMS define “saúde” não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de 

perfeito bem-estar físico, mental e social (citado por Segre, 1997).  
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Pela definição, uma das variáveis para a manutenção da saúde, é o estado mental. Segundo 

Warr (citado por Paschoal & Tamayo, 2008) existem cinco dimensões para a definição de 

saúde mental: afeto, aspiração, autonomia, competência e funcionamento integrado. O afeto 

refere-se às emoções e humores. A aspiração diz respeito ao interesse do individuo pelo seu 

ambiente e por atividades significativas. A autonomia é o grau em que o individuo resiste a 

pressões do ambiente. A competência refere-se à habilidade do individuo para ultrapassar com 

sucesso os problemas do quotidiano. Finalmente o funcionamento integrado consiste no 

funcionamento do individuo como um todo e à sua relação com os restantes componentes. 

Bem-estar e saúde são abordados de forma interdependente, especialmente quando é tido 

em conta fatores que possam comprometer ambos, como perigos do ambiente de trabalho, 

fatores inerentes à personalidade e stress ocupacional (Danna & Griffin, 1999). 

O bem-estar pode ser dividido em três categorias, bem-estar subjetivo, bem-estar 

psicológico e bem-estar no trabalho. O bem-estar subjetivo procura compreender as avaliações 

pessoais que cada individuo faz da sua vida (Diener, Suh & Oishi, 1997). Para o nível deste 

bem-estar ser o adequado a satisfação com a vida deve ser elevada, bem como a frequência de 

experiências emocionais positivas em detrimento das negativas (Siqueira & Padovan, 2008). 

As conceções teóricas de bem-estar psicológico surgem como críticas à fragilidade das 

formulações do bem-estar subjetivo, sendo que o primeiro se baseia em conceções teóricas 

construídas sobre bases psicológicas acerca do desenvolvimento humano e dimensionadas em 

capacidades para enfrentar os desafios diários (Siqueira & Padovan, 2008). 

Finalmente o bem-estar no trabalho consiste na avaliação positiva das várias características 

laborais e inclui aspetos afetivos, motivacionais, comportamentais, cognitivos e 

psicossomáticos (Paschoal & Tamayo, 2008). 

O trabalho desempenha um papel central no bem-estar físico e psicológico do individuo, 

um maior suporte social, satisfação com a vida, maior autoestima, assim como a sua justa 

remuneração económica (Bogalho, 2017). 

Os resultados da investigação de Siqueira & Padovan (2008), demonstram que o bem-estar 

no trabalho pode ser estruturado a partir das dimensões afeto e realização/expressividade, o 

que vem sustentar a ideia de que o contexto de trabalho se apresenta como local privilegiado 

de emoções, de realização e de construção da felicidade pessoal. Os fatores organizacionais e a 

perceção dos mesmos têm uma grande influência no bem-estar do individuo. Lu, Zhao & 
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While (citado por Carvalho, 2020) consideram que a satisfação com o trabalho tem impacto ao 

nível da saúde dos profissionais mais concretamente, na frequência com que estes se ausentam 

do serviço por motivos de doença. Deste modo é pertinente analisar os níveis de satisfação, e a 

situação psíquica dos cuidadores, em contexto laboral, uma vez que estão intimamente ligados 

com o bem-estar pessoal e consequentemente com a promoção da sua saúde mental e física. A 

revisão da literatura neste sentido é muito heterogenia, o que leva a crer que as características 

organizacionais do contexto de trabalho têm uma grande influência nesse sentido, bem como a 

estrutura psicológica individual. Bogalho (2017) como resultado do seu estudo concluiu que a 

amostra avaliada perceciona a sua atividade como bastante stressante em resultado da elevada 

perceção das exigências que lhe são colocadas na prática profissional, o que se depreende que 

o bem-estar emocional destes colaboradores, esteja fragilizado. Por outro lado Guerra et al., 

(2019) concluiu que todas as entrevistadas salientavam que a atividade de cuidar lhes trás 

satisfação pessoal, afirmando gostar do que fazem, estando claramente estas profissionais 

realizadas e motivadas com as funções que desempenham, contribuindo para o seu bem-estar. 

Também Ventura (2017), ao estudar o bem-estar subjetivo em cuidadores formais de idosos 

concluiu que globalmente os participantes no estudo, se encontram satisfeitos e com maior 

presença de afetos positivos do que negativos. 

Assim, e considerando a relevância do bem-estar subjetivo para a promoção da saúde 

mental e para o funcionamento eficaz do individuo e da comunidade, é percetível que é 

fundamental a promoção do bem-estar e consequentemente saúde mental nos cuidadores 

formais de idosos (Ventura, 2017).  

Apesar da saúde mental dever ser tida em linha de conta, também é necessário olhar para 

outros riscos ocupacionais destes profissionais que põem em causa a sua saúde e bem-estar. 

Pinto (2012), tem uma visão ainda mais ampla desta questão, considerando como riscos para 

os profissionais de apoio social, as infeções, lesões lombares, tarefas repetitivas, quedas, 

acidentes com substâncias químicas ou com corto-perfurantes contaminados, contacto com 

bactérias ou fungos, agravados pela pressão para que as tarefas se realizem no menor espaço 

de tempo e com a menor ajuda possível. Inevitavelmente, os ritmos de trabalho impostos, o 

trabalho por turnos, o trabalho noturno, o excesso de carga de trabalho, os movimentos e 

trabalhos repetitivos, a confrontação diária com problemas de difícil resolução (por exemplo a 
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morte), desencadeiam um estado de exaustão profissional, com um quadro de fadiga física e 

mental que pode levar a uma deterioração da sua capacidade para prevenir eventos adversos.  

 

3.4. Sobrecarga e Burnout nos Cuidadores 
 

Os cuidadores formais têm vindo a ser caracterizados através de múltiplas limitações e 

constrangimentos, uma vez que o seu trabalho implica conviver diariamente com situações de 

incapacidade, dependência, vulnerabilidade o que consequentemente os leva a confrontarem-

se com a sua própria debilidade (Sousa, 2011). As condições de trabalho que enfrentam nas 

instituições que prestam cuidados à população idosa, muitas vezes implicam uma carga 

excessiva de funções e tarefas a desempenhar, devido à escassez de cuidadores e de recursos 

para suprir as necessidades da instituição (Pereira, 2014). Neste cenário os cuidadores têm 

vindo a revelar sintomatologia física, psicopatológica, manifestando elevados níveis de stress, 

ansiedade, sobrecarga e burnout (Sousa, 2011). 

O conceito de sobrecarga consiste numa tradução do termo inglês “Burden” que tem uma 

conotação negativa sob a forma de “peso” ou “fardo”. É um conceito amplo e complexo, que 

reúne um conjunto de desafios, exigências físicas, psicológicas, emocionais, desempenho de 

vários papeis em simultâneo, e outras questões relacionadas com o processo de cuidar da 

pessoa idosa dependente, e que afeta em muito o cuidador. Está relacionado com o desgaste 

causado pelo cansaço, que pode ser consequência da exposição do cuidador a fatores de stress 

significativos, durante um curto espaço de tempo, ou pelo contrário, ser fruto de uma 

exposição prolongada a fatores de stress pouco significativos mas durante um longo período 

de tempo, originando consequências em termos de sobrecarga para quem cuida (Sequeira, 

2010).  

Ainda, segundo Sequeira (2010), no seu estudo de adaptação e validação da escala de 

sobrecarga do cuidador de Zarit, este divide a sobrecarga do cuidador em duas componentes, a 

objetiva, que ocorre como consequência da natureza e da necessidade de cuidados, em função 

dos sintomas e sinais orgânicos e psíquicos do cuidador, e subjetiva, que consiste na perceção 

pessoal do cuidador sobre as consequências do ato de cuidar do outro. Genericamente, 

podemos inferir que a sobrecarga objetiva está relacionada com as tarefas do ato de cuidar e a 
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subjetiva, com a vivência que cada individuo cuidador perceciona, tendo por base as suas 

próprias características pessoais e individuais. 

Assim, pode identificar-se que são as características da tarefa e o ambiente de trabalho que 

mais peso têm no surgimento de fenómenos de exaustão emocional e física. Vicente e Oliveira 

(2015), reconhecem como fatores preponderantes para o sentimento de sobrecarga, a 

dificuldade em lidar com a fragilidade do idoso, o impacto da proximidade da morte, as 

situações de conflitos interpessoais, e a discrepância entre o trabalho prestado pelo cuidador e 

a sua remuneração. Outra investigação conclui que as principais dificuldades dos cuidadores 

formais, são a interação com o utente, o desconhecimento da patologia, a carga horária, a falta 

de tempo e de recursos humanos, o impacto emocional e físico, a dificuldade de organização, 

o planeamento de atividades e a interação com a família dos utentes (Barbosa, Cruz, Figueira, 

Marques, & Sousa, 2011). 

Os aspetos ambientais de trabalho podem ser potenciadores de stress ocupacional e o seu 

prolongamento, segundo Maslach e Schaufeli (citado por Marques, 2013) pode culminar em 

burnout. 

O termo burnout, designa aquilo que deixou de funcionar devido a um estado de exaustão 

energética, manifestando-se como um sentimento de fracasso e esgotamento, causados por um 

excessivo cansaço físico e psíquico, que afeta geralmente os profissionais que trabalham em 

contacto direto com pessoas. O sofrimento do individuo tem como consequências alterações 

no seu estado de saúde e no seu desempenho, pois surgem disfunções pessoais e 

organizacionais, com repercussões a vários níveis (Murofuse, Abranches & Napoleão, 2005). 

A descoberta do conceito de burnout como fenómeno psicológico tem a sua origem nos 

EUA e associa-se aos trabalhos realizados por Freudenberg (1974) médico psicanalista, que 

descreveu o fenómeno como um sentimento de fracasso e exaustão, causado por um excessivo 

desgaste de energia e recurso, e por Maslach (1976) psicóloga social (Pinto & Chambel, 2008; 

Carlotto, 2012). 

Segundo, Bravo (2019), burnout é um estado de exaustão física, emocional e mental 

vulgarmente designada por “esgotamento”, e que se está a tornar uma epidemia que afeta 

pessoas de todo o mundo. 

A síndrome completa é composta por uma trípode de fases progressivamente evolutivas, 

são elas o esgotamento emocional, a despersonalização e o sentimento de incompetência 
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(Delbrouck, 2006). O esgotamento emocional é simultaneamente físico e psicológico, 

caracterizado por um grande cansaço acompanhado de uma sensação de vazio que não 

melhora significativamente com o repouso. A despersonalização leva a uma desumanização da 

relação com os outros e uma repulsa em estar com outras pessoas. Por último, o sentimento de 

incompetência, leva o individuo a sentir-se frustrado por considerar que já não é tão eficaz no 

desempenho do seu trabalho e surgem dúvidas sobre as suas próprias capacidades (Bravo, 

2019: Maroco & Tecedeiro, 2009). 

Apesar da diversidade de conceitualizações atribuídas ao burnout, ao longo dos tempos, 

ocorre uma unanimidade, entre os pesquisadores que corresponde a uma influência direta do 

mundo do trabalho como condição preponderante desta síndrome (Carlotto, 2012). 

Os cuidadores, pelas características das funções que desempenham e o contexto de 

fragilidade e vulnerabilidade da pessoa a ser cuidada, estão expostos a uma predisposição de 

vir a desenvolver a síndrome de burnout, manifestando exaustão emocional e por vezes, baixo 

autoconceito, baixa autoestima, sentimentos de insatisfação e infelicidade, que desencadeia 

insensibilidade para tratar as pessoas a serem cuidadas, levando à irrealização profissional e 

afetação da sua própria qualidade de vida (Sousa, 2011). 

Para Maslach e Schaufeli (citado por Marques, 2013), o burnout deve ser visto como um 

prolongamento do stress ocupacional, sendo o resultado de um processo longo que se arrasta 

por muito tempo, em que o cuidador sente que esgotou os seus recursos para lidar com as 

exigências colocadas pela situação. O burnout tem que ser visto como a fase final de um longo 

processo que é resultado de uma exposição a tensões e pressões de natureza profissional ou 

ocupacional, pautado por ansiedade e stress (Gomes & Cruz, 2004). 

Quando falamos de ansiedade, o senso comum imediatamente a relaciona como sendo um 

sinónimo de stress, ou seja quando é vulgarmente utilizada a expressão “estou stressado” esta 

pretende expressar um estado de preocupação e tensão (Graziani, 2005). 

A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura (DSM -5), consiste num sentimento 

vago e desagradável de medo e apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto perante a 

antecipação de algo potencialmente perigoso, que é desconhecido ou estranho (Castilho, 

Recondo, Asbahn & Manfro, 2000). É descrita por uma ameaça interna desconhecida, que 

engloba sentimentos de apreensão, alerta, tensão e desconforto perante a antecipação de uma 

situação que ainda não ocorreu, fazendo-se acompanhar em muitos casos por sintomas como 
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palpitações e inquietações (Sadock & Sadock citado por Batista & Carneiro, 2011). As reações 

exageradas aos estímulos potencialmente causadores de ansiedade, desenvolvem-se de forma 

mais comum em indivíduos com uma predisposição hereditária (Castilho, Recondo, Asbahn & 

Manfro, 2000). Atualmente existe uma controvérsia entre considerar a ansiedade como um 

sintoma ou uma patologia, que envolve aspetos multifatoriais, de caracter somático, 

manifestando-se por alterações fisiológicas nos vários sistemas do organismo, como 

taquicardia, vômitos, diarreia, cefaleias, insónias entre outras, ou cognitivo, caracterizado por 

sentimentos subjetivos como apreensão, tensão, medo, tremores indefinidos e impaciência. 

Estes sintomas não são prejudiciais ao organismo, pelo contrário são benéficos, tendo a 

ansiedade uma função de proteção e não de prejudicar, no entanto pode tornar-se patológica e 

variar em frequência, duração ou intensidade, dependendo das características individuais 

(Araújo, Mello & Leite, 2007). O modelo cognitivo do processamento da informação segundo 

Beck, considera que a ansiedade reside nos esquemas cognitivos que cada pessoa tem para 

classificar, avaliar e dar significado ao meio ambiente. Quando determinados acontecimentos 

tocam zonas sensíveis desses esquemas, podem conduzir a patologias se o coping do individuo 

for desadequado proporcionando respostas desajustadas e exageradas uma vez que a 

informação é processada de forma distorcida, o que produz interpretações enviesadas dos 

estímulos, sendo avaliados como ameaçadores. Neste modelo a ansiedade implica quatro 

dimensões: fisiológica ou seja inerente ao sistema nervoso autónomo, que se prepara para fuga 

ou defesa contra potenciais situações de perigo; comportamental, mobilização para a fuga ou 

luta; afetivo ou cognitivo, ou seja o medo e a apreensão; e finalmente cognitivo, que engloba 

sintomas sensoripercetivos, irrealidade e consciência de si, dificuldade de pensamento, 

dificuldade de concentração, incapacidade de controlar o pensamento, bloqueio e dificuldade 

de raciocinar. De salientar que a ansiedade poderá integrar a memória a longo prazo, surgindo 

da interação das emoções do medo e antecipação de situações ameaçadoras (Graziani, 2005). 

A ansiedade pode ser um sintoma de um estado de stress. O termo stress tornou-se 

vulgarmente utilizado como explicação para inúmeros acontecimentos que afligem a vida 

humana (Murofuse, Abranches & Napoleão, 2005). A sua causa não tem que estar diretamente 

ligada a questões profissionais, este é gerado por fatores internos a cada individuo, como o 

perfecionismo, sentido de dever e responsabilidade, entre outros e a fatores externos, pressão 

no trabalho, questões financeiras ou familiares (Espada, 2009) Cada individuo tem o seu nível 
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de tolerância ao stress, por questões de personalidade, idade, género, experiências de vida, mas 

quando entra num estado de stress este altera o comportamento observável e interfere com 

mecanismos biológicos e cognitivos (Barata, 2006).  

A visão atual do stress é de que este é algo mau que deve ser evitado. Na realidade importa 

distinguir dois tipos o “eustress” e o “distress”, o primeiro é uma força que acrescenta 

excitação e desafio à vida do individuo, felicidade saúde e longevidade. Por outro lado o 

“distress” ocorre quando existe uma tensão não aliviada que leva à destruição, doença e morte 

prematura. Quando se fala em stress há que ter em consideração três domínios conceptuais, 

são eles, as causas de stress, os moderadores da resposta de stress e as manifestações de stress 

(Hespanhol, 2005).  

As repercussões fisiológicas do stress levam a uma diminuição da performance dos 

trabalhadores e da qualidade dos serviços prestados, a um aumento do absentismo, do número 

de acidentes, de problemas de relacionamento social e familiar e a um sentimento generalizado 

de insatisfação pessoal e profissional (Pinto, 2012). 

A forma como cada individuo vivência as suas experiências ao longo da vida e o modo 

como este encontra estratégias para superar os constrangimentos que lhe vão surgindo baseia-

se em amortizadores, como o suporte social. Cobb (citado por Ramos, 2015) foi um dos 

primeiros teóricos a afirmar a importância do suporte social como auxiliador na manutenção 

de comportamentos de adesão a terapêuticas, na gestão de situações de crise das mudanças ao 

longo da vida como o desemprego ou luto, e mesmo nas transformações inerentes ao processo 

de envelhecimento pelo qual todos passam. Este autor considera ainda que o suporte social 

controla o efeito do stress diário, tem consequências diretas na saúde e é fundamental para o 

desenvolvimento pessoal.  

Geralmente o suporte social é descrito em termos estruturais (tamanho do grupo, frequência 

de contacto, participação em atividades e instituições sociais) e funcionais (perceção do apoio 

afetivo e satisfação das necessidades) (Keeling et al., citado por Batista, Batista & Torres, 

2006). A família também se distingue por ser um suporte importante para a manutenção da 

saúde mental e no enfrentar de situações geradores de stress. 

O suporte social e os recursos pessoais podem reduzir o aparecimento do distress 

emocional nas adversidades da vida (Batista, Batista & Torres, 2006). 
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Segundo Lopes, Carvalho, Roseiro & Soares (2020), a ansiedade, o medo e a angústia 

foram sentimentos predominantes ao longo dos últimos meses, marcados pela Pandemia 

Covid-19, em muitos colaboradores do terceiro setor, onde se inserem as AAD, que são o alvo 

desta investigação. Verificaram-se reações agudas de stress, aumento dos sintomas 

depressivos e de ansiedade, manifestaram-se alterações cognitivas ao nível da atenção e 

concentração, principalmente nas ERPI onde foram vivenciados casos de Covid-19, ou em 

situações de familiares e amigos destas colaboradoras que tenham sido infetados.  

Nos últimos anos a incidência de transtornos de ansiedade, tem crescido na população 

adulta em geral, sendo atualmente, que a maioria dos tratamentos envolve intervenções 

psicológicas e farmacológicas (Vorkapic & Rangé, 2011). No entanto, de acordo com a 

literatura, destacam-se duas abordagem não farmacológicas como estratégias de controlo do 

stress e da ansiedade, nomeadamente o yoga e a mindfulness. O yoga, caracteriza-se como 

uma prática integrativa de origem oriental que combina posições corporais, técnicas de 

respiração, meditação e relaxamento (Júnior, Melo, Bortoli & Toma, 2019). Apesar de não ser 

uma terapia, tem sido cada vez mais utilizada com sucesso no tratamento do stress e da 

ansiedade. Esta prática traz benefícios para os sistemas musculosquelético, endócrino e 

respiratório, estimula as funções cognitivas, reduz o stress, diminui a frequência cardíaca e a 

pressão arterial, alivia a depressão e insónia, melhora a qualidade de vida, a aptidão física, 

força e flexibilidade geral (Júnior et al., 2019). Segundo Lozano e Faria (2020), os praticantes 

de yoga são pessoas que são caracterizadas por um alto nível de florescimento e satisfação 

com a vida. 

Outra das abordagens para aumentar a consciência e as respostas adequadas aos processos 

mentais e que contribuem para o distress emocional é a mindfulness. Esta é vista como uma 

parte essencial do caminho que leva à redução do sofrimento humano através do cultivar de 

uma mente disciplinada e equânime, onde se inclui um conjunto de atitudes, ações e intenções 

que sustentam a orientação para uma vida ética e saudável (Pinto & Carvalho, 2019). 

Do exposto, podemos depreender que as exigências profissionais e pessoais impostas aos 

cuidadores formais, no âmbito da sua prática profissional junto da população idosa, acarretam 

ansiedade e stress. O organismo humano está preparado para se adaptar aos agressores físicos 

e emocionais, adaptando-se aos estímulos, porem quando decorre um longo prolongamento no 
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tempo da ação destes agentes, o individuo pode entrar num estado de sobrecarga e burnout, 

devendo para o superar recorrer a novas estratégias extrínsecas.   

 

3.5. Formação dos profissionais 
 

Cada vez são mais exigentes os serviços prestados pelas estruturas de apoio a idosos, 

devido às várias patologias e comorbidades associadas ao processo de envelhecimento, bem 

como à presente realidade de idosos cada vez mais idosos, nas estruturas residências. Perante 

esta problemática é necessário dotar os cuidadores formais, nomeadamente os AAD, de 

competências cognitivas, pessoais e instrumentais que os habilitem ao bom desempenho das 

suas funções permitindo uma resposta adequada às solicitações individuais dos idosos.  

De acordo com Sousa (2011), a formação profissional é uma ferramenta essencial em 

qualquer organização, pois dela depende o desempenho dos indivíduos, verificando-se uma 

estreita relação entre a formação e o desempenho profissional. A formação profissional 

acarreta mais-valias, nomeadamente na melhoria ao nível do desempenho, aumento da 

produtividade, melhoria da motivação e participação, facilitação da comunicação e resolução 

de problemas diários. Por outro lado o bem-estar psicológico dos cuidadores também é 

influenciado pela formação, contribuindo assim para a sua satisfação pessoal e profissional. 

Para uma maior profissionalização nos cuidados prestados à população idosa 

institucionalizada, nomeadamente no apoio à realização das atividades de vida diária, é 

imprescindível que os cuidadores tenham formação para as funções que desempenha e que 

esta seja continua (Infante, 2016). 

Segundo um estudo realizado por Ferreira (2012) os cuidadores formais que prestam 

cuidados em residências geriátricas, são pessoas com poucas habilitações literárias, que 

entram na área por necessidade de emprego e maioritariamente sem terem qualquer tipo de 

formação neste âmbito, adquirindo determinadas competências e conhecimentos no seu local 

de trabalho, através da experiência e observação dos pares e de alguma formação que lhes é 

facultada pela instituição onde desempenham funções.   

Os cuidados prestados aos idosos nas ERPI geralmente são assegurados por cuidadores 

formais, com maior expressividade os AAD, esta categoria profissional, há semelhança de 

outros cuidadores de idosos, apresentam poucas qualificações académicas para a função que 
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desempenham, baixa escolaridade e não apresentam qualquer formação na área. A falta de 

preparação influencia a qualidade dos cuidados prestados, aumenta a desmotivação o que pode 

levar ao abandono do trabalho (Carvalho, 2012).  

Ferreira (2012), considera extremamente importante a aposta na formação profissional 

deste tipo de profissionais, de modo a facultar a aquisição de competências e conhecimentos 

fundamentais para o bom desempenho das tarefas subordinadas a esta classe profissional e por 

outro lado proporcionar ferramentas a nível pessoal aos AAD relativas ao suporte emocional, 

stress e sobrecarga. Através da promoção da motivação, da participação e o seu bem-estar 

psicológico, isso reflete-se de forma positiva nos idosos a quem os cuidados são prestados 

(Carvalho, 2012).  

Sousa, (2011) realizou um estudo com 253 cuidadores formais e concluiu haver uma 

estreita relação entre a insatisfação no trabalho, desmotivação, menor qualidade do mesmo, e 

maior predisposição ao burnout, e as necessidades de formação, contrariamente os cuidadores 

com mais formação apresentam mais motivação e satisfação laboral.  

Desta forma, a formação poderá ser uma variável importante na qualidade de vida dos 

cuidadores formais, devendo integrar não só a capacitação para o desempenho profissional das 

tarefas inerentes a esta classe profissional, mas também ter em linha de conta o autocuidado 

dos cuidadores, ou seja das suas próprias necessidades psicológicas, emocionais, passando 

pela promoção da autoestima, de estratégias de comunicação que facilitem a adaptação 

funcional face às exigências diárias que se colocam (Figueiredo, Guerra, Marques & Sousa, 

2012).  

 

4. Impacto da Pandemia Covid-19 nas ERPI 

4.1. Pandemia Covid-19 
 

Uma pandemia consiste numa disseminação rápida e mortífera de uma doença transmitida 

de pessoa para pessoa em vários continentes ou por todo o mundo. Ao longo da história da 

Humanidade várias tem sido as pandemias que tem assolado o mundo, a Peste Justina, no 

século VI, a Peste Negra, no século XIV, e a Grande Peste dos séculos XVII e XVIII. Perto do 

final da I Guerra Mundial, já no século XX, surge a Pandemia da Gripe Espanhola, que se 
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estima ter infetado cerca de um quarto da população e ter morto 50 milhões de pessoas. Já no 

século XXI temos assistido a outros surtos epidémicos, como é o caso do vírus Ébola em 

África, a febre hemorrágica de Marburg e o Dangue e o vírus Zica, no Brasil. A nível mundial 

a Gripe A e o vírus Influenza H1N1 foram as mais recentes pandemias até que a 31 de 

dezembro de 2019, a OMS anunciou terem surgido casos de uma pneumonia de origem 

desconhecida na cidade chinesa de Wuhan. Foi em 2002 que surgiu o primeiro coronavírus em 

humanos, o SARS-CoV, posteriormente o vírus MERS-CoV e recentemente o SARS-CoV-2 

(Vicente & Gomes, 2020). 

A Covid-19 (significa em inglês, doença do coronavírus e o 19 o ano em que surgiu), é uma 

doença respiratória aguda e grave, que é causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 

(Nunes et al., citado por Santos, Brandão, & Araújo, 2020). Foi identificada pela primeira vez 

em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e em janeiro de 2020 a OMS declarou-a 

uma emergência em saúde pública de interesse internacional. O primeiro caso detetado em 

Portugal, data de 2 de março de 2020, aparentemente importado de Itália. Pelo elevado 

número de casos que surgiram em todo o mundo, a 11 de março OMS, declarou a epidemia 

Covid-19 como uma pandemia (Maia & Dias, 2020: Silva & Correia, 2020). 

Virologicamente o SARS-CoV-2 diferencia-se do SARS-CoV-1 devido ao seu genoma 

caracterizado por uma sequência única de 12 nucleótidos no gene S, onde proteínas, em forma 

de espinho, se ligam a enzimas localizadas na superfície de vários tipos de células humana 

(Silva & Correia, 2020). A transmissão pode ocorrer por contacto direto com pessoas infetadas 

e por contacto indireto através de superfícies ou objetos infetados (por exemplo maçanetas das 

portas, corrimão das escadas), destacando-se este de outros coronavírus pela particularidade de 

haver propagação através de indivíduos assintomáticos, dificultando o controlo da 

disseminação. O longo período de incubação, 2 a 14 dias, o elevado número de casos 

assintomáticos e a alta mobilidade internacional proporcionou todas as condições para a sua 

expansão por todo o mundo (Silva & Correia, 2020: DGS, 2020). 

Os sintomas mais frequentemente descritos são febre, tosse seca, dispneia, fadiga, náuseas, 

vómitos, diarreia, mialgias, alterações do paladar e olfato. A maioria dos casos de infeção, 

apresentam sintomas ligeiros (cerca de 80%) sem necessidade de internamento hospitalar, 

15% apresentam doença grave e 5% doença crítica, com necessidade de internamento em 

unidades de cuidados intensivos (DGS, 2020). O risco de complicações aumenta com a idade e 
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doenças concomitantes, como doença respiratória, tabagismo, doença cardíaca, hipertensão, 

diabetes, doença oncológica ou imunodepressão (Vicente & Gomes, 2020). Atualmente ainda 

não existe tratamento, este passa em casos ligeiros por controlar os sintomas, isolamento dos 

doentes para evitar contágios e medidas de vigilância das autoridades de saúde. Toda a 

comunidade científica global, uniu esforços para encontrar um tratamento ou vacina que 

permita a imunidade a esta doença (Vicente & Gomes. 2020: DGS, 2020). 

A tão desejada vacina chegou a Portugal no final de 2020, e permitirá ao longo do ano de 

2021, prevenir essencialmente o surgimento de doenças graves e as suas consequências, 

evitando assim a pressão no sistema de saúde e o restabelecimento da economia e da vida 

social (DGS, 2020). No entanto a médio prazo e até ser possível atingir a imunidade de grupo 

devem manter-se as medidas de prevenção da propagação da doença, como o uso de máscara, 

a desinfeção das mãos e o distanciamento social (Vicente & Gomes, 2020). 

Neste cenário, os idosos são o centro das atenções, uma vez que esta população está 

associada a um elevado risco de morte, por ser um dos grupos de risco, desencadeado na 

população um sentimento de necessidade de “super proteger”, forçando uma situação de 

isolamento. As mortes ocorrem nesta faixa etária, principalmente quando existem doenças 

concomitantes, como é o caso das cardiovasculares, doenças respiratórias ou diabetes (Leão, 

Ferreira, & Faustino, 2020).  

Todas as pandemias causam um forte impacto social, económico e político, relembremos, 

no contexto português a pandemia da gripe, conhecida por “Pneumónica” de 1918-1919. Se na 

época não era prioritário conhecer os efeitos psicológicos da pandemia, em 2020, 

paralelamente aos esforços em direção à etiologia e tratamento, também se desenvolvem 

investigações no sentido de dar resposta a questões relativas aos efeitos psicológicos desta 

(Maia & Dias, 2020). 

Pelo seu caráter desconhecido, imprevisível, pelos efeitos devastadores a nível da saúde e 

economia, pela mortalidade elevada, pela incerteza de por quanto tempo esta situação se vai 

prolongar e pela necessidade de adoção de um conjunto de comportamentos antinaturais para 

nós como o isolamento e afastamento uns dos outros, de não tocarmos nos que nos são mais 

próximos, todo este conjunto de variáveis ameaça a saúde psicológica da população (Lopes, 

Carvalho, Roseiro & Soares, 2020). 
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No que concerne aos colaboradores de instituições, a angústia, o medo e a ansiedade foram 

sentimentos predominantes, por um lado o dever de ir trabalhar, cuidar do outro, quando 

predominava a máxima de “fica em casa”, levando a sensações de perigo iminente e invisível, 

contrariando todos os apelos para se proteger e resguardar, em paralelo com a ansiedade pela 

própria saúde, por medo de uma eventual contaminação (principalmente quem faz parte do 

grupo de risco), mas também de ser o causador de transmissão no seu agregado familiar e/ou 

na instituição onde presta cuidados, uma vez que estando estes isolados nas ERPI, os 

colaboradores constituem a principal “porta” de entrada do vírus. A ansiedade também foi 

notória pelo afastamento social, de amigos e familiares, criando saudades e quebrando laços. 

No local de trabalho muitas vezes houve a necessidade de reorganização dos serviços, do 

desempenho de funções que não eram as suas, o medo de perder o posto de trabalho, 

principalmente nos casos de colaboradores que não puderam manter-se em funções durante o 

estado de emergência, por questões de saúde ou assistência aos filhos, ou a familiares 

dependentes, com a sombra da possível quebra de rendimentos em virtude do lay-off  (Lopes, 

Carvalho, Roseiro & Soares, 2020). 

Apesar de toda a componente negativa, ressalva-se os momentos positivos de entreajuda e 

resiliência nas equipas (Lopes, Carvalho, Roseiro & Soares, 2020). 

Muitos tem sido os estudos relativos ao impacto da pandemia Covid-19, como é o caso da 

investigação de Maia e Dias, (2020), cujo título é referente a ansiedade, depressão e estress em 

estudantes universitários: o impacto da Covid-19. No caso em particular do presente estudo, é 

dado enfase aos cuidadores formais de idosos, nomeadamente os AAD, a quem a pandemia 

Covid-19 também tem criado impacto.  

 

4.2. Estratégias aplicadas nas ERPI em resposta à Covid-19 
 

Atualmente a humanidade atravessa a Pandemia Covid-19, que trouxe um acréscimo de 

responsabilidades a todos os colaboradores das organizações do terceiro setor, dos quais fazem 

parte as AAD das ERPI, que assumiram um papel de proteção dos seus utentes, tendo que 

adotar procedimentos de higienização e desinfeção dos espaços e de si próprios, muito 

rigorosos, integrando novos comportamentos contrariando os automatismos pré-existentes 

(Lopes, Carvalho, Roseiro & Soares, 2020). 
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Foram muitas as medidas de contenção adotadas pelas IPSS, das quais fazem parte um 

grande número de ERPI, para fazer face à Pandemia Covid-19. Perante às necessidades 

inerentes ao contexto de pandemia foram promovidas estratégias e medidas internas como a 

implementação de uma maior coordenação e trabalho em rede, a adaptação das respostas 

sociais prestadas, o reforço dos planos de contingência, a articulação com entidades externas e 

a maior atenção às medidas governamentais de apoio ao setor e a execução de formação 

contínua dos colaboradores. No que diz respeito a estratégias mais diretas que influenciaram 

residentes e colaboradores, destacam-se a implementação de medidas adicionais de higiene e 

de proteção individual, a suspensão de reuniões presenciais, a reformulação de horários e 

turnos e a execução de um plano de contingência para casos suspeitos e confirmados. Alguns 

dos serviços até então prestados foram suspensos, como foi o caso dos centros de dia, sendo 

sempre que possível e desejado pelos idosos e familiares, substituídos pelo serviço de apoio 

domiciliário (Martins & Pinto, 2021).  

Foi necessário fazer alterações ao funcionamento organizacional das instituições, criando 

estratégias de adaptação, redução ou suspensão temporária da atividade, ajustando-as às novas 

realidades, o que foi reforçado pela declaração do estado de emergência. As organizações 

tiveram que se adaptar e reajustar, passando a trabalhar em diferentes tempos, com trabalho 

presencial, por turnos, em laboração continua, em teletrabalho, por recursos a plataformas 

digitais, em equipas em espelho, procurando dar as melhores respostas às solicitações diárias 

num alinhamento entre a responsabilidade individual e a solidariedade coletiva, seguindo-se a 

adaptação das instalações e equipamentos, de forma a cumprir as diretrizes da DGS (Lopes, 

Carvalho, Roseiro & Soares, 2020). 

A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) elaborou um conjunto 

de recomendações para IPSS, Lares e ERPI durante a fase de mitigação da pandemia Covid-

19, sendo que estas ainda se mantêm, refletindo-se num leque muito vasto de alterações ao 

normal funcionamento destas instituições, tendo estas que passar por um processo de 

adaptação muito rápido de modo a de imediato implementarem todas as novas orientações. 

Como medidas gerais foi recomendado a monitorização da temperatura corporal dos 

residentes e colaboradores das instituições duas vezes ao dia; os turnos de trabalho dos 

colaboradores devem ser ajustados de modo a serem divididos em dois grupos, um que só 

contacta com o exterior da instituição (por exemplo os colaboradores de apoio domiciliário, 
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bem como da cozinha e lavandaria) e outro que só contacta com os residentes, estas equipas 

não se devem cruzar entre si nem partilhar espaços comuns. Segue-se a rotatividade entre 

equipas idealmente de 14 dias, ou seja em “trabalho em espelho”. Quanto à higienização, 

recomenda-se evitar anéis, pulseiras, relógios de modo a facilitar a eficaz higiene das mãos, 

prevalecendo esta mesmo após a utilização de luvas. A etiqueta respiratória também deve ser 

respeitada, assim como o uso correto de máscara facial, prevalecendo o distanciamento social, 

através da limitação das visitas à exceção de situações de fim de vida, recorrendo como 

alternativa aos meios digitais, videochamadas e telefone, promover o distanciamento social 

entre os residentes que deve ser de 2 metros, cancelar as atividades de grupo e sempre que 

forem admitidos novos residentes estes devem realizar o teste laboratorial para SARS-CoV-2 e 

permanecer em isolamento profilático pelo menos 14 dias. Apesar de todos os 

constrangimentos e alterações necessárias é importante manter e não descurar, as rotinas e os 

hábitos diários dos residentes e reforçar os cuidados de conforto emocional e psíquico, 

assegurando o contacto com a família através de canais alternativos e transmitir mensagens 

positivas e de esperança (Vieira et al., 2020). 

 

Parte II - Estudo Empírico 

5. Problemática e sua Contextualização 
 

Nos últimos anos têm-se assistido ao envelhecimento da população, a um ritmo bastante 

acentuado. O envelhecimento populacional traduz-se, por um decréscimo contínuo da 

população jovem, como consequência da diminuição da natalidade, e por um acréscimo 

significativo da população idosa, em virtude do aumento da esperança de vida (Guedes, 2012). 

Segundo os Censos de 2011, a estrutura etária da população portuguesa revelou um 

desequilíbrio entre a população jovem, que diminuiu, e a população idosa que aumentou. A 

região do Alentejo é a menos representativa da faixa etária dos jovens (13.6%) e onde existe 

um maior número de idosos (24.2%), apresentando-se como a região mais envelhecida do 

território nacional (INE, 2012). 

Quando falamos de envelhecimento imediatamente associamos a índices de dependência 

acrescida, em função do agravamento da morbidade adquirida previamente e de uma maior 
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vulnerabilidade do idoso (Sequeira, 2010). Em geral o idoso perde a potencialidade para 

realização das atividades básicas de vida diária (Lobo & Pereira citado por Pereira & Marques, 

2014). As atuais alterações das características das famílias, não permitem o cuidado das 

gerações mais velhas, tendo esta responsabilidade sido transferida para instituições sociais, 

que disponibilizam várias valências de apoio aos idoso. Segundo a Carta Social, as várias 

respostas sociais para idosos são: o serviço de apoio domiciliário, o centro de convívio, o 

centro de dia, o centro de noite e as ERPI. Este estudo foi realizado numa ERPI no Baixo 

Alentejo, localizada mais propriamente no distrito de Beja, onde a rede de serviços e 

equipamentos de apoio à população idosa é relativamente reduzida, considerando que esta 

zona do país está particularmente envelhecida, sendo distribuída da seguinte forma, centros de 

convívio – 5, centros de dia – 50, ERPI – 69 e apoio domiciliário 59.   

Da equipa multidisciplinar que compõem as instituições que dão resposta às necessidades 

da população idosa, fazem parte os AAD. Estes exercem um trabalho direto e contínuo, com 

idosos que se encontram numa situação de dependência e vulnerabilidade física, cognitiva e 

social, ou de doença crónica ou terminal (Cocco, Zamora & Sánchez citado por Monteiro, 

Queirós & Marques, 2014). 

Pela natureza que este tipo de profissão exige, estes cuidadores formais de idosos estão 

muito predispostos ao desenvolvimento de sintomatologia física e psíquica (Saúde, 2013). A 

investigação de Monteiro, Queirós & Marques (2014), identifica que a diminuição da empatia 

e desmotivação dos colaboradores face ao trabalho, constituem fatores decisivos para o 

surgimento de sintomas de sobrecarga, interferindo no ato de cuidar. Esta sobrecarga 

percecionada durante um longo período de tempo pode ter como consequência um estado de 

burnout, este segundo Moreno-Jiménez e Puente (citado por Oliveira, 2008, p.30) “o burnout 

seria a última fase de um estado de stress crónico”. 

As organizações da área da economia social, das quais fazem parte as ERPI, perante um 

cenário de Pandemia Covid-19, viram-se confrontadas com exigências que necessitavam de 

respostas urgentes, obrigando a uma capacidade de resposta sem precedentes. Houve 

necessidade de fazer a reorganização dos procedimentos e do funcionamento das instituições e 

suas valências, criando estratégias de adaptação, redução ou suspensão temporária de 

atividades, em conformidade com as exigências decorrentes da pandemia e dos seus impactos. 

Para além da crise social e económica que o contexto desencadeou, também há um impacto 
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psicológico significativo, naquelas que são as necessidades básicas do ser humano. Esse 

impacto foi vivenciado de forma geral, envolvendo por um lado os beneficiários dos serviços 

prestados nestas instituições, como por outro os colaboradores das mesmas onde se incluem os 

AAD (Lopes, Carvalho, Roseiro & Soares, 2020).   

 

6. Metodologia 
 

Neste estudo de investigação, optou-se pela complementaridade de duas abordagens 

metodológicas distintas, a quantitativa e a qualitativa, elegendo assim uma metodologia mista. 

A investigação do tipo qualitativo visa dar a conhecer a experiência humana num meio 

natural, tendo por objetivo o exame das significações e a busca de sentido. No que diz respeito 

à metodologia quantitativa, esta pressupõem a quantificação de dados. Neste tipo de 

investigação o investigador define variáveis de forma operacional e recolhe os dados 

verificáveis junto dos participantes procedendo à sua análise recorrendo a técnicas estatísticas 

(Fortin et al., 2009).  

Relativamente à recolha dos dados é classificado como transversal uma vez que a recolha 

dos mesmos é realizada num único momento para cada um dos participantes (Fortin et al., 

2009). Quanto à natureza dos dados, a presente investigação segue um cariz exploratório de 

metodologia investigação-ação. 

A recolha dos dados apoiou-se num questionário sociodemográfico, no Questionário de 

Sobrecarga de Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para Idosos (desenvolvido 

no âmbito desta investigação) e num conjunto de dois instrumentos adaptados e validados para 

a população portuguesa, designadamente a Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit 

(Gonçalves-Pereira, & Zarit, 2014) e o Inventário de Burnout de Copenhagem (Fonte, 2011). 

 

6.1.  Objetivos da Investigação 
 

Foi delineado como objetivo geral do presente estudo: conhecer a perceção de sobrecarga e 

burnout em AAD de uma ERPI, em situação de Pandemia Covid-19, nomeadamente no 

período correspondente aos meses de março a julho de 2020. Para ir de encontro a este 
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objetivo foram esmiuçados os seguintes objetivos específicos:1) Identificar os determinantes 

que levam à sobrecarga e burnout em AAD; 2) Delinear o perfil dos AAD; 3) Conhecer a 

sobrecarga dos cuidadores formais, AAD; 4) Identificar o stress; 5) Identificar o burnout; 6) 

Identificar as estratégias para fazer face à adversidade na profissão e 7) Promover a saúde e 

bem-estar destes profissionais. 

 

6.2. Participantes 
 

Segundo Fortin et al., (2009) a amostra é uma fração da população sobre a qual incide o 

estudo, devendo esta ser representativa. 

A amostra para a realização deste estudo foi recolhida numa IPSSl, que tem como valências 

a ERPI, o Apoio Domiciliário e o Centro de Dia (que permanece encerrado desde março de 

2020 devido à Pandemia Covid-19). 

O critério para a inclusão dos participantes, foi desempenharem na instituição funções de 

AAD. 

Trata-se de uma amostragem não probabilística por conveniência. Entende-se com amostra 

não probabilística, aquela na qual se encontram características conhecidas na população. Uma 

amostra de conveniência é constituída por indivíduos facilmente acessíveis (Fortin et al., 

2009). 

Esta amostra é formada por doze participantes, todas do género feminino, com uma média 

de idades de 51 anos, (a mais nova tem 31 anos e a mais velha 61 anos). A maioria são casadas 

(66.7%), e apresentam baixa escolaridade, 66.7% frequentaram o 3º ciclo do ensino básico, 

16.7% o 1º ciclo do ensino básico, e o 2º ciclo do ensino básico, bem como o ensino 

secundário, foram ambos frequentados por 8.3% das participantes. 

No que diz respeito à formação em geriatria, 75% das colaboradoras refere ter formação 

nesta área. 
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6.3. Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Num primeiro momento, com vista à construção do questionário de Sobrecarga de 

Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para Idosos, foi aplicada, a cinco AAD, a 

Entrevista Semiestruturada sobre Stress, Burnout e Amortizadores de Cuidadores Formais 

Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para Idosos (Apêndice I).  

Segundo Fortin (2009), a entrevista é uma forma de comunicação verbal entre duas 

pessoas, o entrevistador que recolhe os dados e o entrevistado que responde às questões. Esta 

tem tês funções principais, a primeira é examinar conceitos e compreender o sentido de um 

fenómeno tal como é vivenciado pelos participantes, a segunda é servir como principal 

instrumento de medida e finalmente a terceira é complementar outros métodos de colheita de 

dados. Quanto aos tipos de entrevista esta pode ser estruturada ou não estruturada, havendo 

lugar entre elas para as entrevistas semiestruturadas, vulgarmente utilizadas quando se 

pretende obter informações particulares sobre um tema. Este tipo de entrevista por norma é 

utilizado em estudos qualitativos onde o entrevistador determina os temas a abordar e formula 

as questões nesse sentido, permitindo ao entrevistado exprimir os seus sentimentos e opiniões 

sobre o tema a tratar, assemelhando-se a uma conversa informal. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas na íntegra e feita uma análise de conteúdo. 

Trata-se de medir a frequência, a ordem ou a intensidade de certas palavras, frases ou 

expressões, factos ou acontecimentos, catalogando os acontecimentos descritos de forma 

ordenada (Fortin, 2009). Após esta análise das respostas obtidas (Apêndice II), foi construído 

o questionário de Sobrecarga de Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para 

Idosos (Apêndice III). 

O questionário é um instrumento de recolha de dados que envolve uma resposta escrita a 

um conjunto de questões, com o objetivo de recolher informação factual sobre acontecimentos 

ou situações conhecidas (Fortin, 2009). 

Para a construção de um questionário é necessário seguir um conjunto de procedimentos, 

partindo da definição clara do objetivo do estudo. Devem ser seguidas 7 etapas: 1) determinar 

qual a informação a recolher, o investigador específica os objetivos a atingir, precisa os temas 

a explorar a fim de compreender o fenómeno e determinar o número de questões para cada um 

dos temas. 2) constituir um banco de questões, onde o investigador ou adapta enunciados já 



 
 

47 
 

existentes relativos ao tema ou constrói as suas próprias questões. 3) formular as questões, 

estas podem ser fechadas ou abertas, podendo o questionário ser misto contemplando ambos 

os tipos de questões. Ao formular o enunciado devem ser tidas em conta determinados 

critérios: as questões devem ser facilmente compreensíveis, devem ser claras e concisas, 

devem permitir obter respostas claras, evitar exprimir mais do que uma ideia na mesma 

questão, evitar sugerir respostas conforme as normas sociais, os termos técnicos devem ser 

explicados, devem ser evitadas palavras com interpretações pejorativas ou tendenciosas, as 

questões devem ser atuais de modo a obter respostas precisas, e finalmente as respostas não 

devem conter dupla negação.4) ordenar as questões, esta ordem podem influenciar a atitude 

dos participantes, desta forma e para não haver enviesamentos às respostas deve haver 

particular cuidado na ordenação das mesmas. As questões do mesmo tema devem ser 

agrupadas em conjunto, as questões gerais devem surgir antes das particulares, as que 

interessam diretamente ao participante devem vir primeiro e as questões abertas devem ser 

colocadas no fim. 5) submeter o esboço do questionário à revisão, deve ser apresentado a 

peritos na matéria e efetuar-se um pré-teste junto de uma amostra com as mesmas 

características da população alvo. 6) pré-testar o questionário, consiste em verificar a eficácia 

e o valor do questionário, junto de uma amostra reduzida da população alvo, de modo a 

identificar possíveis defeitos do questionário e proceder às devidas correções. Finalmente o 7) 

redigir a introdução e as diretrizes, são colocadas no início do questionário com o objetivo de 

esclarecer as instruções de preenchimento do questionário, devem ser claras e concisas (Fortin, 

2009). 

Após a construção do questionário, este foi submetido a um pré-teste, para verificar a 

eficácia e o valor do mesmo. Segundo Sousa e Baptista (2011), os instrumentos construídos 

devem fornecer a informação adequada à investigação a que se destinam. Para tal antes de 

serem aplicados no intuito de recolha de dados da amostra, estes devem ser submetidos a um 

pré-teste, de modo a serem feitas verificações no sentido de confirmar que este permite dar 

resposta aos problemas levantados pelo investigador. 

Neste caso particular, este foi aplicado a três colaboradoras da instituição, que na altura não 

se encontravam a desempenhar funções na categoria de AAD, no entanto têm formação nessa 

área e já desempenharam essas funções nesta mesma instituição, tendo posteriormente por 

necessidades inerentes à própria instituição alterado de categoria profissional, desempenhando 
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agora funções de limpeza. Com a aplicação do pré-teste não foram assinaladas pelas 

participantes questões que justificassem algum tipo de correção do mesmo. 

Para a coleta dos dados deste estudo, foram então utilizados quatro instrumentos: o 

Questionário Sociodemográfico, o Questionário de Sobrecarga de Ajudantes de Ação Direta 

de Estruturas Residenciais para Idosos, a Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit e o 

Inventário de Burnout de Copenhagen. 

 

6.3.1. Questionário Sociodemográfico 
 

O questionário sociodemográfico aplicado é constituído por questões de resposta fechada, 

com o objetivo obter informações que permitem caracterizar a amostra de cuidadores formais, 

AAD, ao nível da idade, género, estado civil, escolaridade, tempo de serviço na instituição e 

nível de formação em geriatria (Apêndice III). 

Cada participante neste estudo preencheu de forma individual um questionário 

sociodemográfico, para que posteriormente os dados recolhidos fossem analisados de modo a 

permitir comparar os resultados obtidos através dos instrumentos utilizados com os dados 

sociodemográficos. 

 

6.3.2. Questionário de Sobrecarga de Ajudantes de Ação Direta de Estruturas 

Residenciais para Idosos 
 

Este questionário como descrito anteriormente, teve por base as respostas obtidas através 

das entrevistas semiestruturadas. É composto por cinco partes, cada uma delas relativa a um 

determinado domínio, totalizando 22 questões, com carater misto, ou seja questões de resposta 

aberta, assim como de resposta fechada. 

A primeira parte pertence ao domínio “perceção do exercício da profissão”, a segunda 

“perceção da sobrecarga”, a terceira perceção da sobrecarga na situação de Pandemia Covid-

19”, a quarta “perceção da ansiedade e stress” e finalmente a quinta e última dimensão, 

“amortizadores do stress” (Apêndice III). 
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6.3.3. Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit 

 

A escala de sobrecarga “Zarit Burden Interview” constitui um instrumento reconhecido 

para avaliar o impacto emocional, físico e social sobre os cuidadores (Gonçalves-Pereira, & 

Zarit, 2014). 

Esta escala de sobrecarga do cuidador de Zarit constitui, em termos internacionais, um dos 

instrumentos mais utilizados para avaliar as repercussões associadas ao ato de cuidar. A versão 

original é constituída por 29 questões, que incluem aspetos relacionados com a saúde física e 

psicológica, recursos económicos, trabalho, relações sociais e a relação com o recetor dos 

cuidados. Posteriormente o seu conteúdo foi revisto passando a contemplar só 22 questões, 

esta permite avaliar de forma objetiva e subjetiva, a sobrecarga do cuidador formal. Através da 

análise fatorial é possível verificar que a escala apresenta um constructo multidimensional, 

englobando o impacto da prestação de cuidados. A relação interpessoal, as expectativas com o 

cuidar e a perceção de autoeficácia, revelando boa consistência interna no global a ao nível de 

cada fator (Sequeira, 2010: Sequeira, 2010).  

A sua tradução, adaptação e validação para a população portuguesa foi realizada a partir da 

versão original inglesa, sendo posteriormente efetuado o processo inverso para a língua 

inglesa e analisados os aspetos convergentes e divergentes com outros investigadores e com o 

seu autor (Steve Zarit). Apresenta uma boa consistência interna avaliada através do alfa de 

Cronbach(α = 0.93) (Sequeira. 2010: Sequeira, 2010). 

Cada item é pontuado de forma qualitativa e quantitativa, numa das versões a pontuação 

quantitativa varia entre 0 e 4, noutra versão entre 1 e 5 em que 1 significa nunca, 2 quase 

nunca, 3 às vezes, 4 muitas vezes e 5 quase sempre. No caso desta investigação foi utilizada 

esta última versão (1 a 5), onde a pontuação global varia entre 22 e 110, sendo uma maior 

pontuação indicativa de maior perceção de sobrecarga (Sequeira, 2010: Sequeira, 2010: 

Gonçalves-Pereira, & Zarit, 2014). 
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Tabela 1 - Pontos de corte da Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) (Sequeira, 2010) 

 

Pontuação  Sobrecarga 

<46 Sem sobrecarga 

46-56 Sobrecarga ligeira 

>56 Sobrecarga intensa 

  

Alguns estudos, apenas recorrem à pontuação global como forma de avaliação da 

sobrecarga, no entanto esta apresenta um caracter multidimensional do conceito de sobrecarga, 

que pode ser dividida em quatro fatores: Impacto da prestação de cuidados, Relação 

interpessoal, Expectativas com o cuidar e a Perceção de auto-eficácia” (Sequeira 2010; 

Sequeira, 2010). 

O primeiro fator engloba os itens referentes à sobrecarga relacionada com a prestação de 

cuidados diretos, onde se destaca as alterações no estado de saúde, o elevado número de 

cuidados, as alterações das relações sociais e familiares, a escassez de tempo, o desgaste físico 

e mental. É constituída por 11 itens (1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 22) com 41,2% da 

variância total e apresenta uma boa consistência interna (alfa de Cronbach de 0,93). O 

segundo fator envolve os itens associados à sobrecarga na relação entre o cuidador e a pessoa 

dependente, avaliando o impacto interpessoal que resulta desta relação, é constituído por 5 

itens (4, 5, 16, 18 e 19), que explicam 8,69% da variância total com uma consistência interna 

de 0,83 (alfa de Cronbach). Quanto ao terceiro fator, este está relacionado com as expectativas 

que o cuidador tem relativamente à prestação de cuidados e centra-se no medos, receios e 

disponibilidade. É constituído por 4 itens (7, 8, 14 e 15) com uma variância total de 7,15% e 

0.67 de consistência interna (alfa de Cronbach). Finalmente o quarto fator diz respeito à 

opinião do cuidador relativamente ao seu próprio desempenho, engloba 2 itens (20 e 21) com 

4,90% da variância total e apresenta uma consistência interna de 0,80 (alfa de Cronbach) 

(Sequeira, 2010). 

Este estudo de investigação pretende avaliar a sobrecarga de cuidadores formais, desta 

forma recorreu-se a uma versão adaptada da escala de sobrecarga do cuidador de Zarit à 

realidade do cuidador formal (Rodrigues, 2015) onde as questões foram adaptadas em termos 

de léxico à realidade em estudo. Por exemplo “Considera que não tem uma vida privada como 
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desejaria devido ao seu familiar?” foi adaptada para “Considera que não te uma vida privada 

como desejaria devido às pessoas que tem de cuidar?” (Anexo II). 

 

6.3.4. Inventário de Burnout de Copenhagen 
 

O Inventário de Burnout de Copenhagen, é um instrumento de avaliação que foi construído 

por Kristensen, Borritz, Villadsen e Christensen, no âmbito do projeto PUMA (sigla 

dinamarquesa para Projeto de burnout, Motivação e Satisfação no Trabalho) que teve início 

em 1997 e durou cinco anos, com o objetivo de avaliar a prevalência, a distribuição, as causas 

e consequências do burnout, bem como da possível intervenção para minimizar o desgaste, em 

trabalhadores dos serviços humanos (Rodrigues, 2015: Fonte, 2011). 

Este inventário consiste num instrumento de mensuração do burnout, constituído por 19 

questões, que se referem à frequência com que cada sentimento ocorre, com uma escala de 

Likert de cinco pontos (Fonte, 2011: Rodrigues, 2015). Esta escala mede o burnout pessoal, o 

burnout relacionado ao trabalho e o burnout relacionado ao cliente (Kristensen, Borritz, 

Villadsen, & Christensen, 2007). As três categorias apresentam valores de alfa de Cronbach 

abonatórios de uma boa consistência interna na validação da escala, burnout pessoal apresenta 

um alfa de Cronbach 0,845 para o total da escala e 0,803 é o valor mais baixo para os itens; 

burnout relacionado com o trabalho apresenta alfa de Cronbach 0,829 como valor mais baixo 

para os itens e alfa de Cronbach de 0,866 para o total da escala; e burnout relacionado com o 

utente alfa de Cronbach 0,796 é o valor mais baixo para os itens e alfa Cronbach de 0,843 

para o total da escala (Fonte, 2011). A frequência em que cada sentimento é vivenciado no 

burnout pessoal varia entre “Nunca/Quase Nunca” e “Sempre” segundo uma escala de cinco 

opções. No burnout relacionado com o trabalho, a escala também envolve cinco opções, em 

que as três primeiras questões variam entre “Muito Pouco” e “Muito” e as últimas quatro 

variam entre “Nunca/Quase Nunca” e “Sempre”, sendo esta pontuação invertida na última 

questão. Finalmente a avaliação do burnout relacionado com o utente, tem uma escala de 

cinco opções, em que nas primeiras três questões varia entre “Muito Pouco” e nas últimas duas 

questões varia entre “Nunca/Quase nunca “ e “Sempre” (Rodrigues, 2015).  

Segundo Borritz e Kristensen (2004), é considerado elevado nível de Burnout valores 

iguais ou superiores a 50 pontos. 
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A validação desta escala para a população portuguesa foi realizada por Cesaltino Fonte, em 

2011, que utilizou como amostra para a população portuguesa um conjunto de 228 

enfermeiros dos quais 171 eram do sexo feminino e 57 do sexo masculino (Fonte, 2011) 

(Anexo III). 

 

6.4. Análise e Tratamento dos Dados 
 

Procedente à realização da recolha de dados, foi realizada uma análise de conteúdo das 

entrevistas e relativamente aos questionários foi criada uma base de dados com recurso ao 

software informático Microsoft Excel 2007, através do qual se realizou o tratamento dos 

mesmos, com recurso à estatística descritiva, nomeadamente medidas de tendência central 

como médias e medidas de variabilidade como desvio padrão, valor máximo e mínimo.  

 

6.5. Procedimento 
 

A primeira etapa deste projeto de intervenção foi a construção de uma pergunta de partida, 

que se pretendeu ser esclarecedora do que se ambiciona conhecer/investigar. De seguida 

seguiu-se a revisão da literatura de forma a construir a problemática inerente à questão de 

partida e definir os objetivos do estudo. Posteriormente passamos à delineação da 

população/amostra sobre a qual se incide o estudo, sucedendo a fase de construção e 

adaptação de dois dos instrumentos a aplicar de modo a dar resposta as questões inerentes ao 

problema em estudo. O ponto de partida foi o contacto como presidente da direção da 

instituição a fim de obter a autorização para a recolha dos dados (Anexo II). Na fase de 

recolha dos dados foi explicado individualmente a cada participante, os objetivos deste estudo 

e garantido a confidencialidade e anonimato de todos os dados, através de um termo de 

consentimento informado (Anexo I). 

A colheita dos dados foi realizada em junho de 2020, o que corresponde em termos 

epidemiológicos ao final da primeira vaga da Pandemia Covid-19 em Portugal. 

Após a recolha dos dados foi feita a análise dos mesmos, nomeadamente, a análise 

estatística descritiva dos dados (médias, mínimos, máximos, desvio padrão e percentagem) 
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através do programa informático Microsoft Excel, e retiradas as conclusões. Com os 

resultados obtidos foi então delineado o Projeto de Intervenção para a problemática em 

questão. 

 

7. Apresentação dos Resultados 
 

De seguida vamos apresentar os dados recolhidos que possibilitaram a caraterização dos 

participantes, os resultados obtidos para a sobrecarga e para burnout das AAD na ERPI. 

 

7.1. Caracterização dos Participantes 
 

Esta amostra é composta por doze participantes, todas do género feminino, com uma média 

de idades de 51 anos, sendo que a mais nova tem 31anos e a mais velha 61anos, apresentando 

um desvio padrão de 9.11 (Tabela 2). 

Do total das 12 participantes, 8 são casadas (66.7%), 2 são viúvas (16.7%) e 2 são 

divorciadas (16.7%) (Tabela 3). 

Quanto às qualificações académicas, 66.7% (N=8) têm o 3º ciclo do ensino básico, 16.7% 

(N=2) têm o 1º ciclo do ensino básico, o 2º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, tem 

ambos uma participante o que corresponde para cada um 8.3% (Tabela 4). 

Em média nesta amostra o tempo de desempenho de funções de AAD é de 12.1anos, 

havendo um máximo de 32 anos e um mínimo de 1 ano, (DP=10.6) (Tabela 5). Relativamente 

há questão de quanto tempo trabalha na área do envelhecimento, a média é de 14.1 anos 

apresentando um máximo de 32 anos e um mínimo de 2 anos, (DP=10.2) (Tabela 5). Estas 

participantes trabalham na instituição em média já há 12.6 anos, sendo que a mais antiga há 32 

anos (máximo) e a mais nova 2 anos (mínimo) (DP=10.8) (Tabela 5). 

No que diz respeito à formação em geriatria, 75% das colaboradoras (N=9) tem formação 

nesta área e 25% (N=3) não tem (Tabela 6). 
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Tabela 2 - Média das idades da amostra (anos) 

N Média  
 

Máximo  
 

Mínimo 
 

Desvio Padrão 

12 51 61 31 9,1 
 

  

Tabela 3 - Caracterização do estado civil da amostra N(%)  

Estado Civil  
Casada 8 66,7 
Viúva 2 16,7 
Divorciada 2 16,7 
N (%)  12 100,0 

 

 

Tabela 4 - Caracterização da amostra relativa ao grau de escolaridade N (%) 

Escolaridade  
1º Ciclo 2 16,7 
2º Ciclo 1 8,3 
3º Ciclo 8 66,7 
Secundário 1 8,3 
N (%) 12 100,0 
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Tabela 5 - Caracterização da amostra relativa aos anos de desempenhos de funções de AAD, 

na área do envelhecimento e na instituição. 

 

 

 

 Tabela 6 - Caracterização da amostra quanto à sua formação em geriatria 

 

Formação em geriatria 
Sim 9 75 
Não 3 25 
N (%) 12 100 

 

 

 

7.2. Sobrecarga das AAD na ERPI 
 

No que diz respeito aos dados obtidos através da aplicação da escala de sobrecarga do 

cuidador de Zarit (Tabela 7), no que se refere à sobrecarga total percecionada pelos 

participantes, foi possível verificar que estes apresentam uma média de 60.8, com um máximo 

de 82 e mínimo de 35 (DP=14.6), indicando sobrecarga intensa, para esta amostra, uma vez 

que o valor ultrapassa a pontuação de 56 (Sequeira, 2010). Podemos ainda verificar que 2 

(16.7%) participantes não apresentam sobrecarga, 3 (25%) apresentam sobrecarga ligeira e 7 

(58.3%) apresentam sobrecarga intensa. 

Média de Anos no 
desempenho de AAD 

   Máximo Mínimo Desvio Padrão 
 

12,1 32 1 10,6 
Média de Anos na área do Envelhecimento Máximo Mínimo Desvio Padrão 

14,1 32 2 10,2 
Média de Anos de 

trabalho na Instituição 
   Máximo Mínimo Desvio Padrão 

 
12,6 32 2 10,8 

N = 12        
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Analisando mais pormenorizadamente cada domínio, observamos que o impacto da 

prestação de cuidados obteve uma mádia de 30.1 (DP=9), o domínio relação interpessoal 

apresenta uma média de 10.4 (DP= 4), o domínio expectativas com o cuidar revela uma média 

de 13.8 (DP=2.4) e finalmente, no domínio da perceção de autoeficácia a média obtida foi de 

6.3 (DP=1.6) (Gráfico 1). 

 

Tabela 7 - Análise descritiva da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit 

 

 

nº do 
participante 
(N=12)  / 
Dimensão  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Média DP Máx Min 

Sobrecarga 
total 

77 53 46 74 51 64 35 45 82 57 79 66  60.8 14.6 82 35 

Impacto da 
prestação de 
cuidados 

41 28 23 39 26 31 13 21 43 26 42 28  30.1 9 43 13 

Relação 
Interpessoal 

12 
 

6 5 14 6 14 7 5 14 13 14 15  10.4 4 15 5 

Expectativas 
com o ato de 
cuidar 

17 13 12 17 14 13 9 13 18 12 15 13  13.8 2.4 18 9 

Perceção 
autoeficácia 

8 6 6 7 2 8 6 6 6 6 9 6  6.3 1.6 9 2 
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Gráfico 1 – Perceção dos níveis de Sobrecarga das AAD 

 

 

A análise dos resultados obtidos através do Questionário de Sobrecarga de Ajudantes de 

Ação Direta de Estruturas Residenciais para Idosos, permite obter informações minuciosas, a 

cerca da perceção desta amostra sobre questões relacionadas com o exercício da profissão, 

com a sua caracterização profissional, a perceção da sobrecarga, e esta em situação de 

Pandemia Covid-19, bem como a perceção das suas características individuais e dos 

amortizadores de stress (Tabela 10, Apêndice IV). 

A primeira parte do questionário procura obter a perceção do exercício da profissão. Por 

unanimidade destaca-se o gosto de trabalhar com idosos, havendo também duas participantes 

que mencionam razões económicas. O gosto pelo exercício da profissão evidencia-se com 

75% das respostas em detrimento de 25% que gostariam de exercer outro tipo de profissão, no 

entanto todas as participantes se sentem preparadas para o exercício da mesma, com referência 

à experiência adquirida pelos anos de serviço. 

Através das respostas obtidas na questão 4, é possível traçar o perfil profissional das AAD. 

De forma geral observa-se que estas têm uma perspetiva positiva da profissão que exercem, 

destacando-se o facto de contribuírem para o bem-estar e qualidade de vida dos idosos (75%), 

assim como o contacto e apoio aos mesmos (91.7%). Como aspetos negativos surge a falta de 

7 

3 

2 

58,30% 25% 16,70% 

Sobrecarga intensa Sobrecarga ligeira Sem sobrecarga  

Perceção dos níveis de Sobrecarga 
das AAD  

nº de participantes percentagem 
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91,70% 

50% 50% 

25% 

75% 

25% 
33,30% 

Contacto e apoio 
aos idosos 

Saber escutar os 
outros 

Valorização da 
relação com os 

idosos 

Reconhecimento 
dos idosos pelo 

seu trabalho 

Contribuir para a 
qualidade de 

vida e bem-estar 

Desgaste físico Desgaste 
psicológico 

Significado de ser AAD 

reconhecimento do seu trabalho por parte dos idosos, embora seja pouco valorizado pelas 

AAD (25%), dando primazia ao bem-estar dos idosos em vez da sua valorização profissional 

por parte destes. Não trabalham para obter reconhecimento, mas sim para prestar o melhor 

cuidado possível a quem delas depende. É mencionado o desgaste inerente a esta prática 

profissional, percecionando as AAD inquiridas, que o desgaste psicológico (33.3%) é maior 

que o físico (25%) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Sinónimos de ser AAD identificados pelas inquiridas  

 

Mais uma vez ao serem identificados os benefícios pessoais e os pontos fortes da profissão 

de AAD, destaca-se o contacto com os idosos, e o contributo para o seu bem-estar (ambos com 

83.3% das respostas), em prejuízo de serem valorizadas pelo desempenho das suas funções, no 

entanto dão mais enfase à valorização proveniente do reconhecimento dos familiares dos 

idosos (25%), do que propriamente da sociedade ou dos idosos em si (12.7%) (Tabela 10, 

Apêndice IV). 

A esmagadora maioria das respostas à questão de identificação dos pontos fracos desta 

profissão, recai na questão do tempo dispensado aos idosos, revelando-se ser insuficiente, 
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estas pretendem mais tempo para lhes dedicar e às suas necessidades, prestando-lhe mais 

atenção (75%). Segue-se o conviver de perto com a morte, o pré-luto e pós-luto, o 

acompanhamento de todo o processo de fim de vida, lidar com os familiares e com os colegas 

de trabalho, que também partilharam essa fase e aceitar o vazio que fica de quem faleceu, após 

em muitos casos, longos períodos de tempo a prestar cuidados, criando laços emocionais 

(50%). Os conflitos entre colegas de trabalho também têm um peso significativo nas respostas 

obtidas (41.7%) (Tabela 10, Apêndice IV). 

A segunda parte do questionário procura identificar a perceção de sobrecarga por parte 

desta classe de colaboradoras. De forma uniforme todas consideram ser uma profissão que 

provoca sobrecarga identificando o elevado grau de dependência dos idosos e o excesso de 

trabalho (83.3%) como as principais causas desta sobrecarga, culminando na necessidade de 

fazer horas extraordinárias (41.7%). A necessidade de recursos humanos e a falta de apoio 

(ambas com 25% de respostas) também são apontadas como justificações sentidas pelas AAD 

para percecionarem sobrecarga (Tabela 10, Apêndice IV). 

Pela observação do gráfico 3, verifica-se claramente um quadro de sobrecarga, através de 

indicadores de mal-estar, onde se destaca a ansiedade (66.7%), depressão (50%), irritabilidade 

(41.7%), nervosismo (41.7%), baixa autoestima (41.7%), dores no corpo (41.7%) e 

desmotivação (41.7%), embora os restantes sentimentos também apresentem valores que 

merecem consideração, sendo a angústia (25%), o menos mencionado.  
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Gráfico 3 – Perceção dos sentimentos que surgem associados à sobrecarga 

As AAD identificam como principais causas de sobrecarga o elevado grau de 

dependência dos idosos (91.7%), assim como questões organizacionais, como é o caso da 

carência de recursos humanos (33.3%) e simultaneamente a falta de pausas ao longo do 

horário de trabalho (33.3%). Também a necessidade de realização de novas tarefas para além 

das previstas (25%) têm enfase no desencadear da sobrecarga (Tabela 10, Apêndice IV). 

Pela análise do gráfico 4 concluímos que todas as AAD inquiridas sentem que estão em 

situação de sobrecarga, e que esta já era percecionada por uma percentagem significativa 

(66.7%) antes do cenário de Pandemia Covid-19. No que concerne aos vários turnos de 

trabalho ao longo do dia, é possível constatar que nenhum deles se destaca, pelo contrário, em 

todos eles existe sobrecarga de igual modo (Gráfico 5) embora o turno da manhã também 

tenha sido referenciado como mais desgastante (12.7%). No entanto 83.3% consideram que o 

nível de sobrecarga já antes percecionado se agravou com a situação de Pandemia Covid-19 

(Tabela 10, Apêndice IV), referindo que o número de recursos humanos (AAD) já era 

reduzido, a pandemia trouxe mais exigências, e o número de colaboradoras reduziu, por 

questões de saúde inerentes às mesmas, não tendo sido substituídas. Esta situação reflete-se 

posteriormente no número de horas de trabalho diário, que antes da pandemia era de cerca de 

66,7% 

33,3% 
41,7% 41,7% 41,7% 

33,3% 

50,0% 

25,0% 
33,3% 33,3% 

41,7% 41,7% 

Sentimentos que surgem associados à 
sobrecarga 



 
 

61 
 

8h e passou para cerca de 9h, ou seja mais uma hora diária, como é possível observar na tabela 

10, Apêndice IV. 

 

 
 

Gráfico 4 – Perceção de sobrecarga das AAD (anos) 

 

 

 
 

Gráfico 5 – Perceção de sobrecarga por turnos de trabalho 
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Até à data da recolha dos dados para este estudo, a instituição onde se procedeu à recolha da 

amostra não sentiu necessidade de implementar equipas em espelho, pelo que estas AAD têm 

a sua opinião formada, mas não a experienciaram em contexto real. Pode observar-se (Tabela 

10, Apêndice IV) que não existe um parecer muito consistente entre ser uma mais-valia 

(41.7%) ou não (58.3%) este tipo de estratégia, pelas respostas obtidas percebe-se que não 

existe união e trabalho de equipa nas várias equipas ao longo dos turnos. Por outro lado é 

mencionada a questão dos horários, em que nas equipas em espelho, enquanto uma está a 

trabalhar uma série de dias a outra está a descansar em casa e vice-versa, ou ainda a hipótese 

de serem feitos horários diretos, ou seja sem hora de almoço, apenas uma pequena pausa, 

diminuindo assim o número de horas semanais no local de trabalho. 

A parte quatro do questionário demonstra-nos a perceção da ansiedade e stress das 

AAD, estas consideram-se ansiosas, cansadas, angustiadas, com uma percentagem entre sentir 

ou não sofrimento psicológico muito ténue (sim = 41.7%, não = 58.3%), sentindo-se na sua 

maioria em situação de mal-estar (66.7%). Relativamente ao sofrimento físico, este é 

vivenciado por 50% das participantes (Tabela 10, Apêndice IV). 

A quinta parte do questionário diz respeito aos amortizadores do stress. As AAD 

inquiridas para este estudo expressam de forma muito consistente serem pessoas positivas 

(66.7%) como a principal ferramenta para levarem esta profissão por diante segue-se o apoio 

da família (41.7%), do cônjuge e de profissionais, ambos com 25% das respostas obtidas e 

finalmente o facto de ser uma pessoa religiosa (8.3%) (Gráfico 6).  

Finalmente o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que estão a desempenhar é 

apontado como a principal fonte de motivação para continuarem a trabalhar perante a 

adversidade da Pandemia Covid-19 (58.3%), seguindo-se o afeto pelos utentes e o sentido de 

ser um bom profissional ambos com 50%, demonstrando existir um bom sentimento de 

autoestima nestas colaboradoras (Tabela 10, Apêndice IV). 
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Gráfico 6 – Amortizadores do stress 

 

De forma geral há a salientar que nesta amostra de AAD é notório a presença de 

sobrecarga, e que esta já é prévia à situação de Pandemia Covid-19, motivada pelo elevado 

grau de dependência dos idosos, escassos recursos humanos, pela forma como é organizado o 

trabalho, pelos conflitos que surgem entre colaboradoras e dificuldades em trabalhar em 

equipa, tendo estas questões sido agravadas pela atual conjuntura pandémica que 

atravessamos. Ressalva-se que estas colaboradoras apesar da sobrecarga que percecionam, 

centram a sua intervenção no idoso, no contributo para o seu bem-estar e qualidade de vida em 

prejuízo do seu próprio bem-estar físico e psíquico, não esperando ser valorizadas pelo seu 

trabalho. O grande elo que as mantém a trabalhar, a dar o seu melhor e a enfrentar as 

adversidades, como é o caso da morte, vivenciada e mencionada por elas como aspeto 

negativo, é o facto de se consideram pessoas positivas. 

 

7.3. Burnout das AAD na ERPI 
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participantes manifestam burnout, ainda que de uma forma subtil, uma vez que este é 

considerado a partir da pontuação igual ou superior a 50 (Borritz & Kristensen, 2004). Porém 

através do valor máximo que corresponde a 84 e o mínimo a 20, podemos observar que existe 

uma grande amplitude, ou seja existem participantes que manifestam elevado valor de burnout 

e opostamente outras apresentam valores muito baixos, correspondendo o desvio padrão a 17. 

Esta amplitude é transversal a todas as dimensões avaliadas nesta amostra, pela escala. A 

dimensão do burnout pessoal apresenta a média mais baixa, 49, (DP=19) inversamente à 

dimensão do burnout relacionado com o trabalho que apresenta uma média superior, 

correspondendo a 56 (DP=15). Numa posição intermédia destaca-se a dimensão burnout 

relacionado com o utente, com uma média de 53 (DP=20). 

Apesar da amostra não apresentar níveis significativos de burnout, tendo em conta o valor 

de referência os resultados demonstram que 50% das participantes percecionam níveis de 

burnout pessoal, e em paralelo, com igual percentagem, 66.7% de participantes, temos a 

manifestação de burnout relacionado com o trabalho e burnout relacionado com o utente 

(Gráfico 7). 
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Tabela 8- Análise descritiva do Inventário de Burnout de Copenhagen. 

 

 

 

Gráfico 7 - Perceção dos níveis de Burnout das AAD por dimensão. 
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Escala geral 
de Burnout 

75 72.4 39.5 56.6 44.7 53.9 42.1 44.7 19.7 65.8 84.2 48.7  54 17 84 20 

Burnout 
Pessoal 
 

71.9 68.8 31.3 53.1 37.5 50 25 37.5 21.9 62.5 84.4 40.6  49 19 84 22 
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trabalho 

78.6 71.4 46.4 53.6 46.4 53.6 46.4 53.6 25 71.4 75 50  56 15 79 25 

Burnout 
relacionado 
com o utente 

75 66.7 37.5 62.5 41.7 50 62.5 37.5 8.3 58.3 91.7 50  53 20 92 8 
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8.  Discussão  
 

A discussão dos resultados é uma etapa essencial em qualquer estudo de investigação 

científica, pois permite realçar os resultados mais significativos obtidos, bem como confrontá-

los com a revisão da literatura realizada para o efeito da investigação, dando suporte ao estudo 

em causa.  

A questão que motivou o desenvolvimento deste trabalho fomenta a preocupação de 

compreender e conhecer os níveis de sobrecarga e burnout em AAD de uma ERPI, uma vez 

que estes são os profissionais que mais tempo estão em contacto com os idosos 

institucionalizados, assim como assumem a responsabilidade pela execução de grande parte 

das tarefas inerentes ao ato de cuidar e na resposta às necessidades de apoio às atividades de 

vida diária. Por outro lado, também é pertinente identificar os fatores geradores de stress e a 

forma como estes são ultrapassados e consequentemente identificar estratégias de prevenção 

destes fatores e promoção do bem-estar destas cuidadoras.  

Este estudo, vem demonstrar que a mulher continua a ser a principal protagonista, do ato de 

cuidar, sendo a amostra integralmente constituída por participantes do género feminino, tal 

como esperado, estes resultados entram em consonância com a revisão da literatura efetuada 

para o presente estudo, onde os vários autores descrevem uma predominância de cuidadores 

do género feminino em detrimento do género masculino (Guerra, 2019; Beringuilho, 2013; 

Rodrigues, 2014; Basto, 2014; Marques, 2013; Bogalho, 2017; Martins, 2016; Costa, 2017). 

A média de idade destas cuidadoras é de 51 anos o que comparando com outos estudos é 

relativamente superior ao que seria espectável através da literatura revista (Pinheira & 

Beringuilho, 2017; Costa, 2017; Marques, 2013; Chambel, 2016). 

Por conseguinte, no que diz respeito ao estado civil, predominantemente 66.7% são 

casadas, o que está em linha com as investigações de Chambel (2016), Loureiro (2016), 

Castanheira (2013) e Ferreira (2018). 

No que concerne ao nível de habilitações literárias maioritariamente apresentam o 3º ciclo 

do ensino básico (66.7%) o que coincide com os estudos de Pinto (2012), Bogalho (2017), 

Chambel (2016), Pinheira & Beringuilho (2017) e Manuel et al., (2020). No entanto 75% da 

amostra refere ter formação na área da geriatria o que as torna aptas ao desempenho das 

funções que realizam, indo de encontro ao descrito por Pinheira e Beringuilho (2017) no seu 
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estudo sobre o perfil de cuidadores formais não qualificados em instituições prestadoras de 

cuidados a pessoas idosas, onde os valores médios auferidos se assemelham (76.2%), bem 

como outros investigadores, que também estudaram este tema (Loureiro, 2016; Manuel et al., 

2020). Contudo, Pinheira e Beringuilho (2017) salientam que o nível de escolaridade e de 

habilitações dos cuidadores formais de idosos em Portugal é muito baixa, reforçando a 

necessidade de serem promovidas ações de formação para colmatar esta carência, de modo a 

contribuir para melhorar os cuidados prestados e a qualidade de vida destes cuidadores, 

corroborando com Vieira et al, (2011) e Infante (2016) que reforçam essa carência de 

formação. 

No que concerne ao número de anos em que desempenham a função de AAD, a média 

obtida é de 12.1, muito equivalente à média de anos que trabalham na instituição, 12.6, não 

muito discrepante da média de anos em que trabalham na área do envelhecimento (14.1). Estes 

valores médios em parte coincidem com as investigações que tem sido realizadas, como é o 

caso de Basto (2014) e de Bogalho (2017) que revelam médias de anos de serviço nas 

instituições semelhantes, o que pode ser justificado pela estabilidade profissional descrita 

nestas investigações, todavia, outros autores Marques (2013), Martins (2016), Costa (2017) e 

Ferreira (2018), mencionam médias ligeiramente inferiores, afastando-se bastante dos 

resultados das investigações de Chambel (2016) e Rodrigues (2014) ambos com médias 

aproximadas de 2 anos de exercício profissional na mesma instituição. As características 

sociodemográficas de todos estes estudos são muito semelhantes, no que se refere ao género, 

idade, estado civil, o que pressupõe como possível explicação para tal homogeneidade nos 

resultados observados pela literatura, questões inerentes às próprias instituições e seus 

contextos e que não são exploradas ao nível destas investigações.   

Deste modo podemos verificar que os resultados obtidos no presente estudo, de forma 

geral, vão de encontro, no que diz respeito às características sociodemográficas, ao perfil dos 

cuidadores formais de idosos que desempenham funções em ERPI, descritos pela literatura 

(Guerra, 2019; Beringuilho, 2013; Rodrigues, 2014; Basto, 2014; Marques, 2013; Bogalho, 

2017; Martins, 2016; Costa, 2017; Pinheiro & Beringuilho, 2017; Chambel, 2016; Loureiro, 

2016; Castanheira, 2013; Ferreira, 2018; Pinto, 2012; Manuel et al., 2020). 

No que respeita à perceção dos níveis de sobrecarga das cuidadoras intervenientes neste 

estudo, podemos concluir, através dos pontos de corte (Sequeira, 2010), que esta amostra 
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apresenta níveis de sobrecarga intensa, este resultado afasta-se um pouco dos resultados 

encontrados noutros estudos, onde foram identificados níveis de sobrecarga ligeiro (Costa, 

2017), comparativamente com os resultados obtidos por Chambel (2016), que avaliou a sua 

amostra dividida em duas instituições distintas, nas quais obteve ausência de sobrecarga numa 

delas e na outra sobrecarga ligeira. Também Martins (2016) e Rodrigues (2015) obtiveram 

resultados similares nas suas amostras em estudo, convergindo para níveis de sobrecarga 

ligeira. No entanto apesar dos valores revelados no presente estudo apontarem para níveis de 

sobrecarga intensa, estes resultados não são totalmente discrepantes da literatura, pois segundo 

Sequeira (2010) é possível que os cuidadores formais de idosos, dadas as exigências do ato de 

cuidar, quer físicas quer emocionais, associadas às características de dependência desta faixa 

etária, estejam mais suscetíveis a sofrerem de níveis mais elevados de sobrecarga.  

No que diz respeito às dimensões da sobrecarga, verificou-se que o “impacto da prestação 

de cuidados” apresenta a média mais elevada, e a “perceção de autoeficácia” a mais baixa, em 

consonância com o apurado por Costa (2017) onde estas mesmas dimensões se destacam de 

igual modo. A dimensão “impacto da prestação de cuidados” atinge médias mais elevadas, o 

que reflete que os cuidadores consideram que todos os itens desta categoria lhes causam 

sobrecarga, pelo contrário na dimensão “perceção de autoeficácia” de um modo geral, os 

cuidadores apresentam níveis baixos de sobrecarga relacionada com estes itens, o que sugere a 

existência de uma avaliação positiva no desempenho das funções de cuidador (Sequeira, 

2010). 

Relativamente à avaliação da perceção de Burnout, por parte desta amostra, embora de 

forma ligeira, manifestam percecionar burnout, sendo mais evidente ao nível do burnout 

relacionado com o trabalho, seguindo-se o burnout relacionado com o utente e abaixo do valor 

de referência como ponto de corte (Borritz & Kristensen, 2004), surge o burnout pessoal. O 

que se opõe ao estudo de Costa (2017), onde numa amostra de 148 participantes, esta não 

apresenta níveis significativos de burnout, no entanto destaca o burnout pessoal como o que 

alcança valores mais altos, ainda assim não indicativos de burnout, inversamente ao verificado 

na presente investigação. Pelo que concluímos haver uma incongruência com a pluralidade da 

literatura científica consultada, no que se refere à presença de burnout em investigações 

similares, como é comprovado por Chambel (2016), Martins (2016), Almeida (2013), porém, 

Carvalho (2020), alcançou resultados semelhantes aos da presente investigação, ou seja os 
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cuidadores avaliados, revelaram níveis moderadamente altos de burnout, relacionando este 

autor, os resultados com o nível de escolaridade baixo da sua amostra. Contudo, Sequeira 

(2010) demonstra que apesar do menor grau de escolaridade geralmente estar relacionado a 

uma maior sobrecarga, tal facto não pode ser encarado como preditivo, logo não pode ser 

justificativo de burnout, pois não apresenta associações significativas com tal variável. 

No processo de validação do Inventário de Burnout de Copenhagen para a população 

portuguesa Fonte (2011) obteve baixos níveis de burnout nas três dimensões, contudo foi 

verificado que 42.5% apresentam altos níveis de burnout relacionado com o trabalho, 31.6% 

manifestam altos níveis de burnout relacionado com o utente e 31.1% elevados níveis de 

burnout pessoal. Um dado comparativo entre ambos os estudos (Fonte, 2011 e o presente 

estudo) está na maior prevalência de burnout relacionado com o trabalho, no entanto salienta-

se que as amostras alvo das respetivas investigações, apresentam diferenças no que respeita à 

categoria profissional, apesar de ambos avaliarem cuidadores formais. 

Quanto às principais causas apontadas pelas AAD, que levam à sobrecarga e 

posteriormente burnout neste tipo de profissionais estão relacionadas com o elevado grau de 

dependência dos idosos e com a forma como o trabalho está organizado, destacando-se a 

necessidade de mais recursos humanos, destes trabalharem em equipa, de haver a necessidade 

de realização de tarefas para além do previsto e a carência de pausas ao longo da jornada de 

trabalho. Corroborando com outros estudos realizados nesse mesmo contexto como é o caso 

da investigação de Cardoso (2015) que evidencia resultados que vão de encontro aos obtidos 

neste estudo, referindo que foi muito mencionado a falta de recursos humanos, o que 

condiciona o desempenho das tarefas das AAD, sentindo-se como se estivessem numa “linha 

de montagem”, e desse modo pressionadas, sem tempo para tudo o que tem de fazer, 

acrescendo a esse facto o elevado nível de dependência dos utentes, o que conduz a situações 

de elevado stress, influenciando a prestação de cuidados. Outro aspeto com destaque foi a falta 

de reconhecimento por parte da instituição e respetiva hierarquia, pelo trabalho prestado pelas 

AAD. Quanto ao trabalho em equipa, a dinâmica dos diversos elementos contribui para a 

sobrecarga apenas de algumas AAD em detrimento de outras. Martins (2016) também obteve 

resultados coincidentes, como dificuldades percecionadas na realização de tarefas, perceção de 

recursos temporais limitados na satisfação de necessidades dos idosos e realização de 

múltiplas e variadas tarefas, a necessidade de mais recursos humanos, de trabalho em equipa e 
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a presença de relações conflituosas, tendo origem nas diferenças de características individuais 

dos colaboradores.   

Como possível justificação para o desencadear de um estado de burnout, relacionado com o 

trabalho, Maslach e Leite (citado por Queirós, 2005) salientam a carga excessiva de trabalho, 

o baixo salário, a falha de equidade e justiça, a fadiga, a fragmentação das relações 

interpessoais, trabalhar isoladamente e os conflitos de valores, o que em grande medida é 

concordante com as razões apontadas pela amostra deste estudo. 

É fundamental perceber em que medida esta amostra perceciona ansiedade e stress, e os 

resultados mostram-nos que a maioria das AAD inquiridas consideram ser pessoas ansiosas, 

manifestando cansaço com frequência e angústia, sentindo-se na sua maioria com mal-estar 

frequente expressando muitas delas sofrimento físico. A literatura realça que existem 

profissões mais propícias para desencadear elevados níveis de stress, por estarem mais 

expostas a agentes stressores, como é o caso das relacionadas com o ato de cuidar, onde se 

inserem os cuidadores formais de idosos institucionalizados (Azevedo, Loureiro, Pereira & 

Cunha, 2010). Igualmente, Figueiredo (citado por Bogalho, 2017) expõe que a prestação de 

cuidados é considerada uma atividade desgastante, com repercussões a nível físico, 

psicológico e social para o cuidador, como resultado da diversidade de tarefas que estes têm 

que desempenhar, mencionando que ser cuidador implica um elevado gasto de tempo e 

energia, conflitos entre papéis pessoais, familiares e sociais, que levam muitas vezes à 

exaustão, ansiedade e ao stress. As consequências a nível individual do stress ocupacional 

(relação entre as condições laborais, condições externas ao trabalhador e características 

pessoais deste) manifestam-se através de problemas de saúde física e mental, de alterações de 

humor, cansaço, irritabilidade, perturbações do sono, hipertensão arterial, dores de cabeça, 

perturbações na memória e concentração, perturbações gástricas, tristeza, menor desempenho, 

desmotivação, isolamento social, depressão, ansiedade e burnout (Traver & Cooper citado por 

Bogalho, 2017). Desta forma, os resultados obtidos estão em consonância com o que seria 

expectável, uma vez que os valores de ansiedade, cansaço, angústia e mal-estar percecionados 

por esta amostra, se situam em níveis elevados já demonstrando à priori a confirmação de 

níveis de sobrecarga e burnout elevados, experienciados por estas AAD.  

Apesar da relevância de se compreender os fatores geradores de ansiedade e stress, também 

é importante analisar os aspetos que contribuem para a sua superação e adaptação em contexto 



 
 

71 
 

laboral. As estratégias mencionadas por estas, são essencialmente a dedicação ao cuidado do 

outro, não esperando valorização pelo seu trabalho, mas sim reconfortando-se com o facto de 

contribuírem para o bem-estar dos idosos e sua qualidade de vida, assim como prestar contacto 

e apoio a estes. Ser uma pessoa positiva e o apoio da família também são apontadas como 

estratégias para superar as adversidades desta profissão, entrando em conformidade com 

Cardoso (2015) que também evidência, através dos seus resultados um peso significativo no 

ato de cuidar, sendo bem explicito que as profissionais envolvidas no estudo se sentem 

especiais por poderem ajudar os seus utentes, representando esta categoria a frequência mais 

elevada em relação a outras, podendo inferir que apesar das dificuldades, a prestação de 

cuidados à pessoa idosa e contribuição para o seu bem-estar tem um peso significativo na 

motivação destas profissionais, apesar de sentirem falta de reconhecimento por parte da 

instituição, pelo trabalho meritório que realizam. O resultado corrobora Rodrigues (2014) que 

aponta o gosto pelas tarefas do cuidado e a possibilidade de interagir com o idoso, como 

aspetos valorizados pelos cuidadores, considerando-os protetores relativamente ao stress. 

Ser uma “pessoa positiva” foi uma das estratégias mencionada por estas cuidadoras, com 

um peso significativo, para fazer face à adversidade da profissão, de facto as pessoas com uma 

visão positiva da vida têm tendência a um maior compromisso nas suas vidas e melhores 

desempenhos na vida profissional e pessoal, relativamente ao stress, apresentam uma melhor 

capacidade de adaptação às situações negativas, bem como menores níveis de tensão e 

angústia, levando a um maior bem-estar físico (Vaz Serra, 2010). Ao longo da vida do ser 

humano, este dispõem de recursos que lhe permitem lidar com os problemas do seu 

quotidiano, sendo as situações de stress cada vez mais frequentes, pelo que, quanto mais 

preparadas estiverem para enfrentar as adversidades, mais aptas se encontram para 

corresponder às expectativas sobre a vida (Faria, 2020). 

A título reflexivo, importa reforçar e salientar que pela revisão da literatura o conceito, de 

burnout, está fortemente associado a profissões que implicam trabalho com pessoas e não com 

um constructo académico (Carlotto, 2006), embora atinja várias profissões, o seu foco de 

estudo tem sido especialmente vinculado a profissões de ensino e serviços de saúde por 

representarem atividades que envolvem intenso contacto com pessoas (Maslach & Leite citado 

por Carlotto, 2012). Todavia, nos últimos anos tem se verificado uma mudança de paradigma, 

com o surgimento de uma constante preocupação com um leque mais abrangente de 
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cuidadores formais, onde têm tido particular destaque as AAD (Rodrigues, 2015; Cardoso, 

2015; Almeida, 2013; Martins, 2016; Costa, 2017; Meireles, 2016). Em relação à sobrecarga, 

esta tem uma conotação que ao longo do tempo a estigmatiza como algo relacionado com os 

cuidadores informais e que é fundamentado até pela versão original, da própria escala e a 

subsequente validada para a população portuguesa (Escala de Sobrecarga do Cuidador (Zarit)), 

em que este instrumento permite avaliar a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador 

informal (Sequeira, 2010), necessitando ser adaptada quando o objeto de estudo são os 

cuidadores formais, em que esta problemática, com repercussões para a saúde e bem-estar dos 

mesmos, deve ser valorizada e aprofundada como já é evidente em algumas investigações 

(Chambel, 2016: Cardiga, 2014: Costa, 2017: Martins, 2016).  

No entanto, embora esta investigação demonstre sensibilidade para estes temas nos 

cuidadores formais, concretamente AAD, temos que ressalvar que este estudo e os resultados 

obtidos, embora tenham sido comparados com outros estudos, apresentam uma variável 

incontornável, nunca antes vivenciada, e que corresponde ao período que atualmente vivemos 

de Pandemia Covid-19, que mudou todos os aspetos da humanidade, a nível mundial e que 

pode explicar os elevados níveis de sobrecarga obtidos. É de salientar que os dados foram 

recolhidos no final da primeira vaga (março a julho de 2020) e que estes cuidadores formais, 

estiveram na linha da frente prestando cuidados a uma faixa etária de maior risco e 

vulnerabilidade, estando sujeitos a elevadas pressões e ao risco de serem infetados. 

De forma muito concisa é necessário evidenciar que os resultados obtidos através deste 

estudo, demonstram que esta amostra perceciona ansiedade, cansaço frequente, angústia, mal-

estar frequente e sofrimento físico. Estes aspetos justificam a necessidade de desenvolver 

junto destas colaboradoras estratégias de promoção da sua saúde e do seu bem-estar, tendo por 

base algo que já é inerente às mesmas e que as próprias frisam “serem pessoas positivas”. 

Posto isto tornou-se relevante desenvolver um projeto de intervenção em resposta a esta 

necessidade para colmatar estes sentimentos que deterioram a saúde e o bem-estar de quem 

tem um papel tão fundamental no cuidado ao outro. 
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Parte III - Proposta de um Projeto de Intervenção 

9. “ Cuidar de quem cuida, promoção da saúde e bem-estar de AAD” 
 

9.1. Enquadramento 
 

As investigações no domínio da gerontologia apontam para o contínuo processo de 

envelhecimento demográfico, com o consequente aumento do número de idosos, em virtude 

da crescente longevidade humana, patente no aumento da esperança média de vida. Sendo a 

consequência mais direta dos significativos progressos económicos, sociais e médicos, que 

proporcionam aos europeus, a oportunidade de viverem uma vida longa com níveis de 

conforto e segurança sem precedentes. A estruturação de uma política de cuidados consistente 

e eficaz tornou-se um imperativo para as sociedades atuais (Sousa, 2011). 

O ato de cuidar está presente em toda a existência da humanidade, cuidamos, somos 

cuidados e zelamos pelo cuidado aos outros (Fragoso, 2006). Ser cuidador é desenvolver 

atividades direcionadas ao cuidado do outro, que de alguma forma, apresenta uma diminuição 

do seu grau de independência, necessitando de apoio para satisfazer as suas necessidades 

(Bidarra, 2010). Todavia, importa distinguir cuidador formal de informal, uma vez que as suas 

características são diferenciadas. Nesse sentido, Oliveira, Queirós e Guerra (2007) distinguem 

cuidador formal, como o individuo com preparação académica para assumir as suas funções de 

forma livre, enquanto que o cuidador informal é por norma alguém muito próximo da pessoa a 

ser cuidada, familiar ou amigo a quem é solicitado um conjunto de cuidados e apoio, no seu 

contexto familiar.  

Continuamente no que diz respeito aos cuidados prestados aos idosos, o sucesso e 

qualidade da atividade de cuidar por parte de cuidadores formais resulta dos conhecimentos e 

capacidades do cuidador face às necessidades desta população idosa, no sentido de 

desempenharem o seu papel com competência e sensibilidade. A formação pode incutir 

competências pessoais e profissionais no sentido de resolverem de forma eficaz as vicissitudes 

inerentes ao cotidiano dos idosos (Carvalho, 2012).  
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Segundo a OMS (1981), os fatores psicossociais no trabalho são influenciadores da saúde e 

bem-estar do individuo, derivam da psicologia do individuo e da organização estrutural do 

trabalho e incluem aspetos sociais, culturais, psicológicos, como atitudes, crenças e traços de 

personalidade.  

Em prole destes factos devemos destacar a psicologia positiva, esta consiste no estudo 

científico das experiências positivas, dos traços individuais positivos e dos aspetos que 

facilitam esse desenvolvimento, é um campo interessado pelo bem-estar e funcionamento 

ótimos (Duckworth, Steen & Seligman, 2005). Segundo Seligman (2012), a psicologia 

positiva lida com a felicidade em três aspetos, emoções positivas, envolvimento e significado, 

esta deriva do padrão de excelência, com o objetivo de aumentar a quantidade de satisfação 

com a vida no planeta. A capacidade dos indivíduos se auto-atualizarem positivamente, como 

pessoas em desenvolvimento possibilita-lhes uma gestão harmoniosa das suas vidas (Faria, 

2020). 

O bem-estar é um construto, não é sinónimo de felicidade, ele é uma combinação entre 

sentirmo-nos bem e termos boas relações e realização pessoal, para ele contribuem cinco 

elementos mensuráveis, as emoções positivas, o envolvimento, as relações o significado e a 

realização pessoal. O objetivo da psicologia positiva na teoria do bem-estar é aumentar a 

quantidade de florescimento na nossa vida e no planeta (Seligman, 2012). Para florescer o 

individuo tem de possuir todas as características nucleares (emoções positivas, envolvimento, 

interesse, significado, propósito) e três das seis características adicionais (autoestima, 

otimismo, resiliência, vitalidade, autodeterminação e relações positivas) (Faria, 2020). 

No seguimento dos resultados obtidos nesta investigação e através da revisão da literatura, 

optou-se por conduzir o projeto de intervenção no sentido de melhorar as competências 

pessoais destas colaboradoras, através de iniciativas de formação.  
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9.2.  Análise das Situações-problema 
 

Atendendo à especificidade das funções exercidas pelos cuidadores formais, concretamente 

as AAD, a pessoas idosas, e tendo por base os resultados obtidos no presente estudo, verifica-

se a existência de várias queixas psicológicas, físicas, destacando-se a necessidade de 

elaboração de um programa de promoção da saúde mental e física destas colaboradoras, 

contribuindo para o seu bem-estar, o que se irá manifestar em cuidados prestados de forma 

mais eficaz e adequada. 

Face aos resultados obtidos no presente estudo, importa ressalvar que a maioria das AAD 

desta ERPI têm formação em geriatria, ou seja estão aptas a prestar de forma adequada 

cuidados aos idosos. Todavia, apresentam sobrecarga intensa e burnout, destacando como 

fatores preditores desta evidência o grau de dependência dos idosos, o excesso de trabalho, a 

necessidade de mais recursos humanos e a falta de apoio, manifestando-se num cenário de 

ansiedade, depressão, irritabilidade, nervosismo, baixa autoestima, dores no corpo e 

desmotivação. Para fazer face ao stress e ansiedade gerados nesta amostra em grande parte 

pelas condições laborais desta ERPI, e na impossibilidade destas interferirem com as 

características organizacionais da mesma, a título pessoal intrínseco à individualidade de cada 

colaboradora, AAD, é mencionado com um peso significativo, o facto destas se considerarem 

pessoas positivas. Esta característica deve ser reforçada e trabalhada e é neste sentido que se 

pretende desenvolver o projeto de intervenção “Cuidar de quem cuida, promoção da saúde e 

bem-estar de AAD”. 

 

9.3.  Objetivos do Projeto 
 

Este projeto tem como objetivo geral promover mecanismos e estratégias que facilitem a 

prestação de cuidados aos idosos, e simultaneamente contribuam para a proteção dos 

cuidadores a nível físico e psicológico, minimizando o seu desgaste e proporcionando saúde e 

bem-estar. 

Desta forma foram então traçados três objetivos específicos fundamentais, um deles é dar 

resposta às queixas físicas mencionadas pelas AAD, que têm por base as más posturas no 

desempenho das suas atividades, que já de si são exigentes a nível físico, tendo em conta o 
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grau de dependência dos idosos. O segundo objetivo, pretende colmatar a carência de trabalho 

em equipa e minimizar os conflitos entre colegas, que têm consequências negativas a título 

individual e no desempenho funcional das tarefas. Finalmente, perante os resultados obtidos 

relativamente à sobrecarga e burnout percecionado por estas colaboradoras, e tendo por base o 

facto de o stress ser um indutor de mau estar e exaustão, é fulcral apostar em estratégias para 

minimizar este fator promovendo ainda mais o aspeto protetor, mencionado por estas 

participantes que é o facto de se considerarem pessoas positivas. Posto isto, de forma concisa, 

os objetivos específicos a que este projeto se propõe são: 

 

 Desenvolver competências de comunicação e gestão de conflitos; 

 Dotar os formandos de conhecimentos necessários para prestar cuidado aos idosos, 

nomeadamente posicionamentos e transferências; 

 Desenvolver competências de redução de stress. 

 

9.4.  Plano de Ação do Projeto 
 

Este projeto consiste numa ação de formação, direcionada para as AAD da ERPI onde se 

focou esta investigação, sendo esta desenvolvida ao longo de várias sessões. 

 

 Tabela 9 – Conteúdos programáticos da formação 

Objetivo Geral: Promover mecanismos e estratégias que facilitem a prestação de cuidados 

aos idosos, e simultaneamente contribuam para a proteção dos cuidadores a nível físico e 

psicológico, minimizando o seu desgaste e proporcionando saúde e bem-estar. 

Objetivo específico: Desenvolver competências de comunicação e gestão de conflitos 

Sessão Conteúdo 

1 - Apresentação do formador e dos formandos com uma atividade de 

“quebra-gelo” – Quem sou Eu …; 

- Apresentação da formação e do conteúdo programático; 

- Comunicação interpessoal. 

2 - Estratégias de comunicação e assertividade. 
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3 - Dinâmica de Role-Playing – Gestão de conflitos. 

4 - Dinâmicas de trabalho em equipa. 

Objetivo específico: Dotar os formandos de conhecimentos necessários para prestar cuidado 

aos idosos, nomeadamente posicionamentos e transferências. 

Sessão Conteúdo 

5 - Posicionamentos e transferências no idoso dependente. 

6 - Atividades práticas de posicionamentos e transferências. 

Objetivo específico: Desenvolver competências de redução de stress. 

Sessão Conteúdo 

7 - Stress e suas causas; 

- Consequências do stress (sobrecarga e burnout);  

- Mecanismos interpessoais de superação do stress. 

8 - Mindfulness, caminho para o bem-estar; 

-Workshop de Mindfulness; 

9 -Contributo do yoga para o relaxamento; 

- Workshop de yoga; 

- Avaliação da formação; 

- Entrega dos certificados de participação. 

 

Para a realização desta formação são necessários recursos humanos familiarizados com 

estes temas, e com formação específica nestas áreas de intervenção, e recursos materiais, como 

sejam uma sala ampla onde seja possível manter o distanciamento social entre formandos e 

entre estes e o formador, uma vez que a Pandemia Covid-19 prevalece, bem como as normas 

da DGS. Também é necessário mesas, cadeiras, computador, projetor, tela, máscaras, 

desinfetante à base de álcool, esferográficas, folhas e certificados. 

Na sessão 6 são necessárias almofadas, cadeira de rodas, cama articulada ou marquesa. 

Na sessão 9 são necessários tapetes para a prática de yoga. 

As sessões desenvolvem-se duas vezes por semana, com a duração de 1h30min e com 

grupos de 10 formandos. 
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9.5.  Avaliação do Projeto 
 

Após a realização de todas as sessões, é fulcral efetuar uma avaliação global da formação, 

onde se pretende retirar informações que permitam contribuir para a melhoria futura da mesma 

e ao mesmo tempo auferir por parte dos formandos quais os benefícios de terem frequentado 

esta formação, quais os pontos positivo e negativos da mesma, no sentido de críticas 

construtivas e de melhoria. Segundo Guerra (2000), a avaliação tem como funções: de medida, 

de utensílio de apoio à tomada de decisão, de processo de formação e de aprofundamento da 

democracia participativa.   

No final da formação será distribuído por todos os formandos um questionário de satisfação 

que deverá ser anónimo, após o seu preenchimento, será devolvido ao formador. Este tem 

como objetivo avaliar a pertinência dos temas abordados, o desempenho do formador, as 

condições logísticas em que decorreu a formação e os benéficos que esta trouxe para os 

formandos (Apêndice V). 
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Conclusões 
 

 

A busca pela longevidade tem feito parte dos sonhos da humanidade, mas se por um lado 

esta é um dos maiores êxitos da população mundial, por outro tornou-se um dos seus maiores 

desafios devido às suas consequências sociais, económicas e políticas. Com o crescente 

aumento da mulher no mercado de trabalho, o suporte familiar é cada vez mais reduzido para 

prestarem cuidado aos seus idosos, optando frequentemente pela institucionalização (Bogalho, 

2017).  

Segundo Castanheira (2013), o cuidador formal é a pessoa que faz do ato de cuidar a sua 

profissão, exercendo a sua função em instituições adequadas para tal. As AAD fazem parte 

deste imenso leque de cuidadores nomeadamente ao nível das ERPI, representando uma 

grande percentagem dos recursos humanos. Sendo uma figura chave, na prestação de cuidados 

à população idosa, que cresce a um ritmo bastante acentuado, com uma longevidade cada vez 

maior e que muitas vezes acarreta situações de dependência. São considerados cuidadores 

formais numa ERPI, todos os técnicos que a instituição tenha ao seu serviço, contudo são os 

AAD, juntamente com os técnicos auxiliares de serviços gerais, que prestam a maioria dos 

cuidados aos idosos (Loureiro, 2016).  

 Para Guerra (2019), este grupo profissional no exercício das suas funções tende a 

desenvolver sintomatologia física e psíquica, que simultaneamente com as exigências 

constantes das tarefas, levam a situações de stress, sobrecarga e ao desenvolvimento de 

perturbações emocionais, particularmente a depressão ou ansiedade podendo, inclusive 

originar burnout. Almeida (2013), também partilha da opinião que o ato de cuidar de idosos 

pelas exigências emocionais e tensão que provoca, torna os cuidadores desta faixa etária 

expostos a um grande risco de burnout. Este tipo de colaboradores, pelo caracter das funções 

que lhe são confiadas, apresenta uma elevada predisposição para experienciar sintomas de 

sobrecarga (Sequeira, 2010), que podem ser explicados pelo clima negativo de trabalho, 

desempenho de papéis ambíguos e pela falta de clareza nas tarefas que executam (Schaefer & 

Moos, citado por Ferreira, 2014). Quando os sintomas de sobrecarga (ansiedade, stress, mal-

estar) se tornam frequentes e intensos, isso tem subjacente o conceito de burnout, que em 

conformidade com o anterior descrito, é mais frequentemente observado em profissões de 
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contacto direto com pessoas (Silva, 2009). Partindo destes pressupostos, a investigação 

apresentada teve como principal objetivo avaliar o nível de sobrecarga e burnout percecionado 

pelos cuidadores formais de uma ERPI, situada no Alentejo.  

Foram delineados como objetivos específicos para dar resposta ao objetivo geral desta 

investigação os seguintes: Identificar os determinantes que levam à sobrecarga e burnout em 

AAD; Delinear o perfil dos AAD; Conhecer a sobrecarga dos cuidadores formais AAD; 

Identificar o stress; Identificar o burnout; Identificar as estratégias para fazer face à 

adversidade na profissão; Promover a saúde e bem-estar destes profissionais.  

De modo a obter os dados necessários para a realização deste estudo e ir de encontro aos 

objetivos delineados foi necessário recorrer a quatro instrumentos de recolha de dados, um 

Questionário Sociodemográfico, o Questionário de Sobrecarga de Ajudantes de Ação Direta 

de Estruturas Residenciais para Idosos, a Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit e o 

Inventário de Burnout de Copenhagen. Estes foram aplicados a uma amostra de 12 AAD, 

todas do género feminino que desempenham funções numa ERPI no Alentejo. 

Como podemos observar pelos resultados apresentados, a presença da mulher como 

cuidadora principal continua a ser destacada, sendo esta amostra constituída na íntegra por 

AAD do género feminino. Segundo Colomé et al. (2011) é à mulher que está associado o 

papel de cuidador, por questões afetivas, sociais, culturais e históricas. Destaca-se como 

aspeto positivo a percentagem de profissionais desta instituição que apresenta formação na 

área da geriatria, o que é fundamental para a correta prestação de cuidados aos idosos 

institucionalizados. Na perspetiva de Pimentel (2001) a formação dos profissionais que 

trabalham com a pessoa idosa, afirma-se como condição básica para a humanização dos 

serviços prestados, impondo-se uma formação continua, a nível do processo de 

envelhecimento e das suas várias dimensões e técnicas de intervenção. 

Objetivamente, quanto aos objetivos a que nos propusemos para a realização deste estudo, 

os resultados indicam-nos que esta amostra perceciona sobrecarga intensa e apresenta valores 

indicativos de burnout, justificados em parte pelas próprias, pelo elevado grau de dependência 

dos idosos, pela falta de recursos humanos e falta de apoio. No entanto ressalva-se, através dos 

resultados e testemunhos destas colaboradoras, que o facto de se considerarem pessoas 

positivas como força motriz para continuarem o desempenho das suas funções, contribuindo 

para o bem-estar e satisfação dos idosos que necessitam dos seus cuidados. 
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A lição direta da Psicologia Positiva é que a saúde mental positiva não é 
simplesmente a ausência de doença mental (…) é uma presença: presença de 
emoção positiva, a presença de envolvimento, a presença de significado, a 
presença de boas relações e a presença de realização pessoal. Estar num estado 
mental saudável não é meramente não estar doente, é antes a presença de 
florescimento (Seligman, 2012, p.198-199). 

 

Salvaguarda-se que os dados foram recolhidos no final da primeira vaga da Pandemia 

Covid-19, o que teve impacto na vida de toda a humanidade, por todas as suas implicações a 

nível mundial. O contexto da pandemia pode ter interferido nos dados recolhidos, tendo em 

vista que nesse período, estes profissionais experienciaram impactos na sua condição física e 

mental, podendo desencadear em muitos casos níveis de stress, depressão, ansiedade e 

angústia. Paulino e Dumas-Diniz (2020), inferem que do ponto de vista da saúde pública, é 

razoavelmente difícil, para uma pessoa que tenha vivenciado esta experiência não sofrer 

qualquer alteração, entendendo que o impacto psicológico de modo geral será mais expansivo 

prolongado no tempo e debilitante, em comparação com o impacto físico.  

Há semelhança de outros estudos desta envergadura, também este apresenta limitações. O 

tema desta investigação é de certa forma delicado sendo difícil a estas colaboradoras 

partilharem em profundidade os seus problemas e dificuldades, uma vez que por regra as suas 

opiniões não são ouvidas e valorizadas, pelo contrário são desvalorizadas, logo quando surge 

alguém disposto a ouvir e compreender os seus anseios estas retraem-se pois não estão 

habituadas a que isso aconteça. É imperativo dar lhes “voz”  para que se sintam confortáveis 

em expor as suas angustias e se sintam apoiadas. Por outro lado, entendemos que seria 

pertinente aplicar novamente os mesmos instrumentos de avaliação sobre esta mesma amostra 

ao longo das várias crises epidemiológicas, que se têm feito sentir, de modo a auferir dados 

consistentes relativos à influência da Pandemia Covid-19 nos níveis de sobrecarga e burnout. 

Por outro lado este tipo de estudo deveria ser aplicado a uma amostra de maior dimensão e 

num período de tempo mais alargado, por exemplo a todas as ERPI do concelho, 

possibilitando a comparação de resultados e verificar a influência das características 

organizacionais de cada uma delas nas variáveis em estudo. Finalmente, esta amostra não 

permite que os resultados sejam generalizados, desta forma todas as conclusões obtidas apenas 

dizem respeito à população estudada e circunscrita à instituição em questão, no entanto esta 

condição é uma mais-valia uma vez que permite conhecer a realidade particular desta ERPI, 
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ressalvando que através da aplicação do Questionário de Sobrecarga de Ajudantes de Ação 

Direta de Estruturas Residenciais para Idosos, construído especificamente para esta amostra, 

obtivemos resultados particulares de causas, consequências e da visão destas colaboradoras 

acerca da sobrecarga por elas vivenciada, o que permite intervir junto das respetivas AAD, 

desenvolvendo um projeto de intervenção específico para ir de encontro às suas características 

singulares, de modo a promover a saúde e o seu bem-estar. Consideramos que são pertinentes 

investigações sobre esta temática no sentido de contribuírem para uma transformação social, 

na forma como esta categoria é vista pela sociedade em geral, de modo a promover a sua 

valorização profissional, e a desencadear pressão sobre os decisores políticos no sentido de 

impulsionarem estratégias no sentido da melhoria das condições de trabalho das AAD e 

consequentemente dos cuidados prestados aos mais idosos. 

Uma vez que alguns autores (Bogalho, 2017; Guerra, 2019; Almeida, 2013; Silva, 2009) 

defendem uma estreita ligação entre sobrecarga e burnout, considerando esta a sua 

impulsionadora, é de grande relevância prestar atenção e avaliar com alguma regularidade, 

através de instrumentos mensuráveis, a sobrecarga das AAD, de modo a promover uma 

atuação preventiva de situações de esgotamento e burnout, contribuindo para o bem-estar 

físico e psicológico destes cuidadores, que prestam um cuidado fundamental a uma população 

já de si fragilizada, que em muitos casos requer apoio para a satisfação da maioria das suas 

necessidades básicas.   

Em suma, esta investigação permitiu conhecer os diversos determinantes individuais e 

contextuais, que podem causar sobrecarga e burnout nos cuidadores formais, especificamente 

nas AAD, viabilizando ainda a importância destes profissionais nas ERPI assim como a 

consideração de promover estratégias que levem ao seu bem-estar. Em resposta ao último e 

não menos importante objetivo desta investigação, que consiste em promover a saúde e bem-

estar destes profissionais, podem delinear-se estratégias e orientações dirigidas a estas 

cuidadoras, de modo a incentivar comportamentos de autocuidado físico e psíquico, assim 

como estratégias para desenvolver a empatia nas relações interpessoais, o trabalho de equipa, 

melhores posturas profissionais e o positivismo perante as adversidades que surgem ao longo 

do contexto laboral.  
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Apêndice I - Guião de Entrevista Semiestruturada sobre Stress, Burnout e 

Amortizadores de Cuidadores Formais Ajudantes de Ação Direta de Estruturas 

Residenciais para Idosos  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Guião de Entrevista Semiestruturada sobre Stress, Burnout e Amortizadores de Cuidadores Formais Ajudantes de Ação 

Direta de Estruturas Residenciais para Idosos 

Entrevista a:                                                                                                                                                                      Data: 

Objetivo Geral 
Objetivos 

específicos 
Dimensão Questões 

Conhecer os 

Determinantes de 

sobrecarga e 

burnout em 

ajudantes de ação 

direta de 

estruturas 

residenciais para 

idosos. 

Caracterizar as 

ajudantes de ação 

direta 

Caracterização dos 

profissionais 

Idade 

Género 

Estado Civil 

Habilitações literárias 

Pessoas a seu cargo 

Atividades preferidas 

Experiência profissional (anos/meses)? 

Perceção do 

Exercício da 

Profissão 

Que profissão gostaria de exercer ou sonhou exercer? 

Quais as razões de ter optado por esta profissão? 

Sente-se preparada para o exercício desta profissão que exerce? 

Quais são as mais-valias da profissão? 

Identifique os contratempos da profissão 

Identifique as fragilidades da profissão 

Quais as suas sugestões para o melhor funcionamento desta 

profissão? 

Identificar a Perceção de Qual é a sua perceção de sobrecarga nesta profissão? 
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sobrecarga Sobrecarga Que sentimentos surgem? 

Quais as situações de trabalho que a provocam? 

Há quanto tempo começou a sentir a sobrecarga? 

Como a ultrapassar? 

Que estratégias utiliza para ultrapassar as adversidades na 

profissão? 

O que mudava nesta profissão? 

Identificar a 

ansiedade e o stress 

Perceção de 

Ansiedade e Stress 

O que contribui para o seu bem-estar? 

Considera-se uma pessoa ansiosa? 

Que situações lhe causam ansiedade? 

Sente-se habitualmente cansada, angustiada ou com mal-estar? 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? 

De uma maneira geral, quais são as situações que lhe causam stress? 

Identificar o burnout Burnout 

No trabalho, sente-se habitualmente cansada , angustiada, com 

irritabilidade ou com mal-estar? 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? 

Faltam-lhe as forças para trabalhar? Em que situações? 

Tem perda de apetite ou excesso? 

Tem insónias ou excesso de sono? 

Identificar os 

amortizadores do 

Amortizadores do 

stress 

Quais são as atividades que lhe causam prazer? 

Tem pessoas que a apoiam na sua vida e com quem desabafar? 
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stress Tem pessoas que a apoiam no seu trabalho? 

O que faz para ultrapassar a situação de stress? 

Acha que uma boa formação profissional ajuda a diminuir o stress? 

Para diminuir o stress, como organizaria o seu trabalho? 

Conhecer informação 

adicional 

Informação 

adicional 

Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre este assunto? 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice II – Transcrição das respostas obtidas nas Entrevista Semiestruturada 

sobre Stress, Burnout e Amortizadores de Cuidadores Formais Ajudantes de Ação 

Direta de Estruturas Residenciais para Idosos 
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 Entrevista nº 1 

Entrevista a: S.C 

Data: 14-10-2019 

 

Objetivo Geral 

Conhecer os Determinantes de sobrecarga e burnout em ajudantes de ação direta de estruturas 

residenciais para idosos. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar as ajudantes de ação direta 

 

Dimensão 

Caracterização dos profissionais 

 

Questões 

Idade: A minha idade é 31 

Género: Feminino 

Estado Civil: Casada 

Habilitações literárias: 8º ano 

Pessoas a seu cargo: Tenho os filhos, dois filhos 

Atividades preferidas: Ver televisão é uma delas e brincar com os meus filhos. 

Experiência profissional (anos/meses?) Nesta área é 6 meses. 

 

Dimensão 

Perceção do Exercício da Profissão 

 

Questões 

Que profissão gostaria de exercer ou sonhou exercer? Ah isso não, nunca tive assim um sonho, 

gostava quando era mais pequena de lidar com crianças, não foi com crianças mas agora com 

idosos. 



 
 

108 
 

Quais as razões de ter optado por esta profissão? Talvez por ter falta e na altura foi o que 

consegui. 

Sente-se preparada para o exercício desta profissão que exerce? Sim, agora sim, logo de 

princípio custou um bocadinho porque nunca tinha trabalhado nesta área, mas agora estou a 

gostar. 

Quais são as mais-valias da profissão? Talvez o relacionamento que agente tem com os idosos, 

acho que isso às vezes quando agente está em baixo também falar com eles apesar deles às 

vezes não coiso, mas às vezes até alegram agente com uma brincadeira. 

Identifique os contratempos da profissão. Não estou a ver assim… talvez quando algum 

adoece uma pessoa fica mais nervosa sem saber o que fazer. 

Identifique as fragilidades da profissão. Às vezes o companheirismo, agente às vezes ficamos 

assim mais em baixo, as conversas talvez ficamos mais… 

- Com colegas ou com idosos? Com colegas, às vezes também com idosos, os idosos às vezes 

também nos fazem … mas temos que os respeitar. Com colegas também, mas às vezes podiam 

evitar certas coisas.  

Quais as suas sugestões para melhorar o funcionamento desta profissão? Principalmente 

sermos amigas umas das outras, acho que isso é o principal, a base disto tudo é a amizade, mas 

como isto as amizades são poucas. 

Objetivos específicos 

Identificar a sobrecarga 

 

Dimensão 

Perceção de sobrecarga 

 

Questões 

Qual é a sua perceção de sobrecarga nesta profissão? Talvez por agente ter horários mesmo 

fixos para fazer isto, fazer aquilo, acho que é muito em cima, às vezes agente não conseguir 

mete agente nervosas de não conseguir fazer as coisas a tempos e a horas. 

Que sentimentos surgem? Desagrado talvez, agente não conseguir fazer o que nos pedem, 

acho que ficamos assim um bocado em baixo de não conseguir. Queremos fazer melhor e não 

conseguimos porque temos o tempo contado. 



 
 

109 
 

 Quais as situações de trabalho que a provocam? Isso é talvez dos idosos serem todos muito 

dependentes de nós, é que nos provoca também isso.  

Há quanto tempo começou a sentir sobrecarga? Desde que vim para aqui a sobrecarga tem 

sido sempre porque temos tido sempre horários assim estipulados, e acho que isso faz agente 

andar assim, andar sobrecarregada porque temos de cumprir os horários. 

Como a ultrapassar? Como é que ultrapassamos?! Se o horário fosse um bocadinho alargado, 

talvez agente conseguisse. Quem está mais dentro do assunto são as mais velhas, elas é que 

podem dizer, mas eu acho que se o tempo fosse alargado agente conseguia fazer as coisas, às 

vezes não é que agente não consiga mas as coisas não ficam perfeitas. 

- Mas no dia-a-dia como consegue ultrapassar este sentimento de sobrecarga? Ah agente 

brinca ai com os idosos e isso há momentos que até esquecemos o que já se fez. 

Que estratégias utiliza para ultrapassar as adversidades na profissão? Ora fazemos o trabalho, 

umas vezes mais à pressa outras mais devagar, vamos conseguindo e depois também depende 

das companheiras. 

O que mudava nesta profissão? Talvez os horários, acho que é o que está mais contra isto 

tudo, é os horários tão apertados para fazer as coisas como gostaríamos de fazer, mas visto que 

não dá para mudar, não sei, teremos de conseguir fazer neste tempo não tão perfeito como 

gostamos. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar a ansiedade e o stress 

 

Dimensão 

Perceção de ansiedade e stress 

 

Questões 

O que contribui para o seu bem-estar? No trabalho é eu gostar de brincar com os idosos e os 

idosos mostrarem que gostam de mim, lá há um ou outro que pode não gostar, mas 

praticamente acho que todos gostam de mim, eu também não os trato mal, nem eu nem as 

minhas colegas, mas eu vejo bem quando é que as pessoas são acarinhadas. 

Considera-se uma pessoa ansiosa? Um bocadinho. 



 
 

110 
 

Que situações lhe causam ansiedade? O que me causa ansiedade é a situação de às vezes eu 

querer fazer e não conseguir e talvez isso me provoque um bocadinho de stress porque sempre 

gostei de fazer as coisas e quando vejo que não consigo fico um bocadinho stressada e nervosa 

por não conseguir. 

Sente-se habitualmente cansada, angustiada ou com mal-estar? Aqui no trabalho às vezes, mas 

agente tem que levar para a frente, acho que estou mais cansada devido a uma pessoa abala 

daqui tem o trabalho de casa e acho que isso também cansa um bocadinho, pronto agente 

descansar um bocadinho a cabeça às vezes também faz bem. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Como eu disse atrás, certas 

conversas que às vezes metem agente em situações sem agente ser vistas nem achadas nisso. 

De uma maneira geral, quais são as situações que lhe causam stress? Talvez essa, agente fazer 

as coisas e às vezes ainda sermos criticadas por certa gente que não faz. 

 

Objetivos específicos 

Identificar o burnout 

Dimensão 

  Burnout 

 

Questões 

No trabalho, sente-se habitualmente cansada, angustiada, com irritabilidade ou com mal-estar? 

Não, às vezes estou um bocadinho mas também não o demonstro, acho que não vale a pena às 

vezes agente demonstrar isso, não ganhamos nada. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Talvez o cansaço, não sei bem 

explicar. 

Faltam-lhe as forças para trabalhar? Em que situações? Não eu não me falta as forças, porque 

eu tenho que trabalhar, preciso mesmo, às vezes venho mais coiso, mas venho para trabalhar, e 

não venho…embora às vezes agente venha um bocadinho descontentes por quem cá está, mas 

agente não pode demonstrar isso, tem que vir e fazer o nosso trabalho. 

Tem perda de apetite ou excesso? Não, normal, uns dias mais outros dias menos, conforme. 

Tem insónias ou excesso de sono? Isso tenho, porque também não descanso bem de noite.  
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Objetivos específicos 

Amortizadores do stress 

 

Dimensão 

Amortizadores do stress. 

 

Questões 

Quais são as atividades que lhe causam prazer? Brincar com os meus filhos, embora não tenha 

muito tempo para eles devido ao trabalho. 

Tem pessoas que a apoiam na sua vida e com quem desabafar? Tenho. 

Tem pessoas que a apoiam no seu trabalho? Tenho sim. 

O que faz para ultrapassar a situação de stress? Brinco, rio-me e pronto, e isso vai passar. 

Acha que uma boa formação profissional ajuda a diminuir o stress? Sim acho que sim. 

Para diminuir o stress, como organiza o seu trabalho? Faço-o … prontos, organizo-me… 

combinando com as minhas colegas, o que agente à de fazer e damos um apoio umas às 

outras, e vamos conseguindo. 

 

Objetivos específicos 

Conhecer informação adicional 

 

Dimensão 

Informação adicional 

 

Questões 

Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre este assunto? Não, acho que está tudo esclarecido. 
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Entrevista nº 2 

Entrevista a: T.V 

Data: 14-10-2019 

 

Objetivo Geral 

Conhecer os Determinantes de sobrecarga e burnout em ajudantes de ação direta de estruturas 

residenciais para idosos. 

 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar as ajudantes de ação direta 

 

Dimensão 

Caracterização dos profissionais 

 

Questões 

Idade: 59 

Género: Feminino 

Estado Civil: Casada 

Habilitações literárias: 9º ano 

Pessoas a seu cargo: Sim, a minha mãe. 

Atividades preferidas: Todas as atividades que são culturais, de teatro, iniciativas desse 

género. 

Experiência profissional (anos/meses?) 22 anos. 

 

Dimensão 

Perceção do Exercício da Profissão 

 

Questões 

Que profissão gostaria de exercer ou sonhou exercer? Ainda tentei ir para a PSP, uma 

profissão diferente daquela que estou a exercer. 
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Quais as razões de ter optado por esta profissão? Porque era mais...na altura trabalhei no 

infantário, como o infantário fechou propuseram-me vir para aqui, totalmente diferente do que 

estava a exercer, mas aceitei, não tinha experiência nenhuma com idosos, foi complicado, mas 

acho que tenho conseguido desempenhar este papel. 

Sente-se preparada para o exercício desta profissão que exerce? Sim, sinto. 

Quais são as mais-valias da profissão? Acho que é darmos o nosso melhor ao outro, e a nossa 

experiência que vamos adquirindo ao longo dos anos e vamos conseguindo transmitir coisas 

que nós vamos adquirindo, pronto é isso. 

Identifique os contratempos da profissão. Se calhar a carga horária ou turnos, é um dos 

contratempos. 

- Mas isso quando veio para a profissão à partida já sabia que ia ter esta carga horária, estes 

turnos rotativos, os contratempos é os imprevistos que temos nesta profissão. 

Não estou a ver. 

 

Identifique as fragilidades da profissão. As fragilidades é o sentir, às vezes agente, não 

consegue chegar lá, cá dentro sei o que é mas é um pedacinho complicado, eu acho que é o 

estar permanentemente com pessoas…, falta-me as palavras…, muito sozinhas, outras não têm 

família, nós queremos dar muito a essas pessoas e nem sempre conseguimos da melhor forma 

e da melhor maneira, porque são muitos e alguns necessitam mais do que outros do nosso 

apoio, da nossa força, da nossa ajuda. 

Quais as suas sugestões para melhorar o funcionamento desta profissão? Acho que haver mais 

empregadas, ou seja funcionárias, se calhar tínhamos mais tempo para eles, porque 

ultimamente os utentes cada vez vem mais debilitados para os lares, precisam muito de nós, é 

tudo muito dependente, está tudo com alzheimer, depressão e por ai, e é complicado com o 

número de funcionárias que há, nós termos mais tempo para eles, precisava-mos de mais 

tempo, para estar com eles. Na instituição onde eu estou eles estão muito tempo sozinhos, 

horas e horas sozinhos, precisavam de ter a nossa companhia ali mais permanente para o que 

necessitassem, e nós vemos que é necessário, mas não podemos atingir esse objetivo, há uma 

ou outra coisa que tem que ficar (por fazer). 

Objetivos específicos 

Identificar a sobrecarga 
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Dimensão 

Perceção de sobrecarga 

 

Questões 

Qual é a sua perceção de sobrecarga nesta profissão? Há sobrecarga porque cá está, o que eu 

estava a dizer, há poucas funcionárias para o número de utentes que é, ou menos utentes, ou 

mais autónomos, ou mais funcionárias. A sobrecarga seria menos, conseguíamos dar mais, se 

calhar melhorar mais, porque de outra forma é um pedacinho complicado não haver 

sobrecarga de trabalho. Quando chegamos às 8horas, por mim penso, o dia hoje foi positivo, 

ou não, mas por vezes não temos dado o que queríamos, queríamos dar mais, mas nós 

corremos para fazer o essencial. Quando vim para esta casa foi me dito que para além da 

higiene pessoal e de todos os tratamentos que tínhamos que fazer aos utentes, era para estar 

com eles, cantar com eles, ouvi-los… presentemente não acontece, porque há mais 

dependências e ao haver mais dependências, mais tempo temos que ter com cada um, é as 

higienes, a alimentação, e tudo isso, e não temos tempo para estar em atividades que 

gostaríamos de ter também. É impossível ter neste momento, nestes últimos anos.    

Que sentimentos surgem? Os sentimentos às vezes é um bocadinho de revolta, porque não 

conseguimos dar mais do que aquilo que podemos, temos que cumprir horários e temos 

também a nossa vida lá fora, mas ficamos com aquele sentimento “eu hoje podia ter feito mais 

isto ou aquilo, mas é impossível, não dá, e muitas das vezes comigo acontece e com outras 

colegas também chegar a casa e sentir que o dia hoje foi muito cansativo, mas eu hoje não 

consegui dar mais de mim, nós ficamos cansadas fisicamente e emocionalmente e não temos 

ninguém com quem desabafar este assunto, não ninguém nos ouve, pronto a realidade é essa. 

 Quais as situações de trabalho que a provocam? As situações é, acho que a maior parte é 

sobre as dependências, estarem todos tão dependentes, uns porque estão acamados, outros 

porque estão na cadeira de rodas e a sobrecarga é muito maior porque é 100% a depender de 

nós, tanto na higiene, como na alimentação, na medicação, em consultas, em tudo isso, é tudo 

de nós. A sobrecarga é maior, se eles fossem mais autónomos até ajudavam e era bom para 

eles, ou comessem sozinhos ou coisas assim, mas sabemos que não conseguem. Por vezes as 

funcionárias é uma correria, porque é muito pouca gente no turno da tarde, estamos duas 
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funcionárias, de manhã por vezes uma vai para consultas, as outras que ficam tem que dar 

mais, mas muitas vezes não é suficiente.  

Há quanto tempo começou a sentir sobrecarga? Eu acho que desde que começaram a vir mais 

dependências, não sei precisar os anos, porque nós trabalhámos durante alguns anos, 20 e tal 

anos, onde havia um senhor que fazia acompanhamentos às consultas, isso era uma parte que 

nós não fazíamos e não havia tanta dependência e o trabalho fazia-se de forma diferente, agora 

ultimamente essa parte somos nós que temos que dar apoio, às consultas, as dependências são 

cada vez mais, por isso não sei precisar os anos , 5 ou 6 anos não sei precisar, mas é por ai. 

Durante muitos anos ficamos muito desgastadas porque o turno da noite era uma funcionária 

só, para 50 e tal utentes e passamos muitas situações complicadas de doenças e mortes e tudo 

isso, coisas que nos tocava muito, e por vezes vamos para casa e não conseguimos descansar 

bem a pensar em certas situações que surgiram e tínhamos que as tentar resolver ou pedir 

ajuda, a um rapaz que estava sempre disponível para nos ajudar (utente). Há cerca de 5 anos 

resolveram colocar duas funcionárias à noite e isso é uma mais-valia para nós e para os 

utentes, alguns que estão doentes. Alguns que podem cair, ajudamo-nos uma à outra, numa 

casa destas é sempre muito complicado estar uma pessoa sozinha, a fazer 3 noites, 4 noites e 5 

noites há uns anos atrás, agora é que já não é assim, e duas é bem melhor. Durante o dia 

agente sabemos, é o que nos dizem, mais ou menos 6 a 7 utentes por cada funcionária, mas 

sabemos que isso não acontece, sabemos que há falta de pessoal e sabemos que por vezes 

também conseguir funcionárias que tenham curso e formações como é exigido e então 

acabamos por ficar menos e acabamos por ficar menos e acabamos por duas terem que 

desempenhar o serviço de quatro, e tem que ser feito, porque eles precisam de ser cuidados, 

precisam de comer, de ser lavados, a higiene feita, o que é que acontece?! Temos que dar mais 

1hou 2h se necessário por dia para conseguir esse objetivo para as coisas estarem a funcionar 

mais ou menos, há empregadas de férias, outras de baixa e falta de pessoal faz com que isso 

seja e como nós trabalhamos aqui sentimos que devemos dar para a casa, seguir em frente e 

tentar com que isto melhore mais a situação dos utentes e a nossa também porque eles estão 

aqui e estão a pagar, necessitam de ter o cantinho deles e de sentir-se como se estivessem em 

família, não podemos fazer mais, é impossível agente dar mais só podemos dar até aquele, 

aquele sítio, não podemos estender mais para a frente, mas pronto, vamos conseguindo muito 

dificilmente dar o nosso melhor, é cansativo porque são muitos anos de trabalho, sei que 
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muitas pessoas que venham agora para uma casa assim talvez não consigam muito tempo 

numa instituição porque fisicamente, psicologicamente afeta muito estas situações. Eu lembro-

me que há uns anos o médico que esteve aqui dizia que 10 anos, mais de 10 anos não 

conseguem estar nesta profissão, até porque acho que esta profissão devia ter a reforma mais 

cedo porque é um trabalho como se fosse em laboração contínua é de desgaste rápido é 

situações que deviam ser vistas pelo governo ou por que quer que seja porque nós com a idade 

e com os anos de trabalho torna-se complicado, é isso. 

Como a ultrapassar? Como é que ultrapasso, agente tenta depois nos dias de folga ou de férias 

que é de ano a ano, mas prontos, nos dias de folga aliviar entre aspas destas situações de 

sobrecarga, quando estamos em casa tentar aliviar, para conseguir dar o melhor no trabalho. 

Que estratégias utiliza para ultrapassar as adversidades na profissão? Andar com autoestima 

assim mais para o ar, tentar rir e brincar porque raramente, costuma-se dizer não se deve trazer 

os problemas para o trabalho, mas por vezes temos que trazer porque os nossos problemas 

pessoais não, mas os físicos sim, se temos uma dor nós temos que transmitir, mas tentar não 

mostrar ao utente que estamos mal porque eles também se preocupam por vezes connosco “ ah 

a menina hoje não está com boa cara, o que se passa?” ah hoje doí-me um bocadinho as costas, 

“ah então tem que tomar um comprimidinho para ficar melhor”. Eles preocupam-se connosco, 

por isso nós tentamos não mostrar o que sentimos fisicamente, rimos e brincamos para 

conseguirmos elevar mais a nossa autoestima, e assim talvez vamos conseguindo ultrapassar 

todas as adversidades que esta profissão tem. Se nós formos uma pessoa prontos… cada 

pessoa é uma pessoa, mas se formos uma pessoa assim mais fechada, acho que é mais 

complicado ultrapassar isto, há pessoas muito fechadas, muito reservadas, pronto cada pessoa 

é uma pessoa, eu gosto de ajudar os outros, gosto de dar o meu melhor, e às vezes damos e 

ninguém dá esse valor, e por vezes ainda como se costuma dizer, entre aspas, apanhamos nas 

orelhas. 

O que mudava nesta profissão? Havia muita coisa a mudar, os utentes são dependentes e 

prontos tem que vir para algum sitio, pronto eu acho que se houvesse mais funcionárias, 

pronto com mais formações a vários níveis, acho que ajudaria a qua as coisas corressem 

melhor, mais tempo para eles, ajudá-los a vários níveis, como de animação, fisioterapia, que já 

temos, prontos, terem funcionárias ao lado dessas pessoas formadas, talvez ajudássemos mais 

a que melhorassem mais e é isso que nós queríamos, que como eu disse à pouco agente sabe 



 
 

117 
 

como eles estão, horas ali sentados no cadeirão, vendo televisão e nós não podemos estar ali 

mais tempo, porque andamos a correr, temos que ir fazer isto e aquilo e é o lanche, é o jantar, 

é a roupa, e nós temos horas mais ou menos estipuladas para esse tipo de coisas e não tanto 

para o apoio, ultimamente já estipularam estar mais tempo na sala, mas é quando dá, agente 

sabe que tínhamos que estar mas não dá, porque temos que circular por muitos sítios e deixar 

as coisas orientadas para quem entra no turno a seguir, então é complicado. Mudava se fosse 

um grupo maior, seria o suficiente depois com o tempo ia-se ajustando muitas coisas, agente 

sabe que isto é um lar já com muitos anos, que precisava de muita coisa, umas salas de 

fisioterapia próprias, umas salas de várias coisas, eles terem vários espaços, mas por enquanto 

não, pode ser que nos próximos anos, nós consigamos chegar lá. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar a ansiedade e o stress 

 

 

Dimensão 

Perceção de ansiedade e stress 

 

Questões 

O que contribui para o seu bem-estar? O que contribui para eu estar bem, se eu trabalhar fazer 

as coisas à minha maneira como eu gosto e sei fazer, não precisa de me valorizarem, mas 

desde que eu sinta confiança no que estou a fazer já me sinto bem comigo própria, por vezes 

nós fazemos e há críticas, por vezes o nosso bem-estar fica a zero. 

Considera-se uma pessoa ansiosa? Não, não muito. 

Que situações lhe causam ansiedade? A ansiedade é uma forma de stress, é por exemplo, o 

stress começa assim, nós começamos a estas horas, às tantas horas temos que ter os idosos 

lavados, às tantas horas, às 11h tenho que ir almoçar, ao meio dia tenho que regressar 

correndo, chegamos e os idosos que já estão à nossa espera, que precisam de casa de banho e é 

logo a alimentação, e isto é tudo uma forma de stress que por vezes queremos conseguir, 

depois um fica doente e nós temos que ir acudir, àquele idoso, o outro tem que esperar, é 

difícil às vezes, porque quando estamos duas funcionárias é muito complicado e quando chega 
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principalmente o turno da tarde, um grita por um lado outro grita para outro, e um está doente, 

outro mal disposto, e nós é situações em que nós principalmente ao fim de semana, feriados, 

não temos ninguém que nos ajude, essa situação é terrível, é complicado e ficamos stressdas 

com isso, e depois tentar resolver as coisas da melhor forma possível, depois isso passa, e um 

canta e outro ri nós lá conseguimos ultrapassar isso.   

Sente-se habitualmente cansada, angustiada ou com mal-estar? O cansaço, isso é normal, mau 

estar não é tanto assim, só um mau estar quando nós falamos e não nos ouvem, nós ficamos 

com mau estar, coisas que tentamos dizer, mas que não serve de nada porque ninguém nos 

ouve ninguém tenta modificar situações porque nós temos que ouvir, mas também têm que nos 

ouvir e respeitar, e esse respeito não há, muitas vezes há situações em que “eu quero, posso e 

mando”, isto era para ser um grupo de trabalho e por vezes não.  

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? É quando nós por exemplo nós 

temos uma ideia qualquer e queremos por em prática e não é aceite, por exemplo horários, ou 

certos direitos que devíamos ter, que quando são postos em prática geram mau estar, porque 

não somos ouvidos, ou porque não concordam e por vezes ficamos caladas, o calado costuma-

se dizer, o calado vence tudo, mas por vezes é, nós não podemos falar, porque há processos 

disciplinares se nós falarmos.  

De uma maneira geral, quais são as situações que lhe causam stress? Olhe quando me chamam 

para vir a uma reunião, quando sou convocada, que é a palavra certa, para vir a uma reunião, 

porque é sempre coisas que não são boas para agente. 

 

Objetivos específicos 

Identificar o burnout 

Dimensão 

  Burnout 

 

Questões 

No trabalho, sente-se habitualmente cansada, angustiada, com irritabilidade ou com mal-estar? 

Acho que faz parte da vida, nós estamos irritadas com situações que nós queríamos que 

fossem melhores e não são muitas. 
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-Mas habitualmente sente? Habitualmente não, nós sabemos com o que podemos contar, por 

isso não vale a pena andar sempre a bater na mesma tecla, à situações que deviam estar 

melhoradas,  devíamos ter outras condições que não temos, presentemente é assim, temos que 

compreender que muita coisa não há, e nós temos que nós habituar, muitas vezes ficamos 

irritadas, stressadas e irritamo-nos por isso, mas temos que continuar e fazer o melhor. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Por exemplo chegar à hora do 

café, às 9h e ainda não termos as higienes feitas, é uma situação em que nós ficamos assim, 

que desencadeia essa sensação, mas nós não conseguimos porque nós entravamos mais cedo, e 

isso é uma situação de stress e mau estar, e andamos a correr e isso afeta-nos e depois umas 

colegas com as outras às vezes há uma palavra que não cai bem porque ontem a esta hora já 

tínhamos mais feito, hoje não, ontem tínhamos dois banhos por exemplo e hoje temos 7 ou 10 

e é tudo essas situações e cada dia é diferente não podemos estar a comparar dias. Em geral é 

quase todos os dias assim, quase stressadas, mas se houver uma equipa que seja mais ou 

menos juntas conseguimos da melhor forma e conseguimos brincar e deixar algumas coisas 

para trás das costas, porque se fossemos levar isto à risca nem sei se aguentávamos. 

Faltam-lhe as forças para trabalhar? Em que situações? Forças físicas por enquanto ainda não, 

outras forças emocionais, há vezes em que a pessoa sente que já não tem força para aguentar 

isto, mas força física não, essa nós sabemos o caminho que devemos tomar (baixa médica), 

mas à vezes em que essas forças …há situações mais complicadas em que agente diz não 

aguento, mas depois acaba por resolver da melhor forma e as forças vão renovando. 

Tem perda de apetite ou excesso? Nem uma coisa nem outra. Porque agente aqui não tem 

muito tempo para comer sequer, e quando chega a casa tem que se deitar para descansar a 

cabeça e corpo, portanto não dá para comer muito.  

Tem insónias ou excesso de sono? Insónias não tenho. Excesso de sono, é o cansaço, por 

vezes vou daqui, tenho que me deitar no sofá para descansar um bocadinho para continuar a 

nossa vida, porque a nossa vida não é só o trabalho do lar. 

 

Objetivos específicos 

Amortizadores do stress  
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Dimensão 

Amortizadores do stress. 

 

Questões 

Quais são as atividades que lhe causam prazer? É todas as atividades de teatro, atividades 

culturais, com os idosos. 

-e na sua vida pessoal? Gosto de passear, de conhecer sítios e pessoas, gosto de conviver. 

Tem pessoas que a apoiam na sua vida e com quem desabafar? Sim, tenho, mas muitas coisas 

não digo, mas há um grande amigo. Mas não podemos confiar muito nas pessoas, essa é outra, 

as pessoas eram mais amigas e sinceras, mas agora quando agente tem uma situação menos 

boa, desabafa com Deus, diz o que tem a dizer, ele de certeza que esta a ouvir, ele não 

responde, mas por vezes as coisas até acontecem aquilo que agente tem dito. Mas confiar 

muito nas pessoas não, as pessoas são más, invejosas, quando vem que alguém está assim mais 

para cima tentam pôr para baixo. Tenho alguns amigos mas não falo assim de coisas de 

trabalho, porque agente não sabe com o que conta. 

Tem pessoas que a apoiam no seu trabalho? Se calhar não. 

O que faz para ultrapassar a situação de stress? Vou às compras às vezes, e ao ir ás compras 

por comprar alguma coisa que goste até passa, fico realizada, uma pequena coisa, bebo um 

café e fico bem.  

Acha que uma boa formação profissional ajuda a diminuir o stress? Sim ajuda muito. Eu tenho 

muitas formações, tenho montes de certificados, e temos tido boas formações e é positivo, 

umas nem tanto, outras mais, principalmente as da área da saúde porque estamos com os 

idosos 24h, e nem sempre temos cá enfermeiros, eu pessoalmente gosto porque aprendo, 

porque nós temos de fazer ao utente muitas coisas e na área da animação também gostei. É 

uma sobrecarga maior porque é pós laboral normalmente, mas é positivo, ao longo destes anos 

tenho feito todas, ou quase todas as formações. 

Para diminuir o stress, como organiza o seu trabalho? Assentar os pés no chão e dizer calma, 

pensa duas vezes e ver a melhor forma, não podemos andar correndo, temos que pensar assim, 

se andarmos a correr sem pensar duas vezes no que estamos a fazer e sem calma, isso é o 

descalabro total, cada um foge para seu lado e faz à sua maneira, temos que ser um grupo e 
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acho que nos ajuda mais se cada uma tiver uma opinião formada sobre o melhor 

funcionamento da situação que se está a desenvolver. 

 

Objetivos específicos 

Conhecer informação adicional 

 

Dimensão 

Informação adicional 

 

Questões 

Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre este assunto? Gostaria que nos próximos anos a 

instituição onde estou melhore as instalações, que venham mais formações para nos ajudar no 

nosso trabalho, a melhorar o nosso trabalho, que venha mais gente para nos ajudar a tratar 

destas dependências, gostava que fossemos ouvidas, que respeitem os nossos direitos, há 

deveres e direitos, mas que nos oiçam também e tentem ajudar a resolver, não é só está aqui e 

tem que fazer, não é assim! Temos que fazer, temos que trabalhar todos em conjunto, seja de 

que área for, se todos derem um bocadinho talvez consigamos que as coisas melhorem. 

 

 

Entrevista nº 3 

Entrevista a: M.C. 

Data: 15-10-2019 

 

 Objetivo Geral 

Conhecer os Determinantes de sobrecarga e burnout em ajudantes de ação direta de estruturas 

residenciais para idosos. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar as ajudantes de ação direta 
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Dimensão 

Caracterização dos profissionais 

 

Questões 

Idade: 60 anos 

Género: Feminino 

Estado Civil: Casada  

Habilitações literárias: 9º ano 

Pessoas a seu cargo: uma, quer dizer, diretamente diretamente sou eu e o meu marido neh, mas 

tenho a minha filha que precisa muito da minha ajuda. 

Atividades preferidas: Atividades preferidas… 

-O que gosta de fazer? 

Eu… 

-Sim, nos seus tempos livres, o que é que gosta de fazer? 

Nos meus tempos livres, hm…os tempos livres que tenho agora até são muito poucos, e 

geralmente o que agente vai fazer é… compras…mas assim para me divertir eu gosto de 

espairecer. Por exemplo, vou a um baile de uma festa com amigos, com família. 

Experiência profissional (anos/meses?) Pois a minha experiência profissional é muito, muito 

curta, porque eu, pronto, fiz o curso de geriatria, depois fiz estágio profissional, fiz estágio, 

como é que se diz, aquele estágio de um mês só… 

.Curricular. 

Exatamente. Depois estágio profissional aqui 9 meses, e depois além disso ainda fiz una 

contratos de 6 meses, 1 mês, 15 dias e assim sucessivamente.  

- E agora há quanto tempo está na instituição? 

Ora, estou aqui portanto desde Abril do ano passado. Agora de Abril até agora são ano e meio. 

 

Dimensão 

Perceção do Exercício da Profissão 
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Questões 

Que profissão gostaria de exercer ou sonhou exercer? Ah pois… por exemplo empregada dos 

CTT, adorava ter sido empregada dos CTT. 

Quais as razões de ter optado por esta profissão? Pois é, o querer trabalhar e prontos. É um 

meio rural e agente temos que se submeter aquilo que temos. 

Sente-se preparada para o exercício desta profissão que exerce? Sim, já vou estando velhota. 

Quais são as mais-valias da profissão? O contacto com os velhotes. 

Identifique os contratempos da profissão. Os contratempos… é quando agente quer que eles 

façam uma coisa e eles querem fazer outra. Isso é uma das coisas…tantas coisas, sei lá 

Identifique as fragilidades da profissão. As fragilidades… não sei agora… que me lembre, 

talvez não esteja a encontrar as palavras certas para isso... por exemplo, há bocadinho quando 

a senhora estava a falar que estava a custar-lhe deixar aqui a mãe, vieram-me as lágrimas aos 

olhos. 

Quais as suas sugestões para melhorar o funcionamento desta profissão? Um bom ambiente de 

trabalho, não acha? Eu acho que o ambiente de trabalho era tudo tão bom… 

- Mas isto é aqui relativo à instituição, mas na profissão de ajudante de ação direta, o que 

poderia melhorar as vossas funções? Independentemente de ser aqui. 

Olha, se calhar, geralmente nestas situações é sermos poucas funcionárias para colaborar com 

eles, para dar atenção aos utentes, porque praticamente fazemos tudo a fugir. 

Objetivos específicos 

Identificar a sobrecarga 

 

Dimensão 

Perceção de sobrecarga 

 

Questões 

Qual é a sua perceção de sobrecarga nesta profissão? Pois, é a falta de colaboradores. 

Que sentimentos surgem? Que sentimentos é que surgem… se calhar é assim, como é que ei 

de dizer isso… às vezes agente ficamos irritadas de queremos chegar além e ficarmos aqui, 

porque a sobrecarga é um bocadinho pesada. 

 Quais as situações de trabalho que a provocam? É eu pedir ajuda e voltarem-me as costas. 



 
 

124 
 

Há quanto tempo começou a sentir sobrecarga? Desde que aqui entrei. 

Como a ultrapassar? Olhe, as vezes fazendo-o sozinha, fazendo-o sozinha, ainda hoje isso 

aconteceu. 

Que estratégias utiliza para ultrapassar as adversidades na profissão? Hum…ter calma e 

sangue frio 

O que mudava nesta profissão? Hum… cá está, volta tudo ao mesmo neh, é haver mais 

pessoas para colaborar com os utentes. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar a ansiedade e o stress 

 

Dimensão 

Perceção de ansiedade e stress 

 

Questões 

O que contribui para o seu bem-estar? Olhe, hoje por exemplo, eu hoje até não estava assim 

muito mal, a minha filha, pronto, deixou-me completamente descontrolada… derivada à 

situação… 

- Isso causa-lhe mau estar. E então como é que sai desse mau estar? Que estratégias é que tem 

suas, pessoais, para sentir bem-estar?  

Tentar desligar da situação e sendo mais forte que a pessoa que nos está a magoar. 

Considera-se uma pessoa ansiosa? Não, sou muito calma até. 

Que situações lhe causam ansiedade? O que é que me poderia causar ansiedade…não sei, mas 

raiva talvez, eu sei lá… querer fazer as coisas e não conseguir. 

Sente-se habitualmente cansada, angustiada ou com mal-estar? Cansada sim, às vezes estou ao 

fim do dia cansada. Angustiada ou com mau-estar… não, não sou uma pessoa que… tento não 

ligar muito à situação, embora fique na altura revoltada, mas depois digo que tenho de ser 

mais forte e passa à frente. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Eu sou uma pessoa que durmo 

muito pouco e se calhar andaria melhor se dormisse mais um bocadinho se calhar andaria 

melhor. 
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De uma maneira geral, quais são as situações que lhe causam stress? Não sou stressada. Pelo 

menos julgo que não sou. 

 

Objetivos específicos 

Identificar o burnout 

Dimensão 

  Burnout 

 

Questões 

No trabalho, sente-se habitualmente cansada, angustiada, com irritabilidade ou com mal-estar? 

No trabalho especialmente sim, ao fim do dia, por exemplo quando entro da parte da manhã ao 

fim do dia agente sente-se cansada, irritada só se as coisas não correrem bem, caso contrário 

sou uma pessoa calma. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Cá está, agente querer chegar 

ali e ficar aqui. 

Faltam-lhe as forças para trabalhar? Em que situações? Por exemplo agente vai entrando, dá-

lhe uma dor na perna, só assim, mais caso contrário não tenho esses problemas.  

- E se for uma força emocional? 

Sim. 

- Em que situações? 

Sei lá em que situações … pois (risos) em que situações, é isso mesmo … diz que diz e por aí 

fora. 

Tem perda de apetite ou excesso? Isso não.  

Tem insónias ou excesso de sono? Insónias também não, durmo muito pouco, por isso caio na 

cama e é para dormir, se me deito mais cedo do que o habitual dou conta das horas todas. 

 

Objetivos específicos 

Amortizadores do stress 

 

Dimensão 

Amortizadores do stress. 
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Questões 

Quais são as atividades que lhe causam prazer? Eu… gosto de conduzir, de passear, gosto…de 

jogar às cartas, assim essas coisas… há anos que não faço tal. 

Tem pessoas que a apoiam na sua vida e com quem desabafar? A minha filha mais velha, 

especialmente a mais velha. 

Tem pessoas que a apoiam no seu trabalho? No meu trabalho não. Se me pudessem matar já 

me tinham matado. 

O que faz para ultrapassar a situação de stress? Eu em respeito ao stress não… sou muito 

calma, não me considero uma pessoa stressada por isso não… 

Acha que uma boa formação profissional ajuda a diminuir o stress? Cá está com respeito ao 

stress não sou stressada, mas formação profissional sei lá 

Para diminuir o stress, como organiza o seu trabalho? Era bom que todas as instituições 

pudessem ter mais pessoas para darem apoio aos idosos, porque eles coitados não tem culpa de 

nada e às vezes são os que mais sofrem. 

 

Objetivos específicos 

Conhecer informação adicional 

 

Dimensão 

Informação adicional 

 

Questões 

Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre este assunto? Não. 
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Entrevista nº 4 

Entrevista a: A.M. 

Data: 15-10-2019 

 

 

Objetivo Geral 

Conhecer os Determinantes de sobrecarga e burnout em ajudantes de ação direta de estruturas 

residenciais para idosos. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar as ajudantes de ação direta 

 

Dimensão 

Caracterização dos profissionais 

 

Questões 

Idade: 60 anos 

Género: Feminino 

Estado Civil: casada 

Habilitações literárias: 9º ano 

Pessoas a seu cargo: marido e filha 

Atividades preferidas: Gosto de ler, gosto de costurar, não tenho tempo mas gosto, gosto de 

passear, gosto de estar com os amigos ou com a família. 

Experiência profissional (anos/meses?) Desde que o lar abriu, há quantos anos, nem sei já… 

há 36 talvez. 

 

Dimensão 

Perceção do Exercício da Profissão 

 

Questões 

Que profissão gostaria de exercer ou sonhou exercer? Hum… enfermagem. 
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Quais as razões de ter optado por esta profissão? Quais foram as razões?! Quando iniciei o 

meu trabalho foi num infantário. Tive 10 anos com crianças e gostei muito. O infantário 

fechou, pertencendo à mesma instituição, automaticamente abriu aqui o lar e quem lá estava 

passou para o lar. Foi por ai que eu vim trabalhar com idosos. E pronto, comecei a trabalhar 

com idosos. De princípio foi muito complicado. Muitas das vezes diziam-me ahh não, aquilo é 

o mesmo que trabalhar com crianças. Mas não tem nada a ver. Eu trabalhei 10 anos com 

crianças e depois aqui foi um bocado de princípio complicado a aceitação, a mudança que me 

custou muito. Depois fui-me adaptando e aqui estou hoje, fui aprendendo a gostar e hoje em 

dia gosto muito do que faço. Tenho pena, estou de saída, mas tá na hora. 

Sente-se preparada para o exercício desta profissão que exerce? Neste momento eu acho que 

sim, neste momento, aliás, fui-me preparando aos poucos. Fui aprendendo muita coisa entre 

formações que tivemos e mesmo com o próprio dia-a-dia do trabalho, que eu acho que ai é que 

agente aprende. Papéis é muito bom, agente ouvir, mas a realidade é outra, totalmente 

diferente que aquilo que agente aprende nos papéis. É muito bonito mas depois a realidade é 

outra. E foi por aí que comecei a aprender. Aprendi muito com os utentes, com o que o dia-a-

dia nos dava, com as coisas que nós tínhamos que desenrascar e foi por aí que me sinto 

preparada e ainda poderia continuar mais, mas está na hora certa de parar. 

Quais são as mais-valias da profissão? Quais são as mais-valias da profissão?! Muita coisa. 

Agente sentir às vezes os próprios idosos nos dão um bocadinho de valor por aquilo que 

agente faz. Um sorriso que eles nos dão já é muito e muitas das vezes eles também sentirem 

que agente estamos com eles, estamos ali por eles, para mim isso deixa-me de coração quente 

quando vejo aquele sorriso e as pessoas nos estão a dar qualquer coisa. As vezes basta um 

olhar e um sorriso deles. Para mim isso é o que conta para a minha profissão, hoje em dia. É 

só deles, dos utentes que é para eles que eu trabalho. E sinto que cada vez temos menos valor e 

é isso que me deixa um bocado angustiada e mal, mas pronto, eu estou aqui por eles, basta 

uma coisinha dessas e já é muito, fico de coração mais cheio. 

Identifique os contratempos da profissão. Muitos. É assim, nos lares isso acontece quase todos 

os dias visto que agente trabalha com pessoas idosas que têm muitos fatores de doença, de 

doenças de risco, muitas das coisas agente vemo-nos gregas para resolver certas situações. 

Antes, como nós tínhamos mais liberdade para…, eu acho que corria melhor, quanto a mim. 

Porque agente sabia resolver as coisas e agora não, temos de pedir licença para tudo e mais 
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alguma coisa, e muitas das vezes as coisas correm mal mesmo por isso. Quando o lar iniciou, 

se alguma pessoa precisava-se de ir para o hospital agente é que resolvia: vai para o hospital, 

chamamos a ambulância, vou eu vais tu, e as coisas andavam. Agora para se conseguir isso 

temos de ir qualquer dia até ao papa. E às vezes as situações agravam-se mesmo por isso. Há 

muita burocracia, e cada vez há mais e para mim isso é mau. Pronto e ai os contratempos. E 

depois há outras situações, agente pode apanhar doenças com eles e muitas coisas. Agente 

tentar querer resolver e não nos deixarem resolver as coisas e agente sabendo como é que elas 

se resolvem… pronto.  

Identifique as fragilidades da profissão. Tem muitas coisas que agente tem de saber lidar com 

elas e temos de ser fortes para saber lidar com elas. Eu quando vim para aqui nunca visto 

falecer uma pessoa, desconhecia. Na altura, a colega que fazia as noites era só uma e eu vinha 

para cá, disponibilizava-me, para aprender, para saber como é que era, como é que agente 

havia de fazer. As colegas que já cá estavam já eram pessoas mais velhas e além de serem 

pessoas mais velhas, trabalhavam no centro de dia, que já estavam habituadas a estas 

situações, Eu fui posta aqui, pronto, sem conhecer nada disso, e eu, vinha. E essas pequenas 

coisas que agente depois começa, morre uma, morre outra e isso chocou-me muito a primeira 

vez. Nem sabia como se pegava nas pessoas e fazia-me impressão, para vestir uma pessoa 

falecida, essas coisas assim, mas depois fui-me habituando. É assim, não é fácil, ainda hoje 

não é muito fácil. O que é que agente faz nessa altura, eu e acho que as minhas colegas 

também, não é gozar com a pessoa, mas é tentar levar para a brincadeira, para agente 

conseguir fazer o trabalho. Porque não é fácil. E quando é velhotes que agente às vezes tem 

mais proximidade, ainda é mais difícil. Porque há aqueles velhotes que às vezes chegam aqui 

há pouco tempo, agente quase que não tem proximidade, mas aqueles que estão cá já há muito 

tempo, que já têm uma grande afinidade com eles e eles connosco, mas agente tem que ser 

fortes e temos que aguentar essas, pronto, essas coisas que acontecem no dia-a-dia, que tem 

sido um bocadinho complicado, mas pronto, vai-se adquirindo a experiência, vai-se adquirindo 

o agente conseguir fazer as coisas de outra maneira mesmo, sentindo cá por dentro que tudo 

partiu-se e pronto, entre essas muitas mais coisas. 

Quais as suas sugestões para melhorar o funcionamento desta profissão? Eu acho que quem 

vem trabalhar com idosos, em primeiro lugar tem que gostar, porque não é nada fácil trabalhar 

com idosos. Tem que gostar e não vir só com a intensão do ordenado ao fim do mês, porque 
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hoje em dia, na maioria é o que se passa. Que eu também como já lhe disse também não 

percebia nada, e chorei muitos dias, mas com o tempo fui apreendendo, gostei e gosto. Mas 

pronto, acho que as pessoas tinham de vir mais bem preparadas. Hoje em dia, as raparigas até 

podem ter muita vontade, que não duvido que haja, mas há coisas que não são assim, havia de 

haver uma preparação. 

 

Objetivos específicos 

Identificar a sobrecarga 

 

Dimensão 

Perceção de sobrecarga 

 

Questões 

Qual é a sua perceção de sobrecarga nesta profissão? Tem bastante sobrecarga, para já é uma 

profissão muito desgastante a nível psicológico e físico, mesmo muito, e depois depende das 

situações. Agente fizemos ai um verão quase inteiro a fazer horas a mais, porque não havia 

pessoal. A sobrecarga é muita, agente nem todos os dias pega no mesmo utente, não sabemos 

se leva a meia hora, se levamos um quarto, se levamos uma hora, depende de como agente o 

encontre. Trabalhar num lar é muito complicado, às vezes as coisas não são feitas como deve 

de ser porque não há vagar. 

Que sentimentos surgem? Ai muitos… eu querer fazer as coisas como eu fazia, e tento fazer, 

mas muitas vezes eu não consigo. São muitos sentimentos de revolta, de chorar que às vezes 

veem-me a chorar que não devia fazer, que agente passa isso para os utentes. Olhe é muita 

coisa, sentimento de que somos tudo e não somos nada, sentimentos de rejeição que agente 

aqui na vale nada. 

 Quais as situações de trabalho que a provocam? É muitas dependências para as funcionárias 

que são, se fossem autónomas as coisas eram de outra maneira, pelo menos a maioria. 

Há quanto tempo começou a sentir sobrecarga? É assim, ao longo dos anos, tem-se deparado 

com estas situações, a ida para os lares, é quando não podem mesmo estar em casa, não tem 

condições para estar. Eu acho que quando as pessoas vem também tem de lhes dar condições 

para as situações que eles trazem neh.  
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Como a ultrapassar? Sair dali ao portão, respirar fundo, vou para casa, graças a Deus tenho 

uma família que não me dá grandes preocupações e pronto, tento. No outro dia tento dormir 

um bocadinho bem para no outro dia voltar aqui e pronto, vou ultrapassando.  

Que estratégias utiliza para ultrapassar as adversidades na profissão? Não faço grandes coisas, 

o trabalho é tão cansativo que muitas das vezes limito-me a fazer coisas de casa e deito-me e 

durmo. Eu até televisão já pouco vejo. Tento ultrapassar como posso, descanso. 

O que mudava nesta profissão? Sim, talvez. Devíamos ter um pouco mais de tempo para estar 

com eles. Não fazer as coisas tipo máquinas. Ter tempo para as famílias dos utentes, há 

famílias que eu nem conheço.   

 

Objetivos específicos 

 Identificar a ansiedade e o stress 

 

Dimensão 

Perceção de ansiedade e stress 

 

Questões 

O que contribui para o seu bem-estar? Eu tenho a minha consciência, faço aquilo que posso, 

sei que fiz aquilo que pude. Não fiz aquilo que queria, porque não é só aquilo que eu fiz, era 

isso e mais alguma coisa. Mas no fundo, eu saio daqui e digo: não, eu fiz tudo aquilo que 

pude. Não fiz aquilo que eu queria. 

Considera-se uma pessoa ansiosa? Não, eu acho que não sou ansiosa, eu sou é uma pessoa que 

não gosto de injustiças. Mas às vezes quando vejo coisas que estão a mexer comigo e que vejo 

que não está certo, e às vezes não posso falar, outras vezes falo e não devia ter falado, outras 

vezes faço coisas que não devia fazer, mas às vezes é pensando nas pessoas. 

Que situações lhe causam ansiedade? As vezes quando vejo um idoso que está mal e quero ver 

se consigo resolver a situação, e nunca mais chega a ambulância e essas situações enchem-me 

de ansiedade. Quando quero fazer alguma coisa e eu vejo o tempo a passar e eu não consigo 

fazer fico com ansiedade. Mas pronto, isto faz parte do dia-a-dia, será assim com toda a gente. 
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Sente-se habitualmente cansada, angustiada ou com mal-estar? Não, tenho dias que ando um 

bocadinho mais cansada mas tento no outro dia recuperar. A idade também já é outra, vai-se 

sentindo. Isto é uma profissão muito desgastante a todos os níveis. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? É tudo isto, é o funcionamento, 

de agente querer despachar, que não devia ser assim. É a pressão que queria a ansiedade nas 

pessoas que querem que tudo corra bem. 

De uma maneira geral, quais são as situações que lhe causam stress? Isto tudo que eu estou 

falando, o assunto é o mesmo. 

 

Objetivos específicos 

Identificar o burnout 

 

Dimensão 

  Burnout 

 

Questões 

No trabalho, sente-se habitualmente cansada, angustiada, com irritabilidade ou com mal-estar? 

Não, no trabalho em si não. Nos primeiros anos que vim para cá trabalhar, eu era uma pessoa 

mais… explodia mais, mas agora de há uns para cá tenho vindo a modificar um bocadinho, 

tenho aprendido, e tornei-me até numa pessoa mais moderada, tenho melhorado. 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas?  

Faltam-lhe as forças para trabalhar? Em que situações? Não, isso raramente acontece. Se eu 

nem estiver bem fisicamente eu nem venho, não vou deixar para a minha colega andar com os 

pés à rojo, sentada numa cama porque isso não é do meu feitio. Eu em geral, quando entro 

aqui para trabalhar, eu consigo cumprir aminha função, o meu horário de serviço. 

Tem perda de apetite ou excesso? Ultimamente tenho tido perdas de apetite mas isso é por 

razões de saúde.  

Tem insónias ou excesso de sono? Tenho dias. Tenho dias que tenho insónias. Houve ai uma 

altura no verão que tinha mais sono mas eu não sou muito de dormir. Tento dormir bem para 

estar bem.   
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Objetivos específicos 

Amortizadores do stress 

 

Dimensão 

Amortizadores do stress. 

 

Questões 

Quais são as atividades que lhe causam prazer? Gosto muito de fazer costura, não tenho tido 

tempo mas gosto. Gosto de fazer coisas, não tenho tido é tempo. Penso que agora quando me 

reformar esses trabalhinhos que eu gosto de fazer de costura, pintar coisinhas, acho que vai ser 

a minha… 

Tem pessoas que a apoiam na sua vida e com quem desabafar? Hoje em dia é complicado. 

Apoiar sim, a minha filha, o meu marido, a minha família, as minhas irmãs. Desabafar às 

vezes não é fácil, depende das situações neh que queira desabafar. Hoje em dia com o trabalho 

não dá para agente se encontrar tanto como se encontrávamos, mas quando se encontramos 

tenho amigas que consigo desabafar tudo da minha vida. 

Tem pessoas que a apoiam no seu trabalho? Neste momento não sei se tenho.  

O que faz para ultrapassar a situação de stress? O que faço? Olhe, tenho a minha horta, semeio 

alfaces, faço essas coisinhas. Passo a ferro, estendo a roupa. Descarrego ali. 

Acha que uma boa formação profissional ajuda a diminuir o stress? Eu acho que as formações 

fazem muita falta. Nunca faltei a nenhuma. Eu acho que as pessoas hoje em dia ninguém quer, 

mas eu gosto sempre de aprender, tanto que continuo a dizer que no dia-a-dia é que agente 

aprende. Faz falta e é bom agente saber como é que devia ser feito, mas depois a realidade não 

é aquela.  

Para diminuir o stress, como organiza o seu trabalho? Eu sou organizada no meu trabalho e 

quem trabalha comigo também diz que sim e é por aí que depois não há tanto stress neh. Se 

agente souber organizar o nosso trabalho, apesar de saber que é difícil, agente tem de saber 

orientar o trabalho porque sabemos que temos de fazer aquilo. E pronto, sei que até às 11horas 

tenho de ter tudo levantado, pequenos-almoços tenho de fazer. 
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Objetivos específicos 

Conhecer informação adicional 

 

Dimensão 

Informação adicional 

 

Questões 

Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre este assunto? Muitas coisas ainda deviam de mudar, 

mas já não, será no meu tempo. 

 

Entrevista nº 5 

Entrevista a: T.C 

Data: 7-11-2019 

 

 

 

Objetivo Geral 

Conhecer os Determinantes de sobrecarga e burnout em ajudantes de ação direta de estruturas 

residenciais para idosos. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar as ajudantes de ação direta 

 

Dimensão 

Caracterização dos profissionais 

 

Questões 

Idade: 35 

Género: Feminino 

Estado Civil: Casada 

Habilitações literárias: 9º ano 
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Pessoas a seu cargo: Sim, o filho 

Atividades preferidas: Não tenho, atividades preferidas para mim. 

Experiência profissional (anos/meses?) 7 meses 

 

Dimensão 

Perceção do Exercício da Profissão 

 

Questões 

Que profissão gostaria de exercer ou sonhou exercer? Nunca tive preferência, uma qualquer. 

Quais as razões de ter optado por esta profissão? Porque gosto de lidar com idosos. 

Sente-se preparada para o exercício desta profissão que exerce? Sim 

Quais são as mais-valias da profissão? Lidar com idosos que é o que mais gosto, ter alguns 

colegas que agente consiga desabafar e trabalhar em conjunto. 

Identifique os contratempos da profissão. Falta de pessoal que é o que há mais e não conseguir 

fazer o que agente gostaria de fazer, estar mais tempo com os idosos, eles precisam e nós não 

conseguimos. 

Identifique as fragilidades da profissão. Não sei o que é mais frágil nisto tudo. 

Quais as suas sugestões para melhorar o funcionamento desta profissão? Meter mais pessoal 

para trabalhar. 

Objetivos específicos 

Identificar a sobrecarga 

 

Dimensão 

Perceção de sobrecarga 

 

Questões 

Qual é a sua perceção de sobrecarga nesta profissão? Não tenho. 

- Mas acha que é uma profissão que gera sobrecarga ou não? 

Sim, isso sim. 

Que sentimentos surgem? Para mim sobrecarga é querer fazer e não conseguir fazer o 

trabalho. 
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 Quais as situações de trabalho que a provocam? Acho que nenhumas, por enquanto 

nenhumas. 

Há quanto tempo começou a sentir sobrecarga? Não sinto 

Como a ultrapassar?  

Que estratégias utiliza para ultrapassar as adversidades na profissão? Boa disposição todos os 

dias que é o que agente tem que ter. 

O que mudava nesta profissão? Por enquanto nada, para mim está tudo bem, as minhas 

colegas mais velhas mudariam, agora eu sou mais nova. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar a ansiedade e o stress 

 

Dimensão 

Perceção de ansiedade e stress 

 

Questões 

O que contribui para o seu bem-estar? Andar sempre bem-disposta, todos os dias. 

Considera-se uma pessoa ansiosa? Sim 

Que situações lhe causam ansiedade? Não conseguir fazer as coisas, fico logo com ansiedade 

não conseguir chegar aos objetivos. 

Sente-se habitualmente cansada, angustiada ou com mal-estar? Não 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Não 

De uma maneira geral, quais são as situações que lhe causam stress? Por enquanto nenhumas. 

 

Objetivos específicos 

Identificar o burnout 

Dimensão 

  Burnout 

Questões 

No trabalho, sente-se habitualmente cansada, angustiada, com irritabilidade ou com mal-estar? 

Não. 



 
 

137 
 

Quais as situações em que estas sensações são desencadeadas? Não são 

Faltam-lhe as forças para trabalhar? Em que situações? Nenhumas por enquanto. 

Tem perda de apetite ou excesso? Não. 

Tem insónias ou excesso de sono? Sim, ultimamente tenho tido. 

 

Objetivos específicos 

Amortizadores do stress 

 

Dimensão 

Amortizadores do stress. 

 

Questões 

Quais são as atividades que lhe causam prazer? Ajudar os outros, é o que mais gosto de fazer, 

só se não poder. 

Tem pessoas que a apoiam na sua vida e com quem desabafar? Sim, com o meu marido. 

Tem pessoas que a apoiam no seu trabalho? Sim 

O que faz para ultrapassar a situação de stress? Boa disposição, é muito raro ter stress. 

Acha que uma boa formação profissional ajuda a diminuir o stress? Sim. 

Para diminuir o stress, como organiza o seu trabalho? O meu trabalho é sempre gerido…acho 

eu… raramente tenho stress, as minhas colegas estão sempre dizem que eu sou muito 

organizada. 

 

Objetivos específicos 

Conhecer informação adicional 

 

Dimensão 

Informação adicional 

 

Questões 

Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre este assunto? Não. 
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Apêndice III - Instrumentos de recolha de dados desenvolvidos pelos 

investigadores 
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Questionário Sociodemográfico 
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Questionário de Sobrecarga de Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para 

Idoso (Laurindo & Faria, 2020) 
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Apêndice IV - Resultados da aplicação do Questionário de Sobrecarga de 

Ajudantes de Ação Direta de Estruturas Residenciais para Idoso (Laurindo & 

Faria, 2020) 
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Tabela 10 - Resultados do Questionário da Perceção de Sobrecarga de AAD de ERPI  

 

Parte I – Perceção do exercício da profissão 
Questão: Qual o motivo pelo qual optou pela profissão de AAD? 
  Nº de Respostas  % 
Respostas: 1.1.Razões económicas. 2 12.7% 
 1.2.Gosto por trabalhar com idosos. 12 100% 
 1.3.Único emprego na proximidade.   
 1.4.Outro motivo.    
 Qual?   
Questão: 2. Gostaria de exercer outra profissão? 
  Nº de Respostas % 
Respostas: 2.1. Sim. 3 25% 
 Qual? nº 1“Qualquer uma 

ligada a causas 
humanitárias”: nº6 
“Auxiliar de ação 
educativa” 

 

 2.2. Não. 9 75% 
Questão: 3. Sente-se preparado/a para o exercício desta profissão? 
  Nº de Respostas % 
Respostas: 3.1. Sim. 12 100% 
 3.2. Não.   
 Porquê? nº 1 “Os anos de 

atividade dizem 
tudo”. 

 

Questão: 4. Ser AAD é sinónimo de: 
  Nº de Respostas % 
Respostas: 4.1. Contacto e apoio aos idosos. 11 91.7% 
 4.2. Saber escutar os outros. 6 50% 
 4.3. Valorização da relação com os 

idosos. 
6 50% 

 4.4. Reconhecimento dos idosos pelo seu 
trabalho. 

3 25% 

 4.5. Contribuir para a qualidade de vida e 
o bem-estar dos idosos. 

9 75% 

 4.6. Desgaste físico. 3 25% 
 4.7. Desgaste psicológico. 4 33.3% 
 4.8. Outro   
 Qual?   
Questão: 5. Identifique os benefícios pessoais e pontos fortes desta profissão. 
  Nº de Respostas % 
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Respostas: 5.1.Relacionamento e contacto com os 
idosos. 

10 83.3% 

 5.2.Sentimento de ajudar o próximo. 7 58.3% 
 5.3. Trabalho em equipa entre colegas. 5 41.7% 
 5.4. Contribuir para o bem-estar dos 

idosos. 
10 83.3% 

 5.5. Gratidão dos idosos pelo trabalho 
desenvolvido. 

2 12.7% 

 5.6. Reconhecimento da família dos 
idosos pelo trabalho desenvolvido. 

3 25% 

 5.7. Reconhecimento da sociedade pelo 
trabalho desenvolvido. 

2 12.7% 

 5.8. Outro. 1 8.3% 
 Qual? nº 1“É gratificante 

saber que é útil ao 
próximo”. 

 

Questão: 6. Identifique os pontos fracos da profissão. 
  Nº de Respostas % 
Respostas: 6.1. Conflitos no trabalho com colegas. 5 41.7% 
 6.2. Conflitos no trabalho com chefias. 2 12.7% 
 6.3. Conflitos no trabalho com os idosos.   
 6.4. Conflitos com a família dos idosos. 2 12.7% 
 6.5. Conviver com a morte dos idosos. 6 50% 
 6.6. Conviver com a história de vida dos 

idosos. 
1 8.3% 

 6.7. Ter pouco tempo de atenção para os 
idosos e suas necessidades. 

9 75% 

 6.8. Falta de preparação para o exercício 
da profissão. 

1 8.3% 

 6.9. Não ter tempo para a vida pessoal. 2 12.7% 
 6.10. Ser muito requisitada pela 

instituição durante o turno de trabalho. 
1 8.3% 

 6.11. Ser muito requisitada pela 
instituição fora do horário do turno. 

2 12.7% 

 6.12. Dificuldades em conciliar o 
trabalho com a vida familiar. 

2 12.7% 

 6.13. Outro. 1 8.3% 
 Qual? nº 11“Horários”.  
Parte II – Perceção da sobrecarga 
Questão: 7. Considera que nesta profissão há sobrecarga? 
  Nº de Respostas % 
 7.1. Sim. 12 100% 
 7.2. Não.   
Questão: 7.1.1. Se respondeu Sim, qual o motivo? 
  Nº de Respostas % 
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 7.1.1.1. Elevado grau de dependência dos 
idosos. 

10 83.3% 

 7.1.1.2. Poucos recursos humanos. 3 25% 
 7.1.1.3. Conflitos com colegas de 

trabalho. 
2 12.7% 

 7.1.1.4. Necessidade de fazer horas 
extraordinárias com frequência. 

5 41.7% 

 7.1.1.5. Horários rígidos no desempenho 
de tarefas. 

2 12.7% 

 7.1.1.6. Dificuldade em gerir o tempo. 2 12.7% 
 7.1.1.7. Excesso de trabalho. 10 83.3% 
 7.1.1.8. Dificuldade em relaxar. 2 12.7% 
 7.1.1.9. Falta de apoio. 3 25% 
 7.1.1.10. Necessidade de realizar novas 

tarefas diferentes das que habitualmente 
realiza. 

2 12.7% 

 7.1.1.11. Personalidade ansiosa. 2 12.7% 
 7.1.1.12. Outro. 1 8.3% 
 Qual? nº 11 “Falta de 

consideração e 
apoios”. 

 

Questão: 8. Quais os sentimentos que surgem associados à sobrecarga? 
  Nº de Respostas % 
 8.1. Ansiedade. 8 66.7% 
 8.2. Revolta. 4 33.3% 
 8.3. Irritabilidade 5 41.7% 
 8.4. Nervosismo. 5 41.7% 
 8.5. Baixa autoestima. 5 41.7% 
 8.6. Tristeza. 4 33.3% 
 8.7. Depressão. 6 50% 
 8.8. Angústia. 3 25% 
 8.9. Instabilidade emocional. 4 33.3% 
 8.10. Dor de cabeça. 4 33.3% 
 8.11. Dores no corpo. 5 41.7% 
 8.12. Desmotivação. 5 41.7% 
 8.13. Outro.   
 Qual?   
Questão: 9. Quais as situações de trabalho que provocam sobrecarga? 
  Nº de Respostas % 
 9.1. Elevado grau de dependência dos 

idosos.  
11 91.7% 

 9.2. Poucos recursos humanos. 4 33.3% 
 9.3. Falta de equipamentos, ajudas 

técnicas. 
2 12.7% 

 9.4. Pouca colaboração entre as ajudantes 3 25% 
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no desempenho das tarefas. 
 9.5. Responsabilidade inerente à tarefa. 1 8.3% 
 9.6. Solicitação de realização de novas 

tarefas para além do previsto. 
3 25% 

 9.7. Falta de pausas ao longo do dia de 
trabalho. 

4 33.3% 

 9.8. Falta de formação para o 
desempenho de novas tarefas. 

1 8.3% 

 9.9. Outra.   
 Qual?   
Questão: 10. Há quanto tempo começou a sentir sobrecarga? 
  Nº de Respostas % 
 10.1. Mais de 1 ano. 8 66.7% 
 10.2. Menos de 1 ano. 4 33.3% 
 10.3. Desde que iniciei funções como 

Ajudante de Ação Direta. 
  

 10.4. Não sente sobrecarga.   
Questão: 10.1.1 Na sua opinião há mais sobrecarga: 
   Nº de Respostas % 
 10.1.1.1. No turno da manhã. 2 12.7% 
 10.1.1.2. No turno da tarde. 1 8.3% 
 10.1.1.3. No turno da noite. 1 8.3% 
 10.1.1.4. É igual em todos os turnos. 9 75% 
Parte III – Perceção da sobrecarga na situação da Pandemia Covid-19. 
Questão: 11. A sobrecarga agravou-se perante a situação da Pandemia Covid-19? 
  Nº de Respostas % 
 11.1.Sim. 10 83.3% 
 11.2. Não. 2 12.7% 
 Porquê? nº 5“Os idosos estão 

muito confusos”; nº7 
“Por haver algumas 
colegas de baixa e o 
trabalho ter que ser 
feito”; nº 8 “Temos 
que fazer mais horas e 
trabalhar muito”; 
nº11“Falta de 
profissionais e termos 
que trabalhar mais 
com os idosos e 
noutros setores”; nº 
12 “Temos que fazer 
mais horas”. 

 

Questão: 12. Quantas horas trabalhava antes da Pandemia Covid-19? 
 5 responderam: 7:40h 

4 responderam: 8h 
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3 não responderam 
Questão:  13. Quantas horas trabalha agora? 
 2 responderam: 8:40h 

2 respondram:7:40h 
3 responderam: 8h 
1 respondeu: 9h 
3 não responderam 
1 respondeu “Agora algumas vezes foi necessário fazer horas”. 

 

Questão: 14. Considera que as equipas em espelho são uma mais-valia? 
  Nº de Respostas % 
 14.1. Sim. 5 41.7% 
 14.2. Não. 7 58.3% 
 Porquê?  nº 5“Não apoiam”; nº 

6 “Sim, os horários”; 
nº 7 “Porque em 
algumas equipas nos 
ajudam”. 

 

 Têm sugestões para 
organizar/facilitar/melhorar o trabalho 
nesta situação? 

nº 2 e nº 5 “Horário 
direto”. 
nº12 “Sim se 
fossemos todas 
unidas, trabalhar 
juntas, mas aqui não 
se consegue. Aqui não 
gostam de trabalhar 
em equipa”. 

 

Parte IV – Perceção da ansiedade e stress. 
Questão: 15. Considera-se uma pessoa ansiosa? 
  Nº de Respostas % 
 15.1 Sim. 9 75% 
 15.2. Não. 3 25% 
Questão:  16. Sente-se habitualmente cansada/o? 
  Nº de Respostas % 
 16.1. Sim. 10 83.3% 
 16.2. Não. 2 12.7% 
Questão: 17. Sente-se habitualmente angustiada/o? 
  Nº de Respostas % 
 17.1. Sim. 7 58.3% 
 17.2. Não. 5 41.7% 
Questão: 18. Sente-se habitualmente com mal-estar? 
  Nº de Respostas % 
 18.1. Sim. 4 33.3% 
 18.2. Não. 8 66.7% 
Questão: 19. Sente-se em sofrimento psicológico? 
  Nº de Respostas % 
 19.1. Sim. 5 41.7% 
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 19.2. Não. 7 58.3% 
Questão: 20. Sente-se com sofrimento físico? 
  Nº de Respostas % 
 20.1. Sim. 6 50% 
 20.2. Não. 6 50% 
Parte V – Dimensão: Amortizadores do stress. 
Questão:  21. Para poder levar por diante esta profissão, o que lhe vale é: 
  Nº de Respostas % 
 21.1. Apoio da família. 5 41.7% 
 21.2. Apoio do marido/esposa. 3 25% 
 21.3. Apoio de profissionais. 3 25% 
 21.4. Ser uma pessoa positiva. 8 66.7% 
 21.5. Ter fé ou seguir uma religião. 1 8.3% 
 21.6. Outra.   
 Qual?   
Questão: 22. O que lhe dá força para perante a adversidade da Pandemia Covid-

19, continuar a trabalhar? 
  Nº de Respostas % 
 22.1. Reconhecimento da sociedade pelo 

trabalho que estão a desempenhar. 
7 58.3% 

 22.2. Sentido de ser um bom 
profissional. 

6 50% 

 22.3. Questões económicas. 3 25% 
 22.4. Reconhecimento por parte dos 

utentes do trabalho realizado. 
2 12.7% 

 22.5. Afeto pelos utentes. 6 50% 
 22.6. Outra.   
 Qual?   
Observações: nº 11 “Já não sinto motivação de parte alguma em trabalhar na 

instituição, muito baixa autoestima, cansaço, tudo. 
 

N = 12 
nº (número da participante na amostra)  
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Apêndice V - Questionário de Satisfação da Formação “Cuidar de quem cuida, 

promoção da saúde e bem-estar de AAD” 
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Questionário de Satisfação 

Formação: “Cuidar de quem cuida, promoção da saúde e bem-estar de AAD” 

 

A sua opinião sobre esta formação é muito importante para nós. Permite proceder a melhorias e ajustes, 

para ações futuras.  

Por favor, marque um (X) à frente de cada um dos itens, abaixo indicados, numa escala de 1 a 5 valores, 

onde 1 significa “nada” e ao 5 significa "muito" conforme a sua opinião. 

 

Conteúdos programáticos  1 2 3 4 5 

Considera os conteúdos da formação pertinentes?      

Considera a estrutura e organização dos conteúdos, adequada?      

Considera adequada a forma como os conteúdos foram expostos?      

Considera equilibrada a exposição teórica/prática?      

Considera que os conteúdos desta formação são úteis para o exercício 

da sua função? 

     

Considera que os conteúdos desta formação têm impacto ao nível do 

seu desempenho profissional? 

     

Considera que os conteúdos desta formação contribuíram de alguma 

forma para o seu bem-estar? 

     

      

Formador(a) 1 2 3 4 5 

Considera que o(a) formador(a) domina o tema exposto?      

Considera que os temas foram expostos com clareza?      

Considera adequado o material bibliográfico disponibilizado?       

Considera que o(a) formador(a) conseguiu motivar os formandos para 

os temas expostos?  
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Organização da formação 1 2 3 4 5 

Considera que os materiais e equipamentos disponibilizados são 

adequados à formação? 

     

Considera que as instalações são adequadas ao decorrer da formação?      

      

Avaliação geral da formação 1 2 3 4 5 

Considera que os objetivos da formação foram alcançados?      

Considera que os temas abordados vão de encontro às suas 

expectativas? 

     

Recomenda esta formação a outros colegas?      

      

Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração. 
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Anexo I – Consentimento Informado 
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Anexo II - Pedidos de Autorização para a recolha dos dados 
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Anexo III - Instrumentos de recolha de dados Validados para a População 

Portuguesa 
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Escala de Sobrecarga do Cuidador  

(Zarit) 
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Inventário de Burnout de Copenhagen 
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