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RESUMO  

 
Introdução: Cuidar de uma pessoa dependente acarreta um conjunto de desafios e difi-

culdades, que contribuem para o agravamento da qualidade dos cuidados prestados ao do-

ente e da qualidade de vida do cuidador. Objetivo: Contribuir para a redução da sobrecarga 
dos cuidadores informais, através da otimização da intervenção dos Enfermeiros da Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados de um Centro de Saúde do Baixo Alentejo. Metodolo-
gia: Para a estruturação do projeto de intervenção comunitária recorreu-se à Metodologia do 
Planeamento em Saúde. Resultados: Os participantes do estudo revelaram sobrecarga li-
geira e intensa. A avaliação intermédia do Projeto de Intervenção, demonstra que a capacita-

ção dos profissionais de saúde para atuar na prevenção da sobrecarga, assim como a reali-

zação de sessões de educação para a saúde junto dos cuidadores informais contribuem para 

a redução dos níveis de sobrecarga. Considerações finais: Os profissionais de saúde assu-
mem um papel importante na prevenção da sobrecarga pela capacitação do cuidador para o 

desempenho das suas funções. Estes devem procurar entender as barreiras físicas, sociais e 

emocionais envolvidas no ato de cuidar, de forma a traçar as estratégias de intervenção, pro-

curando proporcionar melhor qualidade de vida ao cuidador e inerentemente menor sobre-

carga. 

 

 

Palavras-Chave: Cuidador informal; sobrecarga do cuidador; idoso dependente; enfer-
magem comunitária. 

 





 

  

 
ABSTRACT 

 

Introduction: Taking care of a dependent person entails a set of challenges and difficul-
ties, which contribute to the worsening of the quality of care provided to the patient and the 

quality of life of the caregiver. Objective: Contribute to the reduction of the burden of informal 
caregivers, through the optimization of the intervention of the ECCI Nurses of a Health Center 

in the Baixo Alentejo. Methodology: The Health Planning Methodology was used to structure 
the community intervention project. Results: Study participants revealed mild and intense 
overload. The mid-term evaluation of the Intervention Project demonstrates that the training of 

health professionals to act in the prevention of overload, as well as the holding of education 

sessions for health with informal caregivers, contribute to reducing the levels of overload. Con-
clusion: Health professionals play an important role in preventing overload by training the 
caregiver for the performance of their functions. They should seek to understand the physical, 

social and emotional barriers involved in the act of caring, in order to devise intervention strat-

egies, seeking to provide a better quality of life for the caregiver and inherently less burden. 

 
 

Key- words: Caregivers; caregiver burden; aged; community nursing. 
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0. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Estágio, foi elaborado no âmbito do Mestrado em Enfermagem 

em Associação, enquadrado na área de especialização de Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública e visa a obtenção do grau de mestre. Relata os acontecimentos sucedidos 

durante a elaboração de um projeto de intervenção comunitária, desenvolvido no Estágio re-

alizado numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de um Centro de Saúde do Baixo 

Alentejo.  

Da análise das necessidades efetuada no local de Estágio, foi identificada uma preocu-

pação comunitária no âmbito dos cuidadores informais. Para constatar a necessidade de in-

tervenção nesta população, foram aplicados instrumentos de colheita de dados e consultados 

os dados epidemiológicos referentes à problemática, evidenciando-se a necessidade de in-

tervenção ao nível da sobrecarga dos cuidadores informais. 

Foram ainda consultados vários documentos, nacionais e internacionais, orientadores 

dos profissionais de saúde, que reconhecem as necessidades de apoio e suporte aos cuida-

dores informais, sendo irrefutável a pertinência da temática. 

Em Portugal, a esperança média de vida à nascença tem vindo a aumentar, atingindo, 

em 2016, os 83,2 anos nas mulheres e 77,4 anos nos homens ([PORDATA], 2016). No en-

tanto, o número de anos de vida saudável é inferior à esperança média de vida à nascença, 

sendo 57,4 anos para as mulheres e 59,9 para os homens ([Eurostat], 2019). Prevê-se que 

em 2070, Portugal será o país da Europa com maior índice de dependência total (89,7%) 

(United Nations Economic Comission for Europe [UNECE], 2017).  

O envelhecimento da população nacional e mundial representa um dos principais fenó-

menos demográficos e sociais. Em menos de um século, o ciclo de vida humano aumentou 

para cerca do dobro. Uma vida mais longínqua é o resultado de significativas melhorias do 

ponto de vista médico, tecnológico, científico e social (Carmo, 2020). 

Associado ao envelhecimento, existe um aumento da carga de morbilidade e incapaci-

dade, atribuída à prevalência de doenças crónicas e de situações de dependência, que se 

traduz numa necessidade crescente de cuidados, prestados frequentemente por cuidadores 

informais (Direção Geral da Saúde [DGS], 2016). Neste sentido, o suporte aos cuidadores 

informais na comunidade é essencial, focado em intervenções que perspetivam melhorar a 

capacitação para a prestação de cuidados e fornecer recursos para minimizar a sobrecarga, 

ansiedade e depressão.  

Por sua vez, em consonância com a Meta B do Plano Nacional de Saúde (PNS) Revisão 

e Extensão a 2020: “Aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%” 
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(DGS, 2015, p. 11), salienta-se a pertinência da promoção da qualidade de vida com a imple-

mentação de ações de promoção da saúde, junto dos cuidadores informais, dos utentes e 

comunidade.  

Ao nível da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) 2017-

2025) uma das medidas referidas é “Identificar as Vulnerabilidades de cada cuidador e família 

cuidadora e avaliação periódica do seu estado geral de saúde e do seu nível de exaustão” 

(DGS, 2017, p. 26). 

Acresce ainda que, na génese da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) prevê-se o “Reconhecimento e apoio a cuidadores informais que apoiam as pessoas 

dependentes” (Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS], 2017, p. 9). Assim, a 

RNCCI, presta cuidados a pessoas dependentes inseridas na comunidade, no entanto, não 

contempla verdadeiramente, o impacto da redução da sobrecarga que advém do ato de cuidar 

da pessoa idosa.  

Posto isto, e com base na Metodologia do Planeamento em Saúde, foi elaborado o projeto 

de intervenção comunitária “Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de 

Cuidados ao Idoso Dependente”, com o objetivo geral de contribuir para a redução da sobre-

carga dos cuidadores informais, através da otimização da intervenção dos enfermeiros da 

Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI).  

O Planeamento em Saúde define-se “(…) como a racionalização do uso de recursos com 

vista a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados 

como prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores 

sócio-económicos.” (Imperatori & Giraldes 1993, p. 23). 

De forma a alcançar o objetivo traçado, foram determinadas estratégias de intervenção 

que visam promover a capacidade de autocuidado dos cuidadores informais e aquisição de 

competências para a autonomia e autodeterminação. 

A sustentação teórica que está na base da seleção das várias estratégias de intervenção 

comunitária do projeto desenvolvido, assenta Teoria do Défice do Autocuidado (TDAE) de 

Dorothea Orem. A escolha desta teoria fundamenta-se na sua pertinência para a orientação 

do conhecimento e da prática clínica, gerando conceitos com valor interpretativo das ações 

de Enfermagem, enquadrando a Enfermagem enquanto disciplina e profissão. O autocuidado 

assume centralidade disciplinar pela sua potencialidade em clarificar o propósito de Enferma-

gem (promover a capacidade de autocuidado das pessoas) e pelo seu poder explicativo de 

uma ação (aquisição de competências para a autonomia e autodeterminação) (Queirós, Vidi-

nha & Filho, 2014). O objetivo geral da TDAE consiste na melhoria do cuidado prestado. Com-

preender a origem dos seres humanos e a sua inserção no meio ambiente envolvente, facilita 

o processo de planeamento da prática clínica e permite definir quais as intervenções que me-

lhoram a saúde e o bem-estar das pessoas.  
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Tendo por base o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especia-

lista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2011), 

assumimos que o enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública deve 

potenciar as atividades de âmbito comunitário, de forma a assegurar uma resposta às neces-

sidades de saúde da mesma, indo ao encontro do preconizado no referido Regulamento “G3. 

Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução dos 

objetivos do Plano Nacional de Saúde;” (p. 8667).  

O objetivo geral deste Relatório consiste em documentar a aquisição e consolidação de 

aprendizagens (conhecimentos, aptidões e competências) enquanto mestre e especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. De forma a dar resposta a este objetivo, esta-

beleceu-se como objetivos específicos: demonstrar capacidade para elaborar e implementar 

um projeto de intervenção comunitária com recurso às etapas do Planeamento em Saúde; 

evidenciar capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica; demonstrar capacidade de 

fundamentação das escolhas com base na teorização e evidência científica; e desenvolver 

uma análise crítica do processo de aquisição de competências em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública. 

Estruturalmente o presente documento encontra-se organizado em três grandes capítu-

los. No primeiro capítulo inicia-se com o enquadramento teórico que aclara os conceitos mais 

importantes para o desenvolvimento da temática no qual é abordado o processo de envelhe-

cimento, contemplando os aspetos relacionados com a prestação de cuidados por cuidadores 

informais e a sobrecarga que advém desses cuidados. Terminamos com a alusão ao papel 

do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública no apoio ao cui-

dador informal e abordamos a sustentação teórica que está na base da seleção das várias 

estratégias de intervenção comunitária do projeto desenvolvido.  

No segundo capítulo realizamos uma contextualização do problema e é relatado como o 

projeto de intervenção seguiu as várias etapas do Planeamento em Saúde: diagnóstico da 

situação; determinação de prioridades; definição dos objetivos; seleção das estratégias e pre-

paração operacional; monitorização e avaliação. No terceiro capítulo é realizada uma análise 

reflexiva sobre a aquisição de competências do enfermeiro especialista em Enfermagem Co-

munitária e de Saúde Pública, assim como das competências para obtenção do grau de mes-

tre. 

Terminamos com a conclusão onde de forma sucinta fazemos alusão às ilações desen-

volvidas no trabalho, aprendizagens adquiridas e realizamos uma apreciação crítica/reflexiva 

dos objetivos iniciais propostos para o presente trabalho. Tecemos conclusões sobre as difi-

culdades sentidas e a análise global da viabilidade do projeto de intervenção na comunidade. 
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O presente Relatório está redigido de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa e segue as orientações expressas na Norma de Referenciação no estilo American 

Psychological Association [APA], 7.ª Edição. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 
Segundo Fortin (2009), a fase conceptual consiste, em definir os elementos de um pro-

blema de forma a proporcionar uma orientação e um objetivo. “O investigador elabora concei-

tos, formula ideias e recolhe a documentação sobre o tema que precisa, com vista a chegar 

a uma conceção clara do problema.” (p. 49). 

O enquadramento teórico divide-se em três subcapítulos. O primeiro subcapítulo abrange 

a temática do envelhecimento. O subcapítulo seguinte refere-se ao Cuidador Informal; e o 

último subcapítulo aborda o papel do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e 

de Saúde Pública no apoio ao cuidador informal. 

1.1. ENVELHECIMENTO COMO FENÓMENO NATURAL 

O envelhecimento demográfico é hoje, de facto, uma questão global e Portugal acompa-

nha esta tendência. O envelhecimento da população nacional e mundial representa um dos 

principais fenómenos demográficos e sociais. Em menos de um século, o ciclo de vida hu-

mano aumentou para cerca do dobro. Uma vida mais longínqua é o resultado do aumento da 

esperança média de vida e do declínio da natalidade (INE, 2014). O aumento da longevidade, 

ao qual se associa o aumento da população idosa, está relacionado com as significativas 

melhorias do ponto de vista médico, tecnológico, científico e social (Carmo, 2020). 

O envelhecimento demográfico define-se como “uma evolução particular da composição 

etária da população que corresponde ao aumento da importância estatística dos idosos (en-

velhecimento no “topo” da pirâmide etária) ou à diminuição da importância estatística dos jo-

vens (envelhecimento na “base” da pirâmide etária)” (Rosa, 2016, p.4) e, de acordo com o 

mesmo autor, é confirmado por vários indicadores: o aumento da idade média da população, 

o aumento da percentagem de idosos e o aumento do número de pessoas com 65 ou mais 

anos por cada 100 pessoas com menos de 15 anos.  

Quanto ao envelhecimento humano, este pode ser compreendido como um processo de 

mudança progressiva da estrutura biológica, psicológica e social, que se desenvolve ao longo 

da vida (Ministério da Saúde [MS], 2006). 

Importa referir que, “(...) existem idades, consensualmente aceites, a partir das quais to-

dos os indivíduos são classificados indistintamente em categorias fixas. Estas categorias etá-

rias são, por facilidade e simplificação, usualmente referidas como as idades jovem, ativa e 

idosa.” (Rosa, 2016, p. 4). Considera-se pessoa idosa, a pessoa com 65 ou mais anos de 
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idade (PORDATA, 2016). Embora esta categorização da população por faixa etária responda 

a alguns fins, é importante salientar que é redutora, pois existem variações significativas no 

estado de saúde, na dependência, na participação social, na autonomia entre as pessoas 

idosas com a mesma idade (OMS, 2002).  

Este é um fenómeno que varia de pessoa para pessoa, marcado por alterações biológi-

cas, psicológicas e sociais que decorrem ao longo do ciclo de vida e que interagem de modo 

ininterrupto (Sequeira, 2018). 

Em termos biológicos, é marcado por um conjunto de alterações orgânicas, funcionais e 

morfológicas que culminam na perda de funcionamento dos órgãos e sistemas acentuando-

se o risco gradual de manifestar comorbilidades e incapacidades. Em última instância resulta 

no falecimento (OMS, 2015). Ao nível psicológico, o idoso é caracterizado por perdas de me-

mória, lentificação no raciocínio e por eventuais perturbações mentais ou comportamentais 

(Veloso, 2015). Na dimensão social, o envelhecimento é marcado pela mudança de papéis e 

consequente diminuição da participação na esfera social (Costa & Nunes, 2020). 

Apesar do envelhecimento demográfico ser um indicador de evolução positiva da Huma-

nidade, acarreta grandes desafios para as comunidades, conduzindo a um “...impacto nega-

tivo ao nível da saúde, da independência, das relações sociais e da qualidade de vida dos 

indivíduos idosos, torna-se uma motivação para investigar uma forma de contornar a negati-

vidade destes impactos neste processo” (Veloso, 2015, p. 1).  

Esta nova realidade levanta a necessidade de se pensar o envelhecimento ao longo do 

ciclo de vida. Neste sentido, a OMS (1998), refere que quanto mais tempo o idoso permanecer 

com saúde, sem incapacidade e produtivo, melhor será a sua qualidade de vida, maior a sua 

contribuição para a sociedade, e provavelmente, irá acarretar menores custos para os servi-

ços sociais e de saúde. 

Para dar resposta a esta premissa a OMS lançou o novo paradigma de envelhecimento 

ativo, visando aumentar a qualidade dos anos de vida ganhos. Prevê que o envelhecimento 

seja encarado como um processo contínuo que ocorre ao longo do ciclo de vida, com uma 

integração positiva do idoso na sociedade, potenciando uma vida saudável, com independên-

cia e com qualidade (OMS, 2002).  

O envelhecimento ativo e saudável é entendido como um processo de desenvolvimento 

e manutenção da capacidade funcional, que contribui para o bem-estar das pessoas idosas, 

que resulta da interação das capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais) com o 

meio (OMS, 2015). A promoção de um envelhecimento ativo, com saúde, autonomia e inde-

pendência durante o maior período de tempo possível visa dar resposta aos diversos desafios 

individuais e coletivos resultantes deste fenómeno demográfico.  
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1.1.1. Envelhecimento e dependência do idoso 

O aumento da esperança média de vida e o evidente aumento da população idosa, no-

meadamente com idade superior a oitenta anos, leva alguns autores a defenderem a denomi-

nada “quarta idade”, sendo neste grupo onde se concentra a maioria das situações de depen-

dência funcional (Sequeira, 2018). 

A dependência pode ser definida como “a situação em que se encontra a pessoa que, 

por falta ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, resultante ou agravada por 

doença crónica, demência orgânica, sequelas pós-traumáticas, deficiência, doença severa 

e/ou incurável em fase avançada, ausência ou escassez de apoio familiar ou de outra natu-

reza, não consegue, por si só, realizar as atividades da vida diária” (MS, 2006, p. 3857). 

Segundo Sequeira (2018), a dependência do idoso está relacionada com as alterações 

na parte cognitiva e emocional e com o declínio no desempenho motor e funcional, afetando 

as capacidades que a pessoa tem de realizar as suas atividades de vida diária, justificando a 

necessidade de apoio na prestação de cuidados.  

O envelhecimento constitui uma parte natural do ciclo de vida do ser humano, é neces-

sário vivê-lo de forma saudável e autónoma, o maior tempo possível, facto que envolve uma 

ação integrada ao nível da mudança de comportamentos e atitudes dos cidadãos, um ajuste 

do ambiente às fragilidades que acompanham a idade avançada, assim como a formação dos 

profissionais de saúde e de outras áreas de intervenção social. São, portanto, necessários 

serviços de saúde e de apoio social adequados às novas realidades sociais e familiares de 

modo a acompanharem o envelhecimento individual e demográfico da população (DGS, 

2006). No subcapítulo seguinte será possível conhecer os benefícios da prestação de cuida-

dos no domicílio, assim como o papel do cuidador informal e as dificuldades associadas à 

prestação de cuidados, nomeadamente a sobrecarga. 

1.1.2. Prestação de cuidados no domicílio e na comunidade 

A institucionalização constitui uma resposta imprescindível em situações de extrema vul-

nerabilidade da pessoa idosa, no entanto, esta implica uma rutura com o quadro de vida an-

terior, com os seus estilos de vida, relações sociais e com a comunidade em que a pessoa 

idosa estava inserida. Por outro lado, os cuidados com o idoso institucionalizado são mais 

caros em comparação com os cuidados prestados ao idoso inserido na comunidade (Fonseca, 

2018). 

Neste sentido, as políticas atuais têm apostado na permanência da pessoa idosa no do-

micílio e na comunidade de origem ao longo do processo de envelhecimento. A OMS defende 
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que o apoio social é essencial para envelhecer com segurança e de forma independente, em 

casa e na comunidade (OMS, 2015). 

O modelo atual de prestação de cuidados de saúde encontra-se organizado no sentido 

de responder aos episódios agudos de doença, mostrando-se muitas vezes desadequado na 

resposta a uma população envelhecida, causando internamentos evitáveis, com desperdícios 

de recursos, acabando por gerar o esgotamento familiar (DGS, 2016). Neste sentido, foi pro-

posto um modelo conceptual integrado, visando prestar cuidados de longa duração através 

da manutenção da pessoa idosa no seu meio habitual de vida, assegurando a continuidade 

de cuidados entre os diversos tipos de resposta e níveis de prestação de cuidados (DGS, 

2016).  

Ageing in place (“envelhecer em casa e na comunidade”, em tradução livre) “significa a 

capacidade de continuar a viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança 

e de forma independente.” (Fonseca, 2018, p. 7).  

Tendo em conta que a população portuguesa é cada vez mais envelhecida, é urgente 

valorizar a inclusão social, assim como as suas vantagens emocionais e funcionais, devendo 

o ageing in place ser uma opção e não um recurso. 

“A criação e manutenção de contextos favoráveis e facilitadores do envelhecimento é uma 

tarefa indispensável para a promoção do bem-estar das pessoas idosas e para que elas pos-

sam continuar a ser, pelo maior tempo possível, autónomas e socialmente relevantes.” (Fon-

seca, 2018, p.8). Neste sentido, um envelhecimento participativo deve ter em linha de conta 

não só a casa da pessoa idosa, mas também a comunidade onde está inserida, de forma a 

que o ambiente físico e social que a rodeia, lhes faculte o suporte necessário para compensar 

as mudanças inerentes ao envelhecimento e lhe permita manter a sua identidade social, 

mesmo quando se torna incapacitada. Assim, devem ser considerados os seguintes níveis de 

intervenção relacionados entre si: “dimensão física (a casa, a aldeia, o bairro, a cidade onde 

se vive), uma dimensão social (envolvendo relacionamentos e contactos interpessoais), uma 

dimensão emocional e psicológica (que tem a ver com um sentimento de pertença e ligação 

a um lugar), e uma dimensão cultural (ligada aos valores, crenças e significados que as pes-

soas atribuem a um determinado espaço)” (Lecovich, 2014, p. 22). 

No entanto, investir num envelhecimento em casa e na comunidade onde o idoso está 

inserido pelo maior período de tempo possível, consiste num desafio acrescido, uma vez que 

nos deparamos com necessidades específicas de cada pessoa mediante os seus recursos 

disponíveis e as suas preferências, que também sofrem alterações ao longo do processo de 

envelhecimento (Fonseca, 2018). 
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1.2. CUIDADORES INFORMAIS  

Por definição, o cuidador informal é a pessoa que cuida de outra, em situação de depen-

dência ou doença crónica, com necessidade de cuidados, de forma transitória ou definitiva. O 

cuidador informal frequentemente tem relação significativa com a pessoa (familiar, parceiro, 

amigo ou vizinho) e assume a responsabilidade maioritária do cuidado, sem treino para tal, 

não sendo remunerada para o efeito (Sequeira, 2018). 

O termo informal está relacionado com o facto de os cuidadores não serem remunerados 

pelo seu trabalho e não terem competências específicas no domínio do cuidar (Teixeira et al., 

2017). Os cuidadores informais são um importante recurso da nossa sociedade e de susten-

tabilidade dos sistemas sociais e de saúde, contudo este trabalho invisível ainda não é reco-

nhecido pelo país. O cuidador para estar disponível 24 horas no acompanhamento a pessoa 

dependente, abdica da sua vida, abandonando muitas das vezes o seu trabalho e momentos 

de lazer, pois o ato de cuidar é contínuo.  

Com os avanços da medicina, os cuidadores deparam-se com a necessidade de ter de 

prestar cuidados cada vez mais complexos, no entanto, com pouca informação e poucos 

apoios. Para tal é preciso que a sociedade reconheça o contributo dos cuidadores informais 

para que estes tenham acesso a apoios e a mais e melhor informação e que as suas neces-

sidades sejam satisfeitas (Teixeira et al., 2017). Castro e Souza (2016) referem que: 

 
“(…) o exercício da tarefa de cuidador é complexo e exigente, motivo pelo qual impõe que 

o cuidador receba não só informações sobre a doença, mais sobretudo que adquira com-

petências necessárias que o capacite adequadamente também para o cuidado consigo 

próprio, tendo em conta que devido o acumulo de tarefas que irá executar, é quase certo 

que deixará de cuidar de si, para dedicar-se integralmente ao seu familiar que se encontra 

incapacitado, o que na maioria das vezes poderá trazer danos para o seu bem-estar físico 

e emocional” (p.151). 

 
O cuidador deverá ser dotado de conhecimentos que o possibilite realizar uma melhor 

reflexão de si próprio, de forma a conseguir identificar as suas aptidões físicas e emocionais 

para lidar com a sua nova realidade, ser cuidador de alguém. O enfermeiro assume um papel 

importante, pois capacitar a pessoa dependente e os seus familiares sobre a doença, o seu 

curso e as repercussões que pode ter na sua saúde e bem-estar pode ser uma mais-valia 

para o autocuidado, já que, quanto maior for o conhecimento do cuidador, melhores serão as 

suas competências no ato de cuidar (Castro & Souza, 2016). 

O enfermeiro é responsável por estabelecer um vínculo com estas famílias, através do 

apoio educacional, social, terapêutico e por vezes psicológico, dado que, através das visitas 

domiciliárias consegue identificar ações que estejam a afetar a dinâmica do cuidar, por exem-

plo, o desgaste físico e psicológico do cuidador ou o agravamento do estado de saúde da 

pessoa cuidada. Assim, a presença regular do enfermeiro na vida destas famílias é muito 
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importante, pois este estará sempre em alerta a tudo o que rodeia o utente e a sua família, de 

forma a intervir atempadamente caso surja qualquer problema (Castro & Souza, 2016). 

1.2.1. A família como cuidador  

As políticas de saúde atuais valorizam a integração da família nos cuidados de saúde. 

Uma vez que “(…) o cuidado desenvolve-se no âmbito familiar, sendo o cuidador principal a 

pessoa que assume a responsabilidade maioritária do cuidado e que vivência um grau de 

envolvência maior que os restantes membros da família, recaindo sobre ela a maioria dos 

cuidados.” (Sequeira, 2018, p. 168). 

A família como cuidador tem contornos específicos e próprios, há que ter em linha de 

conta a existência de uma relação prévia entre cuidador e pessoa cuidada. Relação essa que 

inevitavelmente reflete a relação construída e alicerçada no passado, com a criação ou não 

de laços fortes de respeito e confiança. Quando um membro da família adoece e carece de 

cuidados, toda a dinâmica familiar fica alterada. É um processo complexo a vários níveis, uma 

vez que perante mudanças tão drásticas, surgem múltiplas questões que até aí não se colo-

cavam. A relação entre os membros da família sofre alterações, existindo uma reestruturação 

profunda no seio familiar (Figueiredo, 2012). O familiar quando se encontra perante a doença 

do seu ente querido, sente por vezes que é seu dever cuidar, mas cuidar de outro que se 

encontra dependente é por vezes difícil. A inexperiência do cuidador perante a doença e a 

necessidade de autocuidados gera stress, ansiedade e cansaço. De acordo com Teixeira et 

al., (2017), 

 
“O papel dos cuidadores é deveras fundamental a nível da promoção da saúde e bem-

estar da pessoa que cuidam, em particular a nível do autocuidado e das atividades instru-

mentais de vida diária, proporcionando apoio emocional e bem-estar, assegurando ainda 

a promoção da autonomia e a manutenção da sua qualidade de vida e da dignidade hu-

mana.” (p.10).  

 

 Para promover a capacitação do cuidador informal é importante conhecer a dinâmica da 

família, atendendo às singularidades da mesma. Para capacitar há que considerar fatores 

como a sua literacia, situação sociocultural, económica, conhecer as condições existentes no 

domicílio de forma a antecipar possíveis dificuldades e necessidades de melhoria ao nível das 

infraestruturas. Capacitar engloba uma série de intervenções para que a família se sinta am-

parada e acompanhada em todo o processo. O cuidador informal não deve ser encarado como 

um profissional de saúde, uma vez que não o é, mas sim como uma pessoa que potencial-

mente também pode vir a carecer de cuidados, pelo que, é importante a constante avaliação 

do cuidador por parte dos profissionais de saúde através de cuidados de enfermagem de 
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proximidade. Neste âmbito o enfermeiro especialista tem um papel fundamental na regulação, 

avaliação e análise de todo o processo de capacitação (Teixeira et al., 2017). 

A capacitação do cuidador informal visa uma maior personalização dos cuidados, evi-

tando a institucionalização e promovendo uma ação mais atempada e uma maior satisfação 

(Teixeira et al., 2017).  

1.2.2. Sobrecarga do cuidador informal 

Cuidar de uma pessoa dependente pode trazer satisfação pessoal, mas também um con-

junto de desafios e dificuldades para quem cuida com impacto para quem é cuidado. Importa 

distinguir os conceitos de stress e sobrecarga. Entende-se por stress uma reação do orga-

nismo a uma situação nova, que cria tensão, em que a pessoa tem que gerar uma resposta 

adaptativa (Sequeira, 2018). “Por isso, só faz sentido referir o stress como potencial diagnós-

tico de um cuidador numa fase inicial (lidar com a dependência, com o cuidar, ect.) ou quando 

se verifica uma alteração no contexto do doente, do meio ou do cuidador.” (Sequeira, 2018, 

p. 248).  

Cuidar de outro acarreta um esforço físico, psicológico (stress, exaustão), social (isola-

mento, pobreza) e económico (perda de rendimentos pela dificuldade em conciliar a vida pro-

fissional com os cuidados). O facto de o cuidador informal estar exposto a estes fatores, de 

forma contínua, contribui para o agravamento da qualidade dos cuidados prestados à pessoa 

dependente e da qualidade de vida de ambos (Teixeira et al., 2017). Neste sentido, “a sobre-

carga é um conceito que se refere a cansaço, ou seja, pode traduzir a exposição do cuidador 

a fatores de stress significativos e num espaço de tempo relativamente curto (cuidar de al-

guém demente com alterações comportamentais) ou a uma exposição prolongada a fatores 

de stress pouco significativos, mas que, ao longo do tempo, originam consequências em ter-

mos de sobrecarga para quem cuida.” (Sequeira, 2018, p. 248).  

 Frequentemente o cuidador necessita mudar a sua vida em função do outro, gerando por 

vezes conflitos familiares e pessoais. Grande parte das vezes, o cuidado prestado vai além 

das capacidades físicas e mentais do cuidador, gerando stress contínuo, potenciador de so-

brecarga. Para além disso, as intercorrências que podem surgir do processo de cuidar podem 

provocar dificuldades no autocontrolo, contribuindo para um desgaste físico e emocional que 

se podem manifestar em sintomas psiquiátricos como stress, ansiedade, irritabilidade, medo 

da doença, mudanças comportamentais, sentimentos de culpa e alterações afetivas que po-

dem conduzir a ideias suicidas (Lopes, 2019).  

Esta sobrecarga influencia a qualidade de vida do cuidador informal e da pessoa cuidada, 

podendo conduzir eventualmente a uma institucionalização mais precoce. Assim há que ter 

em conta que, o cuidador também carece de cuidados, e que em momento algum se deve 
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sentir sozinho (Teixeira et al., 2017). Torna-se indispensável a promoção e a implementação 

de medidas de suporte ao cuidador informal. A criação de “(…) políticas orientadas para os 

cuidadores é potenciadora de uma abordagem com múltiplos benefícios para todos: a pessoa 

foco dos cuidados, os cuidadores e os sistemas públicos.” (Teixeira et al., 2017, p.5). 

1.3.  ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE 

PÚBLICA NO APOIO AO CUIDADOR INFORMAL  

A tomada de decisão e a fundamentação das intervenções do enfermeiro especialista de-

vem ser sustentadas por um referencial teórico em Enfermagem. O referencial teórico que 

serviu de sustentação às intervenções no apoio ao cuidador informal baseia-se na Teoria do 

défice do Autocuidado em Enfermagem (TDAE) de Dorothea Orem. Esta teoria foi desenvol-

vida entre 1959 e 1985 e comtempla o modelo de Enfermagem proposto pela mesma. 

Este modelo contempla três teorias relacionadas entre si: 

- A teoria do autocuidado, que elucida o porquê e como as pessoas cuidam de si próprias; 

- A teoria do défice de autocuidado, que descreve e explica a razão pela qual as pessoas 

podem ser ajudadas através da Enfermagem; 

- A teoria dos sistemas de Enfermagem, que descreve e explica as relações que têm de 

ser criadas e mantidas para que se produza Enfermagem (Tomey & Alligood, 2004). 

O autocuidado é o conceito central da TDAE e pode ser definido como “(...) uma função 

humana reguladora que as pessoas desempenham deliberadamente por si próprias ou que 

alguém a execute por elas para preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar.” 

(Tomey & Alligood, 2004, p. 216). 

Orem propõe a participação da pessoa no processo assistencial, de modo consciente e 

esclarecido. Uma vez que a pessoa idosa dependente não é portadora dessa capacidade, 

torna-se fundamental que os cuidadores informais responsáveis pelo seu cuidado, assumam 

a condição de agentes do autocuidado terapêutico ou agentes do cuidar, tendo a responsabi-

lidade de identificar e colmatar a necessidade terapêutica de autocuidado das pessoas que 

são socialmente dependentes deles ou de regular o desenvolvimento ou exercício da atuação 

de autocuidado das mesmas (Tomey & Alligood, 2004).  

A intervenção de enfermagem é necessária quando o cuidador informal é incapaz ou de-

monstra limitações em assegurar os autocuidados eficazes e continuados, ou seja, as exigên-

cias do autocuidado são superiores às capacidades do cuidador (Orem, 1991). Quando o 

défice do autocuidado é analisado ao nível das suas limitações, contribui para a compreensão 

do papel da pessoa no autocuidado, e faculta orientações para a seleção das intervenções de 

enfermagem que o auxiliam (Tomey & Alligood, 2004).  
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Para Orem (1991), os requisitos de autocuidados são: universais, de desenvolvimento e 

de desvio de saúde e correspondem a grupos de necessidades identificadas pela teoria. 

Os requisitos universais de autocuidados estão presentes em todas as fases do ciclo de 
vida e são essenciais a todos os seres humanos. A alimentação e os cuidados de higiene, 

são exemplos deste requisito. Neste sentido, no caso das pessoas com dependência que 

necessitam de apoio a este nível, são necessárias intervenções de enfermagem, direcionadas 

para os próprios ou para os seus cuidadores, que conduzam à capacitação para o autocui-

dado.  

Os requisitos de desenvolvimento estão relacionados com as alterações que aconte-
cem ao longo do ciclo de vida, bem evidentes durante o processo de envelhecimento. Neste 

sentido, as intervenções de enfermagem devem contemplar as especificidades desta faixa 

etária. O enfermeiro deve estar atento não só à pessoa dependente, como ao cuidador infor-

mal, uma vez que, na sua maioria, são pessoas igualmente idosas (Dixe & Querido, 2020). 

Os desvios de saúde são essencialmente marcados pelas inúmeras alterações físicas e 
psicológicas que a pessoa sofre ao longo do seu ciclo vital, sendo, como consequência, o seu 

autocuidado influenciado por esses fatores. Além disso, do processo da doença advém alte-

rações no estado de saúde e bem-estar da pessoa com interferências ao nível do autocuidado, 

pois, o funcionamento integral do ser humano fica afetado de forma temporária ou permanente 

(Silva et al., 2009, p.700).  

Orem identificou três classificações de sistemas de enfermagem para responder às ne-

cessidades de autocuidados das pessoas: o sistema totalmente compensatório (ocorre 

quando a Enfermagem substitui a pessoa no autocuidado); o sistema parcialmente compen-

satório (quando a pessoa necessita de Enfermagem apenas para o auxiliar naquilo que ele 

não é capaz de realizar); e o sistema apoio-educação (quando a pessoa é independente no 

autocuidado, no entanto, necessita de supervisão e ensinos para a realização da ação) (Quei-

rós et al., 2014). 

Orem propõe cinco métodos que podem eventualmente ser usados pelos enfermeiros 

quando cuidam da pessoa: executar ou agir, substituindo-a naquilo que ela não é capaz de 

fazer; orientar e encaminhar; dar apoio físico e/ou psicológico; criar e manter um ambiente 

que favoreça o seu desenvolvimento; e ensinar (Orem, 1991). Segundo a autora, o enfermeiro 

desenvolve as atividades para a prática de Enfermagem, recorrendo ao método que considera 

mais adequado, tendo em conta as capacidades e as necessidades de autocuidado. Sempre 

que as necessidades de autocuidado forem superiores às capacidades, são necessárias in-

tervenções de enfermagem (Orem, 1991). 

Por conseguinte, foram definidas cinco áreas de atividades para a prática de Enfermagem: 
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“Iniciar e manter um relacionamento enfermeira-paciente com o individuo, família ou grupo 

até que o paciente possa ser legitimante liberado da enfermagem. Determinar se e como 

os pacientes podem ser ajudados através da enfermagem. Responder às solicitações, de-

sejos e necessidades do paciente em relação ao contacto e à assistência da enfermeira. 

Prescrever, proporcionar e regular a ajuda direta aos pacientes (e às pessoas significati-

vas) em forma de enfermagem. Coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do pa-

ciente, outro atendimento de saúde necessário ou que esteja recebendo e os serviços 

sociais e educacionais necessários ou sendo recebidos”. (Orem, 1991, p. 340).  

 

No processo assistencial o enfermeiro deve realizar o diagnóstico das necessidades de 

cuidados, elaborar um planeamento e intervir. Para tal devem ser seguidos os seguintes cri-

térios: determinação dos requisitos de autocuidado; determinação da competência para o au-

tocuidado; determinação da necessidade terapêutica; mobilização das competências do en-

fermeiro; e planeamento da assistência nos sistemas de enfermagem (Queirós et al., 2014; 

Orem, 1991). 

A compreensão da natureza dos seres humanos, a sua interação com o meio ambiente e 

o impacto dessa interação na saúde das pessoas, facilita o processo de planeamento da prá-

tica clínica e a definição das intervenções que melhoram a saúde e bem-estar das pessoas, 

conduzindo a uma melhoria dos cuidados prestados. 

Neste sentido, tendo em conta as exigências da função de cuidador informal, considera-

se fundamental, uma avaliação especializada de enfermagem que evidencie as dificuldades 

sentidas pelo cuidador (nomeadamente quantificar o grau de sobrecarga subjetiva) e quais os 

défices de autocuidados associados ao exercício desse papel, que permitam planear inter-

venções que visem a proteção do cuidador informal (e da pessoa cuidada) implementá-las e 

analisar o resultado das mesmas.  

 

Segundo o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública (OE, 2011): 

 
“Tendo por base o seu percurso de formação especializada adquiriu competências que lhe 

permite participar na avaliação multicausal e nos processos de tomada de decisão dos princi-

pais problemas de saúde pública e no desenvolvimento de programas e projectos de inter-

venção com vista à capacitação e “empowerment” das comunidades na consecução de projec-

tos de saúde colectiva e ao exercício da cidadania. Deste modo, intervém em múltiplos contex-

tos, assegurando o acesso a cuidados de saúde eficazes, integrados, continuados e ajustados, 

nomeadamente a grupos sociais com necessidades específicas, decorrentes de contextos mar-

cados por condições economicamente desfavoráveis ou por diferenças étnicas, linguística e 

culturais.” (p.8667). 
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Assim, uma das competências centrais da Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

é a capacitação das comunidades, pelo que, a tomada de decisão do enfermeiro especialista 

deve ser orientada para a comunidade enquanto unidade de cuidados, sendo alicerçada nas 

competências específicas desta área de especialidade (Melo, Silva & Figueiredo, 2018). O 

enfermeiro da comunidade deve ter como foco o “empowerment”, sobretudo de grupos vulne-

ráveis, como é o caso dos cuidadores informais, visando aumentar a sua estima, autoeficácia, 

competências, e capacidade destas pessoas decidirem sobre si próprios e sobre as suas vi-

das. 

O “Empoderamento Comunitário” enquanto processo é definido por Laverack (2008) num 

modelo constituído por cinco domínios: participação, liderança, estruturas organizativas, apre-

ciação de problemas e mobilização de recursos. Segundo o mesmo autor, a participação da 

comunidade está relacionada com o envolvimento das pessoas nas atividades que influen-

ciam a sua vida e a sua saúde, assumindo um papel ativo na resolução dos seus problemas. 

Quanto maior o envolvimento da pessoa, maior a sua capacidade de identificação e resolução 

de problemas da comunidade. 

O empoderamento de cada pessoa surge através da sua participação ativa e atitude de 

mudança, do querer adquirir novos conhecimentos, da sua decisão de solucionar problemas, 

da sua responsabilidade para o autocuidado e aquisição de competências para o controle da 

sua saúde e vida, e só assim, é que se promove a autonomia e a cidadania da sociedade. A 

perspetiva do empoderamento na Enfermagem, faz com que o enfermeiro, encare o “Empo-

deramento Comunitário” como um projeto para a comunidade, situação que obriga o profis-

sional a melhorar os seus conhecimentos e procurar novas competências com o intuito de 

estar apto a executar intervenções que promovam a saúde, a autonomia, a capacitação e a 

participação do cidadão e da comunidade (Pereira et al., 2011). 

  



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 27 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

2. METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 

Para a elaboração do projeto de intervenção comunitária adotamos a Metodologia do 

Planeamento em Saúde, composta por seis etapas: diagnóstico de situação, determinação de 

prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional e avaliação 

e monitorização. Este processo é contínuo, pelo que as etapas que o compõe não são estan-

ques e separáveis (Tavares, 1990). 

O Planeamento em Saúde consiste em racionalizar os recursos materiais e humanos dis-

poníveis, de forma a alcançar as metas previamente traçadas e deste modo conduzir à reso-

lução de problemas de saúde diagnosticados e priorizados. Esta Metodologia pressupõe o 

envolvimento e coordenação de todos os intervenientes (Imperatori & Giraldes, 1993).  

O Planeamento em Saúde é um processo dinâmico e flexível, que se vai moldando à 

realidade e às necessidade encontradas, de forma a alcançar “(...) um estado de saúde, atra- 

vés da sua promoção, prevenção de doenças, cura e reabilitação, incluindo mudanças no 

comportamento das populações (...)” (Tavares, 1990, p. 37).  

 

2.1. DIAGNÓSTICO DE SAÚDE 

O diagnóstico de saúde é a primeira etapa do Planeamento em Saúde e é nesta fase que 

se identificam os problemas e se determinam as necessidades de uma determinada popula-

ção. A concordância entre o diagnóstico e as necessidades da população irão determinar a 

pertinência do projeto. Para tal, o diagnóstico de saúde deverá ser rápido de modo a permitir 

uma atuação em tempo útil, suficientemente alargado permitindo identificar os problemas, su-

ficientemente aprofundado, para que as soluções para os problemas sejam pertinentes, su-

cinto e claro para que seja lido e entendido por todos. A qualidade do diagnóstico irá influenciar 

as etapas seguintes, as escolhas das prioridades e a avaliação (Imperatori & Giraldes, 1993; 

Tavares, 1990).  

Esta etapa permitiu conhecer a área geográfica a intervir, os recursos existentes, a popu-

lação geral e a população alvo de forma a potenciar a intervenção comunitária. A realização 

do diagnóstico da situação de saúde vai ao encontro da aquisição da unidade de competência 

“1.1- Procede à elaboração do diagnóstico de saúde de uma comunidade.” (OE, 2018, p. 

19355). 
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2.1.1. Contextualização do problema 

Segundo a OMS (2017), 349 milhões de pessoas são cuidadoras de pessoas dependen-

tes, dos quais 5% são crianças com idade inferior a 15 anos e 29% são pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos. Portugal acompanha a tendência mundial, sendo inclusive um 

dos países em que o envelhecimento mais se acentua. Em 50 anos, o número de jovens 

diminuiu 14% e por sua vez, o número de idosos aumentou para 11% (INE, 2021a)1. Segundo 

dados dos Censos 2011, cerca de 50% da população idosa tem dificuldade ou não consegue 

realizar pelo menos uma das 6 atividades de vida diária. Estas dificuldades afetam 995 213 

idosos em Portugal, de entre os quais 565 615 vivem sozinhas ou acompanhadas por outros 

idosos (INE, 2011). Cerca de 49,6% dos idosos com idade superior a 65 anos refere ter pelo 

menos uma dificuldade na realização das atividades domésticas, 47% tem ajuda suficiente e 

28% refere que tem necessidade de ajuda (DGS, 2016). Em relação ao autocuidado, 25% da 

população com idade superior ou igual a 65 anos tem dificuldade na realização do autocui-

dado, dos quais 38% refere que tem ajuda suficiente e 27% diz não necessitar de ajuda (DGS, 

2016). 

Na Europa, cerca de 80% dos cuidados a pessoas com algum grau de dependência fun-

cional são prestados por familiares e amigos, ou seja, pessoas não remuneradas nem treina-

das (European Commission, 2018). Segundo a Associação Cuidadores de Portugal, o traba-

lho efetuado pelos cuidadores informais está estimado em cerca de 329 268 584 euros por 

mês num total de 3 951 223 008 euros por ano (Teixeira et al., 2017). “ 

O valor da prestação dos apoios prestados, sobretudo pelas mulheres como cuidadoras 

informais, estaria estimado em cerca de 7,5 milhões de euros da despesa do SNS. Esta esti-

mativa tem aumentado ao longo dos últimos anos, o que evidencia um aumento do número 

de cuidadores informais. Este facto, constata a importância dos cuidados informais, como 

forma de aliviar a pressão sobre o sistema público e de saúde. “Se estes sistemas informais 

deixarem de funcionar, a sobrecarga abater-se-á́ sobre o sistema de saúde e de prestação de 

apoio público.” (Crisp et al., 2014, p.43).  

Os cuidadores informais são um dos fatores de sustentabilidade dos sistemas sociais e 

de saúde. “A continuação do papel do cuidador é fundamental tendo em consideração os 

desafios no futuro demográfico de Portugal e os custos associados com os cuidados con-

tinuados.” (Teixeira et al., 2017, p. 8). 

 

 
1 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUES-
dest_boui=354227526&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt 
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De seguida, evidenciamos o reconhecimento da necessidade de apoio e suporte aos cui-

dadores informais patente em vários documentos orientadores da ação dos profissionais de 

saúde:  

  

Segundo a OMS (2017), em diversos países, de baixos e médios rendimentos, o sistema 
formal de cuidados de longo prazo é pobre, resultando em efeitos negativos da atividade de 

cuidar, com um impacto profundo ao nível da condição física, emocional e económica dos 

cuidadores. Neste sentido,  

 
“deve ser oferecida intervenção psicológica, treino e suporte aos membros da família ou 

outros cuidadores informais, de idosos dependentes de cuidados, mas não em exclusivo, 

quando a necessidade de cuidado é complexa e extensa e/ou quando há́ tensão significa-

tiva no cuidador” (OMS, 2017, p.21). 

 
De acordo com o Relatório Um Futuro para a Saúde, um sistema de saúde e de cuida-

dos de saúde sustentável e de elevada qualidade deve desenvolver os serviços que visam o 

apoio e a prestação de cuidados de proximidade no domicílio e propõe o reforço de redes 

sólidas de cuidados de saúde informais visando atenuar os encargos que pesam sobre os 

serviços públicos (Crisp, L., Berwick, D., Kickbusch, I., Bos, W., Antunes, J., Barros, P., & 

Soares, J., 2014). Deve existir uma boa articulação entre os sistemas de cuidados de saúde 

e os cuidadores informais, devendo ser encarados como parceiros e como a parte mais ampla 

do apoio à pessoa dependente. 

Em consonância com o exposto, o PNS 2012-2016 Revisão e Extensão a 2020, apre-
senta a sustentabilidade como um dos seus princípios orientadores, em que se deva assegu-

rar:  

“uma população saudável; comunidades resilientes que possam dispor de uma boa rede 

informal de cuidados; políticas e práticas de saúde bem integradas nas outras políticas e 

práticas sociais e económicas; um sistema de cuidados de saúde bem concebido e cen-

trado nas pessoas, adequado aos objetivos, que seja eficiente, e tenha recursos humanos 

adequados, qualificados e a trabalhar em equipa, de modo a cuidados de saúde integra-

dos.” (DGS, 2015).  

 

A Estratégia Nacional Para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) 2017-2025 
salienta a pertinência do tema do presente relatório, podendo constatar-se na medida n.º 13 

as seguintes ações: “Identificar as vulnerabilidades de cada cuidador e família cuidadora e 

avaliação periódica do seu estado geral de saúde e do seu nível de exaustão.”; “Adotar, pelas 

equipas de cuidados, estratégias sistemáticas de capacitação do cuidador informal” (DGS, 

2017, p. 26).  
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Tal como evidenciado, diversos organismos internacionais e nacionais têm vindo a ex-

pressar as suas preocupações com o acompanhamento e monitorização dos cuidadores, pelo 

que, têm incentivado a adoção de medidas que contribuam para incrementar de forma sus-

tentada a capacidade de cuidar dos cuidadores informais sem que nesse cuidado ponham em 

causa a sua própria saúde. Neste sentido, é irrefutável a pertinência de incluir os cuidadores 

informais enquanto parceiros e utentes dos cuidados, na medida em que deles depende o 

sucesso da prestação de cuidados na comunidade. O enfermeiro deve assumir a responsabi-

lidade quer pelo apoio educativo, quer pela prevenção da sobrecarga dos cuidadores infor-

mais.  

 

2.1.1.1. Cuidador Informal na Europa e em Portugal  

 
É importante entender que não existe uma uniformização da ação a nível europeu. Con-

soante as políticas de saúde vigentes em cada país, assim são as medidas aplicadas. Existem 

especificidades e desigualdades sociais, quer a nível intrínseco de cada país, quer entre paí-

ses, o que leva ao estabelecimento de diferentes prioridades no que concerne a medidas de 

apoio e proteção ao cuidador informal. No entanto, existe consenso no que respeita à impor-

tância de conciliar o trabalho com a vida familiar, através da flexibilidade de horário de traba-

lho, benefícios fiscais, facilidade de acesso a licenças e a apoios sociais e de saúde, nomea-

damente ao apoio para descanso do cuidador e aconselhamento (Teixeira et al., 2017).  

Em Portugal, estão previstas algumas respostas de apoio aos cuidadores informais. A 

criação da RNCCI, na sua génese, tem como finalidade colmatar carências ao nível dos cui-

dados de longa duração, nomeadamente, ao nível dos cuidados prestados a pessoas depen-

dentes e visa também reforçar as capacidades e competências das famílias para lidar com a 

prestação de cuidados e com a sobrecarga que advém da mesma (MS, 2006). 

De forma a dar resposta ao exposto, o Programa do XVII Governo Constitucional define 

como meta a implementação de políticas de saúde, integradas no Plano Nacional de Saúde, 

e de políticas de segurança social que permitam uma maior proximidade das pessoas com 

dependência, investindo em cuidados de longa duração e em serviços comunitários de proxi-

midade criando respostas ajustadas às necessidades da população idosa (MS, 2006). 

De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n. º101/2026, de entre os objetivos da RNCCI, 

incluem-se: 
 “b) A manutenção das pessoas com perda de funcionalidade ou em risco de a perder, no 

domicílio, sempre que mediante o apoio domiciliário possam ser garantidos os cuidados 

terapêuticos e o apoio social necessários à provisão e manutenção de conforto e qualidade 

de vida; (...) e) O apoio aos familiares ou prestadores informais, na respectiva qualificação 

e na prestação dos cuidados” (MS, 2006, p. 3858). 
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As tipologias previstas na criação da RNCCI, incluem as respostas de cuidados de longa 

duração nomeadamente as Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM), as Unidades 

de Saúde Mental e as ECCI. Em relação às ULDM, têm previsto o descanso do Cuidador. “A 

unidade de longa duração e manutenção pode proporcionar o internamento, (...) em situações 

temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou necessidade de descanso do 

principal cuidador, até 90 dias por ano.” (MS, 2006, p. 3860). Nas tipologias de Saúde Mental, 

está também previsto o internamento de doentes para descanso do cuidador, por um período 

de 45 dias por ano. Entende-se por descanso do cuidador o conjunto de intervenções que 

libertem temporariamente os cuidadores das atividades inerentes à prestação de cuidados, 

visando diminuir a sobrecarga e possibilitar a reposição das suas energias (MS, 2016). 

Em relação às ECCI, tem igualmente reconhecida a necessidade de assegurar apoio aos 

prestadores de cuidados informais, no seu leque de serviços destaca-se: “c) Apoio psicosso-

cial e ocupacional envolvendo os familiares e outros prestadores de cuidados;(...) d) Educação 

para a saúde aos doentes, familiares e cuidadores” (MS, 2006, p. 3862). 

No Plano de Desenvolvimento da RNCCI 2016-2019, foi atribuída enfase aos cuidadores 

informais, nomeadamente aos familiares, considerando que estes devem ser integrados no 

plano de cuidados, enquanto utentes e parceiros. Como utentes, uma vez que precisam fre-

quentemente de cuidados, quer pelos impactos que a prestação de cuidados tem na sua sa-

úde, quer por na sua maioria serem pessoas idosas, com idade próxima da pessoa que cui-

dam. Devem ser encarados como parceiros, na medida em que se forem capacitados para os 

cuidados que prestam, tornam mais efetiva a sua intervenção (Ministério do Trabalho, Solida-

riedade e Segurança Social [MTSSS] & MS, 2016).  

O referido plano salienta a necessidade de rever as políticas públicas, pelo que estas 

devem ser adequadas às necessidades das pessoas dependentes e seus cuidadores:  

 
“As politicas públicas devem ser concebidas para avaliar o perfil e a necessidade de cui-

dadores; definir as suas funções, responsabilidades e direitos; e para responder aos de-

safios que se apresentam, tanto no que se refere aos cuidadores formais (profissionais) 

como aos informais (família, voluntários, vizinhos ou outros).O futuro dos sistemas de cui-

dados vai exigir novos modelos e/ou a reforma dos sistemas existentes, com particular 

atenção à necessidade de integrar os sistemas formais e informais e prever um apoio 

estruturado aos cuidadores informais.” (MS, 2016, p. 11). 

 

De acordo com o artigo 252.º do Código do Trabalho, “o trabalhador tem direito a faltar 

ao trabalho até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso 

de doença ou acidente (...) a um parente ou afim na linha reta ascendente ou no 2.º grau da 

linha colateral.” (Assembleia da República, 2009, p. 977) 

Para além deste apoio explícito nada mais é formalmente reconhecido relativamente aos 

cuidadores informais e familiares, já que, apesar da lei nº 100/2019 aprovar o Estatuto do 
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Cuidador Informal, esta não se encontra regulamentada, revelando assim uma necessidade 

premente neste âmbito por constituir um entrave à permanência da pessoa idosa no domicílio.  

2.1.2. Caracterização do contexto 

O Alentejo é a maior região estatística de Portugal. Apresenta uma área de 31551,2 Km2, 

constituindo cerca de 33% do território continental, com 757 190 habitantes (7,6% do conti-

nente). Limitado a norte pela Região centro, a este pela Espanha, a sul pela Região do Algarve 

e a Oeste pela Região de Lisboa. Compreende cerca de 58 municípios e 400 freguesias (de 

acordo com informação retirada do site do Município X). 

Os Estágios decorreram numa UCC de um Centro de Saúde, na área de abrangência da 

Administração Regional de Saúde [ARS] do Alentejo. O referido Centro de Saúde, encontra-

se inserido no agrupamento dos Centros de Saúde [ACeS] do Baixo Alentejo (figura 1), que é 

composto por outras unidades funcionais, nomeadamente, pelos Centros de Saúde dos diver-

sos concelhos do distrito de Beja, bem como pela Unidade de Recursos Assistenciais Parti-

lhados (URAP), Unidade de Saúde Pública (USP), Centro de Diagnóstico Pneumológico 

(CDP) e pelo Centro de Aconselhamento de Deteção (CAD) (SNS, 2021a)2. 

 
Figura 1 - Baixo Alentejo. 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Cimbal Website (2021). Acedido a 7 de abril de 2021, disponível em 
https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao-do-baixo-alentejo.aspx#prettyPhoto 

 

 
2 http://www.ulsba.min-saude.pt 
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Os ACeS têm por missão “garantir a prestação de cuidados de saúde primários à popu-

lação de determinada área geográfica.” (MS, 2008, p. 1183). Para dar cumprimento a esta 

missão, os ACeS desenvolvem diversas atividades nomeadamente, promoção da saúde, pre-

venção da doença, vigilância epidemiológica, investigação em saúde, entre outras (MS, 2008). 

O ACeS está integrado na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo [ULSBA]. Esta é uma 

Entidade Pública Empresarial [EPE], criada pelo Decreto-lei nº. 183/2008, de 4 de setembro.  

O Centro de Saúde onde decorreram os Estágios é constituído pela Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados (UCSP) e pela UCC, que se complementam na prestação de cui-

dados, sendo “(...) uma Unidade de Cuidados de Saúde Primários, vocacionada para a pres-

tação de cuidados de proximidade nas vertentes da prevenção, tratamento e reabilitação dos 

seus Utentes” (SNS, 2021a). 

Visando facilitar o acesso das pessoas aos cuidados de saúde, este Centro de Saúde 

dispõe de extensões de Saúde dispersas pelos principais núcleos populacionais do concelho. 

 

 

A UCC iniciou a sua atividade em 2011, e apresenta como missão: 

 
“prestar cuidados de saúde, apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e co-

munitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em si-

tuação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração 

em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de inter-

venção.” (SNS, 2021a) 

 

Tem como visão ser um “referencial de boas práticas em saúde comunitária constituída 

por uma equipa motivada, competente, responsável e coesa, no desenvolvimento de um pro-

jeto inovador na comunidade, tendo em vista a obtenção de ganhos em saúde.” (SNS, 2021a). 

A UCC dispõe de projetos nas seguintes áreas: 

• Comunidade escolar- visa promover a literacia em saúde na comunidade escolar;  

• Cantinho da amamentação – destinado a incentivar e apoiar a amamentação; 

• Programa de Melhoria Contínua - formação contínua dos profissionais, satisfação dos 

utentes, gestão do risco clínico e controlo de infeção;  

• Programa de Cuidados Continuados Integrados (Equipa de Coordenação Local (ECL), 

ECCI e Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP Beja+);  

• Parcerias na Comunidade (Intervenção Precoce, Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens (CPCJ), Rede Social e Núcleo Local de Inserção/Rendimento Social de In-

serção. 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 34 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

Relativamente aos recursos humanos, a Unidade dispõe de uma equipa constituída por 

1 médico, 1 secretário clínico e 5 enfermeiros. De entre estes, dois são especialistas em En-

fermagem Comunitária e de Saúde Pública, um é especialista em Saúde Infantil e um enfer-

meiro de cuidados gerais. Os enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, assumem um papel de relevo nas UCC, uma vez que, pela proximidade com 

a população, têm contextos ideais para a desenvolvimento do empoderamento comunitário 

(Melo, 2015).  

A unidade funcional onde decorreram os Estágios, segundo o Bilhete de identidade dos 

Cuidados de Saúde Primários (BI-CSP), tinha um total de 7510 utentes inscritos no dia 25 de 

abril de 2021, sendo que 49,74% são idosos (SNS, 2021b)3. 

2.1.3. Caracterização da população alvo 

Para conhecer as características da população da área geográfica abrangida, é funda-

mental analisar determinados indicadores demográficos. De acordo com os dados relativos a 

2019, a população residente no Município em estudo é composta por 7845 habitantes, sendo 
que, em 2010, a população residente no concelho era de 8280 habitantes verificando-se uma 

diminuição da população durante os últimos anos (INE, 2021b)4. Esta diminuição populacional 

acompanha a tendência do declínio populacional a nível nacional (Tabela 1).  

 
 
Tabela 1 - População Residente por grupo etário total em Portugal, Alentejo e Município X 

População Residente por grupo etário total em Portugal, Alentejo e Município X 

 
 
Local de Residência 

População residente Superfície 

(Km
2
) 2010 2019 

Portugal 10 572 721 10 295 909 8 910 214 

Alentejo 758 .077 704.558 26 158 

Baixo Alentejo 126.962 116.332 13 738 

Município X 8.280 7.845 648,249 

 
 

 
3 https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/4/40001/4020800/Pages/default.aspx 
 
4 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&userLoadSave=Load&userTableOr-

der=9956&tipoSeleccao=1&contexto=pq&selTab=tab1&submitLoad=true&xlang=pt 
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Fonte: Adaptado de INE Website (2021). Acedido a 7 de abril de 2021, disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&userLoadSave=Load&userTable-

Order=9956&tipoSeleccao=1&contexto=pq&selTab=tab1&submitLoad=true&xlang=pt 

 

 
 

Conforme mostra o gráfico 1, existe um predomínio da população na faixa etária entre os 

40-44 anos e os 55-59, tanto nos homens como nas mulheres. Regista-se um aumento da 

população a partir dos 35-39 anos até 65-69 anos (PORDATA, 2021a)5.  

 

 

Gráfico 1 - Pirâmide etária do Município X, ano 2019 
 
 

 
 

Fonte: Adaptado de PORDATA, Website (2021a) acedido a 7 de abril de 2021, disponível em 
https://www.pordata.pt/Municipios/População+residente+total+e+por+grandes+grupos+etários-390 

 

 

Importa analisar o índice do envelhecimento populacional, sendo este, por definição “o 
número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 anos. Um valor 

inferior a 100 significa que há menos idosos do que jovens.” (PORDATA, 2021b)6. Segundo o 

 
5 https://www.pordata.pt/Municipios/População+residente+total+e+por+grandes+grupos+etários-390 
6 https://www.pordata.pt/Portugal/Indicadores+de+envelhecimento-526 
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índice de envelhecimento, no Município em estudo, por cada 100 jovens existem 201,0 idosos. 

Este valor é semelhante ao valor apresentado no Alentejo (204,6), e é superior ao índice de 
envelhecimento de Portugal (161,3) (PORDATA, 2021c)7. 

Relativamente ao índice de dependência dos idosos, definido como “número de pes-
soas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa, ou seja, com 15 a 64 anos. 

Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que pessoas em idade ativa.” (POR-

DATA, 2021b). O Município de abrangência tem registado um índice ligeiramente superior 

comparado com o Baixo Alentejo (40,8 e 40,2 respetivamente) e com uma disparidade supe-

rior comparada a nível nacional (40,8 versus 34,2) (PORDATA, 2021d)8. 

Quanto ao índice de dependência total, refere-se ao “número de menores de 15 anos 
e de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa, ou seja, com 15 a 

64 anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos jovens e idosos do que pessoas em 

idade ativa.” (PORDATA, 2021b). O Município estudado, acompanha a tendência nacional e 

regional, tendo este índice aumentado nos últimos anos. No entanto, apresenta valores supe-

riores comparados com Portugal (60,9 e 54,9 respetivamente) (PORDATA, 2021e)9. 

Quanto ao índice de longevidade, “é o número de pessoas com 75 e mais anos por cada 

100 pessoas com 65 e mais anos. Quanto mais alto é o índice, mais envelhecida é a popula-

ção idosa.” (PORDATA, 2021b). O índice de longevidade do Município no ano 2019, foi de 

53,4, superior ao índice nacional (48,5). O Município apresenta assim uma população idosa 

mais envelhecida do que a população nacional (PORDATA, 2020f)10. 

Relativamente à população ativa, no Município de abrangência existem 2,5 pessoas em 

idade ativa por cada idoso. Este valor é semelhante ao apresentado no Baixo Alentejo e Alen-

tejo, no entanto, é inferior à sustentabilidade potencial de Portugal (2,9). No Alentejo, este 
valor tem-se mantido constante desde 2001, enquanto que, ao nível de Portugal tem diminu-

ído. Em 2001 existiam 4,1 pessoas em idade ativa por idoso e atualmente existem 2,9 (POR-

DATA, 2021g)11 

Durante os últimos anos tem-se assistido à diminuição da taxa bruta de natalidade ao 

nível dos três cenários (nacional, regional e local), com alguns aumentos ligeiros em alguns 

 
7 https://www.pordata.pt/Municipios/Índice+de+envelhecimento-458 
8 https://www.pordata.pt/Municipios/Índice+de+dependência+de+jovens-460 
9 https://www.pordata.pt/Municipios/Índice+de+dependência+total-459 
10 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 
11 https://www.pordata.pt/Municipios/População+residente+em+idade+activa+média+anual+total+e+por+gru-

pos+etários-792 
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anos. No ano 2019, o Município teve 6,5 nados vivos por mil habitantes, valor inferior ao apre-

sentado pelo Baixo Alentejo (8,4); pelo Alentejo (7,6) e inferior em comparação com o valor 

nacional (8,4 nados vivos por mil habitantes) (PORDATA, 2020h)12. 

O índice sintético de fecundidade do Município (1,23) tem sido inferior em comparação 
com o do Baixo Alentejo (1,60), com o do Alentejo (1,43) e inferior ao apresentado em Portugal 

(1,42). No entanto, entre os anos 2015 e 2018, o Município apresentou um índice sintético de 

fecundidade superior ao nacional (atingindo 1,87 em 2016), ainda assim, com um valor abaixo 

do número preconizado para a substituição de gerações (2,1 filhos por cada mulher entre os 

15 e os 49 anos) (PORDATA, 2021i)13. 

Em relação à esperança média de vida à nascença em 2018, o Município alcançou o valor 

mais elevado. O Alentejo apresenta uma esperança média de vida de 80,4 anos, sendo que 

nos homens é de 77,4 anos e nas mulheres 83 anos. Estes valores são ligeiramente inferiores 

à esperança média de vida à nascença no âmbito nacional (80,9 anos, sendo 78 anos para 

os homens e 83,5 para as mulheres). Entre os anos 2001 e 2018, a esperança média de vida 

à nascença aumentou 4,2 anos a nível nacional e 3,7 anos no Alentejo (PORDATA 2021j).14 

Em 2019, a taxa bruta de mortalidade no Município era de 17 óbitos por mil habitantes. 

Valor superior comparado com o Alentejano (14,8 óbitos por mil habitantes) e igualmente su-

perior aos valores nacionais (10,9 óbitos por mil habitantes) no mesmo ano (PORDATA, 

2021k)15. 

Em 2018, as principais causas de morte no Município, foram as doenças do aparelho 

circulatório com 28,5%, associadas a esta causa, 30,3 % no Alentejo e 29% a nível nacional. 

Seguem-se os tumores malignos, para os quais o Município apresenta valores superiores em 

comparação com o Alentejo (26,4 % e 21,5% respetivamente) e igualmente acima dos valores 

nacionais (24,6%) (PORDATA, 2021l)16. 

Quanto à morbilidade os diagnósticos que afetam maior percentagem de pessoas, são a 

hipertensão, a alteração do metabolismo dos lípidos, as perturbações depressivas, a obesi-

dade e a diabetes, pelo que o Município apresenta valores semelhantes ao Alentejo e, de 

forma geral, valores superiores ao Continente.  

Conforme dados referentes a 2014, no Alentejo, verifica-se uma maior percentagem de 

“fumadores atuais” em todos os grupos etários, comparativamente com o Continente. A per-

centagem de homens fumadores (31,1%) é superior à percentagem de mulheres fumadoras 
(12,4%) (Administração Regional de Saúde do Alentejo [ARS], 2019). 

 
12 https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+bruta+de+natalidade-527 
13 https://www.pordata.pt/Municipios/Índice+sintético+de+fecundidade-739 
14 https://www.pordata.pt/Municipios/Esperança+de+vida+à+nascença+total+e+por+sexo-873 
15 https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+bruta+de+mortalidade-367 
16 https://www.pordata.pt/Portugal/Óbitos+por+algumas+causas+de+morte+(percentagem)-758 
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Em relação ao consumo de álcool, no Alentejo, registou-se um aumento da percenta-
gem de população que nos últimos 12 meses (anteriores à entrevista) consumiu bebidas al-

coólicas, no entanto, com valores inferiores ao Continente. Este consumo é superior nos ho-

mens (ARS, 2019). 

O Alentejo apresenta 58,3% da população com idade superior a 15 anos com excesso 
de peso ou obesidade. Tal como acontece ao nível do Continente, nos últimos anos, tem-se 
assistido a um aumento da percentagem de população com obesidade e excesso de peso. 

Por sua vez, diminuiu a percentagem de população com peso normal e baixo peso (ARS, 

2019).  

Os determinantes de saúde analisados influenciam o estado de saúde das pessoas e 

comunidade, contribuindo para o aumento e agravamento das doenças crónicas, que estão 

na origem das incapacidades e mortes prematuras evitáveis, o que contraria a premissa pre-

conizada pela OMS (2002) que propõe um envelhecimento ativo que deve ser encarado como 

um processo contínuo que ocorre ao longo do ciclo vital potenciando a qualidade dos anos de 

vida ganhos. Este aumento das doenças crónicas e de situações de dependência, por sua 

vez, traduz-se numa necessidade crescente de cuidados, prestados frequentemente por cui-

dadores informais (DGS, 2016). 

 

2.1.4. Caracterização Social e Económica  

No período entre 2001 e 2011 o nível de escolaridade da população do Município X me-

lhorou. Em termos comparativos, o Município de abrangência, apresentou um nível de esco-

laridade inferior ao registado no Alentejo e em Portugal (PORDATA, 2021m)17. A população 
residente analfabeta tem vindo a diminuir tanto a nível nacional como regional e local. Essa 

tendência decrescente é bem visível no diferencial entre 1981 e 2011, registando o Município 

menos 2410 pessoas analfabetas (PORDATA, 2021n)18. Em termos de taxa de abandono 
escolar é notória uma diminuição do abandono escolar, na comparação entre 2001 e 2011, 

em todo o território nacional. No entanto, de acordo com os dados dos últimos censos, o 

Município apresenta uma taxa de abandono escolar (3,51%) superior ao Alentejo (1,79%) e 

mais do dobro da taxa nacional (1,79%) (INE, 2021c)19. 

 
17 https://www.pordata.pt/Portugal/População+residente+com+15+e+mais+anos+total+e+por+n%C3%AD-

vel+de+escolaridade+completo+mais+elevado-2101 
18 https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+abandono+precoce+de+educação+e+formação+to-

tal+e+por+sexo-801 
19 https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono+precoce+de+educação+e+formação+total+e+por+sexo-

433 
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Segundo os censos 2011, o Município apresentava 3700 pessoas em idade ativa, sendo 

que 3096 estavam empregadas e 604 desempregadas. Em relação ao sexo masculino, 2068 

têm idade ativa dos quais apenas 307 estão desempregados. A população ativa é composta 

por 1632 mulheres e 297 estão desempregadas. O Município de abrangência conta com 3543 

pessoas inativas. Em 2011, a taxa de desemprego a nível local atingiu os 16,3%, valor supe-

rior em comparação com os valores apresentados no Alentejo (12,8%) e nacionais (13,2%) 

(PORDATA, 2021o)20. 

Em relação a remuneração média mensal dos trabalhadores por conta de outrem, no ano 

2018, o valor médio do país era de 967 euros. No Alentejo o valor era inferior em comparação 

com o nacional (849 euros). No Município, a remuneração média era inferior comparativa-

mente ao Alentejo e Portugal (765,2 euros) (PORDATA, 2021p)21. 

De acordo com os dados referentes ao ano 2016, 56,7% da população residente no Alen-

tejo auto perceciona o seu estado de saúde como sendo “Bom ou Muito Bom”. As pessoas do 

sexo masculino têm uma perceção do seu estado de saúde mais positiva do que as mulheres. 

Dos inquiridos, apenas 12% perceciona o seu estado de saúde como sendo “mau ou muito 

mau” (DGS, 2016). 

Em relação às respostas sociais direcionadas para a população idosa, existem 3 institui-

ções. A Santa Casa da Misericórdia, tem uma Estrutura Residencial para Idosos [ERPI], com 

capacidade para 79 utentes em regime de internamento e para 100 utentes em regime de 

Centro de Dia. O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) abrange todo o concelho, com capaci-

dade para 100 utentes. Esta instituição tem ainda uma Unidade de Cuidados Continuados de 

longa duração, inserida na RNCCI, com 24 lugares (de acordo com informação retirada do 

site do Município). 

O Município conta ainda com mais duas ERPI, totalizando 67 lugares, um Centro de Dia 

com 68 lugares e SAD com capacidade para 31 utentes22. 

Ao nível nacional, no ano 2018, as respostas ERPI apresentavam taxas de ocupação 

superiores a 93%, o SAD com uma ocupação de 70% e os Centros de Dia registaram ocupa-

ções de 64% (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social [MTSSS], 2018). A 

localidade acompanha a tendência nacional, sendo que as respostas sociais apresentam ta-

xas de utilização acima dos 80% (MTSSS, 2018). 

A taxa de cobertura de respostas para idosos tem aumentado ao longo dos últimos anos, 

no entanto, não acompanha o aumento exponencial da população idosa, pelo que a taxa de 

 
 
20 https://www.pordata.pt/Tema/Municipios/Emprego+e+Mercado+de+Trabalho-53 
21 https://www.pordata.pt/Tema/Municipios/Emprego+e+Mercado+de+Trabalho-53 
22 ibidem 
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cobertura não tem um aumento expressivo. Ao nível Nacional, a taxa de cobertura das res-
postas sociais destinadas aos idosos ronda os 12,6%, enquanto que no Município em estudo, 

os valores da taxa de cobertura situam-se entre 20,1% e 30% (MTSSS, 2018). 

Em relação à distribuição das respostas sociais, ao nível do Alentejo, existe uma maior 

percentagem de respostas dirigidas para a população idosa, o que se justifica pela prevalência 

de uma população maioritariamente envelhecida. As respostas direcionadas para as famílias 

e comunidades ronda os 9,5 % (MTSSS, 2018). 

 

 

Tabela 2 - Distribuição percentual das respostas sociais por população alvo (ano 2018) 

 Crianças e 
jovens 

Crianças, jovens 
e adultos com 
deficiência 

Pessoas 
idosas 

Família e 
comunidades 

outras 

Norte 34,0 33,5 31,2 30,4 16,8 

Centro 27,6 29,5 37,1 24,6 14,8 

Lisboa 25,7 22,4 15,5 27,4 51,0 

Alentejo 8,5 11,8 13,1 9,5 5,8 

Algarve 4,2 2,8 3,1 8,1 11,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte:  Adaptado de MTSSS (2018). 
 
 
 
 

Após a análise da caracterização da população do Município onde se insere a Unidade 

de Saúde onde foram desenvolvidos os Estágios, por comparação com a caracterização re-

gional e nacional, consideramos imperiosa a necessidade de promover o aumento de progra-

mas e projetos de intervenção comunitária, direcionados à população idosa desta região que 

acompanhem a evolução demográfica e tenham em conta o elevado envelhecimento popula-

cional. Neste sentido, visando a promoção da saúde e prevenção da doença, é importante a 

articulação entre os parceiros da comunidade, nomeadamente ao nível da RNCCI (principal-

mente das ECCI), em articulação com outras unidades funcionais do ACeS e político (autar-

quias), de forma a potenciar a resposta local. No que respeita, à prestação de cuidados domi-

ciliários, é necessário capacitar os cuidadores informais para uma prestação de cuidados mais 

efetiva e eficaz, porém, não menos importante, capacitar para o autocuidado, prevenindo a 

sobrecarga e o sofrimento relacionados, e potenciando os anos de vida saudável.  
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2.1.5. Procedimentos e instrumentos para a recolha de dados 

 
Após a análise de indicadores, realizamos uma entrevista exploratória com os profissio-

nais de saúde da UCC, na qual foi identificada uma necessidade em saúde no âmbito dos 

cuidados assistenciais prestados aos cuidadores informais. 

De acordo com Fortin (2009, p. 127) “O investigador precisa do meio em que será con-

duzido o estudo e justifica a sua escolha”. O meio escolhido foi a comunidade pertencente à 

UCC de um Centro de Saúde do Baixo Alentejo. Trata-se de um meio natural, que permitirá 

uma compreensão mais profunda dos fatores que influenciam a sobrecarga do cuidador infor-

mal. “Um meio que não possui um controlo rigoroso como um laboratório, é denominado meio 

natural.” (Fortin, 2009, p. 127).  

A população alvo, por definição, “é constituída por um grupo de pessoas ou de elementos 

que têm caraterísticas em comum, definidas por um conjunto de critérios” (Fortin, 2009, p. 70). 

Segundo o mesmo autor, a população alvo raramente é acessível na sua totalidade, sendo 

necessário recorrer a uma amostra. Neste sentido, uma vez que no Concelho não há evidên-

cia objetiva do número de cuidadores informais e tendo em conta o contexto de pandemia que 

vigorou durante a realização do estágio, o acesso a todos os cuidadores do Município estava 

condicionado, não sendo possível o apuramento efetivo do número de cuidadores informais 

existentes no Município. Assim, decidiu-se trabalhar com os cuidadores informais que prestam 

cuidados às pessoas idosas da ECCI, doravante denominada população alvo do estudo. De-

finiram-se como critérios de inclusão ser cuidador informal e como critérios de exclusão ser 

cuidador informal cujo utente da ECCI tenha idade inferior a 65 anos. 

Durante a recolha de dados, a ECCI contava com 10 utentes, 3 dos quais sem cuidador 

informal, pelo que não foram integrados no presente estudo. Assim, a população alvo é com-

posta por 7 participantes.  

Em relação à recolha de dados, “A recolha de informação pode ser definida como o pro-

cesso organizado, posto em prática para obter informação junto de múltiplas fontes, com o 

fim de passar de um nível de conhecimentos para outro” (Fortin, 2009, p.240). Segundo o 

mesmo autor, a recolha de informação é realizada com recurso a instrumentos que permitam 

a colheita de dados.  

Para uma caracterização da população em estudo, foi elaborado um questionário socio-

demográfico (apêndice I) e recorreu-se à aplicação da Escala de Sobrecarga do Cuidador 

Informal (ESC) de Zarit, traduzida e validada para a população portuguesa (Sequeira, 2010).   

Diversos estudos, associam as características sociodemográficas dos cuidadores infor-

mais como tendo repercussões sobre a sobrecarga inerente ao cuidado prestado (Dixe & 

Querido, 2020; Sequeira, 2018; Teixeira et al., 2017). Neste sentido, procuramos aprofundar 
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o conhecimento da população em estudo, sendo aplicado um questionário que contemplou as 

seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil, grau de parentesco, tempo de prestação de 

cuidados, escolaridade, situação profissional e perceção da experiência de cuidar. 

 Para a aplicação do questionário sociodemográfico à população alvo, foi solicitada auto-

rização à Comissão de Ética da ULSBA, tendo-se obtido parecer favorável (anexo I) e apre-

sentado consentimento informado, livre e esclarecido aos participantes no estudo (apêndice 

II). 

A identificação dos fatores que estão relacionados com a sobrecarga é crucial, permitindo 

definir intervenções preventivas (Dixe & Querido, 2020). Para a avaliação da sobrecarga do 

cuidador informal, foi utilizada a Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) de Zarit (Anexo II). 

Este instrumento foi adaptado e validado para a população portuguesa a partir da Burden 

Interview Scale, visando facilitar a identificação e monitorização da sobrecarga do cuidador 

informal (Sequeira, 2007). Para a utilização da referida escala, foi solicitada autorização ao 

autor da mesma, obtendo-se parecer positivo (apêndice III).  

A ESC permite a avaliação da sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal e inclui 

informações sobre saúde; vida social; vida pessoal; situação financeira; situação emocional e 

tipo de relacionamento (Sequeira, 2010). Segundo o mesmo autor, a sobrecarga está direta-

mente associada às dificuldades objetivas e subjetivas vivenciadas pelo cuidador. A sobre-

carga subjetiva está relacionada com as consequências no cuidador, inerentes à interação 

com a pessoa dependente e caracterizam-se por alterações no quotidiano, no lazer, na vida 

doméstica, nas relações familiares e sociais e na saúde física e mental do cuidador (Sequeira, 

2010). “A sobrecarga subjetiva está relacionada com a perceção que o cuidador tem sobre as 

consequências do cuidar.” (Sequeira, 2010, p. 194).  

A referida escala tem como objetivo identificar os fatores que conduzem à exaustão do 

cuidador e facultar respostas ajustadas às suas necessidades. É composta por 22 questões 

que avaliam a saúde, o bem-estar psicológico e socioeconómico do cuidador e o tipo de rela-

cionamento entre este e a pessoa dependente. Os itens são pontuados de forma qualita-

tiva/quantitativa, graduados de 1 a 5, em que nunca = (1); quase nunca = (2); às vezes = (3); 

muitas vezes = (4); e quase sempre = (5). O score global varia entre 22 e 110 pontos. Quanto 

maior o score, maior a perceção da sobrecarga. Pontuações totais inferiores a 46, corres-

ponde a “sem sobrecarga”; entre 46 e 56, corresponde a “sobrecarga ligeira” e superior a 56 

“sobrecarga intensa.” (Sequeira, 2010).  

O instrumento está dividido em quatro domínios, sendo eles: impacto da prestação de 

cuidados, relação interpessoal, expetativas face ao cuidar e a perceção de autoeficácia. Os 

dois primeiros domínios estão relacionados com a sobrecarga objetiva e os dois últimos com 

a sobrecarga subjetiva. Em relação ao “impacto da prestação de cuidados”, agrupa 11 itens 

(1,2,3,6,9,10,11,12,13,17 e 22) relacionados com a sobrecarga que advém da prestação de 
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cuidados diretos no contexto do cuidador. O segundo domínio refere-se à “relação interpes-

soal” e Integra 5 itens (4,5,16,18 e 19) referentes à relação entre o cuidador e a pessoa de-

pendente e avalia o impacto que advém dessa interação. Quanto ao terceiro domínio, de-

signa-se “expectativas face ao cuidar” e refere-se ás expectativas do cuidador face á presta-

ção de cuidados, sendo composto por 4 itens (7,8,14 e 15), centrados sobretudo no medo, 

nos receios e responsabilidades. O quarto domínio refere-se à “perceção de autoeficácia” 

sendo constituído por 2 itens (20 e 21) que avaliam a opinião do cuidador face ao seu desem-

penho (Sequeira, 2010). 

 

2.1.5.1. Apresentação e discussão de resultados 

 
Para a caracterização dos cuidadores informais, recorreu-se às seguintes variáveis: 

idade, sexo, estado civil, grau de parentesco, tempo de prestação de cuidados, escolaridade, 

situação profissional e perceção da experiência de cuidar. 

De acordo com vários estudos, os cuidadores informais são sobretudo familiares da pes-

soa cuidada, sendo o elemento mais representativo as mulheres, entre os 45 e os 75 anos 

(OMS, 2015). Da análise dos dados recolhidos através do questionário sociodemográfico, 

constata-se que os cuidadores informais são exclusivamente mulheres, com idades compre-

endidas entre os 44 e os 85 anos. Esta caracterização é sobreponível com diversos estudos 

portugueses (Dixe & Querido, 2020; Sequeira, 2018), podendo estar relacionado com o papel 

da mulher na sociedade, nomeadamente, na prestação de cuidados à família (Trindade, Al-

meida, Romão, Rocha, Fernandes, Varela & Barga, M., 2017). 

 Tal como demonstra o gráfico 2, cinco dos cuidadores informais têm idade superior a 70 anos, 

sendo cuidadores maioritariamente idosos. A média de idades dos cuidadores é de 70,43 

anos, valores superiores à média de idades dos cuidadores integrados noutros estudos, cujas 

médias de idades rondam os 57 e 65 anos (Dixe & Querido, 2020; Trindade et al., 2017). Tal 

facto pode estar relacionado com a relação familiar dos cuidadores do presente estudo, uma 

vez que na sua maioria são esposas (apenas duas cuidadoras são filhas) com idade próxima 

do idoso dependente. Estas circunstâncias devem ser consideradas pelas repercussões na 

saúde destes cuidadores. Os profissionais de saúde, para além de estarem atentos às neces-

sidades de saúde da pessoa enquanto cuidadora, devem igualmente, ter em atenção as es-

pecificidades da faixa etária na qual se encontram (Trindade et al., 2017). Para além do peso 

que tal papel acarreta, estes cuidadores descuram frequentemente a sua saúde para cuidar 

do seu familiar e vão perdendo capacidades físicas e psicológicas apresentando maiores di-

ficuldades em cuidar. Segundo Orem (1991, p. 71), “um futuro relacionamento deficitário pode 

ser antecipado, devido à diminuição, prevista, nas habilidades de autocuidado ao aumento 
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quantitativo ou qualitativo da demanda de cuidados ou a ambos”. Os cuidadores idosos acar-

retam limitações físicas associadas ao envelhecimento, que condicionam o processo de cui-

dar e representam um fator acrescido de morbilidade física e mental (Sequeira, 2018). 

 
Gráfico 2 - Idade dos cuidadores informais 

 
Fonte: questionário sociodemográfico 

 

 
Quanto ao estado civil, seis dos cuidadores informais são casados ou em união de facto 

e apenas um é divorciado. Estes resultados são semelhentes aos do estudo de Sousa, Fer-

reira, Gonçalves, Polaro, Fernandes, (2020), sendo que, os cuidadores informais são maiori-

tariamente do sexo feminino. O estado civil pode contribuir para o aumento da sobrecarga do 

cuidador, pela acumulação de tarefas a desempenhar no dia a dia, tal como cuidar da pessoa 

dependente e dar resposta às atividades domiciliárias externas. No entanto pode ser encarado 

de forma positiva, uma vez que o cuidador poderá encontrar apoio no seu cônjuge (Sousa et 

al., 2020) 

Dos inquiridos, seis coabitam com a pessoa cuidada e apenas um mora na proximidade 

(mesma rua). Sequeira (2018), privilegia a co-residência, pela sua proximidade física e afetiva, 

pois coloca os cuidadores informais numa posição privilegiada no desempenho do seu papel.  

Em relação à situação profissional, cinco cuidadores encontram-se aposentados/reforma-

dos e dois estão desempregados. Esta situação está relacionada com as faixas etárias da 

população alvo, sendo na sua maioria idosos. Um dos cuidadores informais é analfabeto, 

cinco têm o 1º ciclo do ensino básico ou equivalente e um cuidador tem o 2º ciclo do ensino 

básico ou equivalente (gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Habilitações académicas 

 

 
Fonte: questionário sociodemográfico 

 
Estas circunstâncias vão ao encontro da caracterização dos cuidadores informais elabo-

rada por Teixeira et al. (2017), referindo que estes apresentam baixo índice de escolaridade, 

não têm atividade profissional, residem na mesma habitação da pessoa cuidada, prestam 

quatro ou mais horas de cuidados e apresentam poucos recursos económicos (Teixeira et al., 

2017).  

A população que compõe o presente estudo, assegura os cuidados por períodos de 

tempo diferentes, sendo que, o cuidador que presta cuidados há menos tempo, iniciou a sua 

tarefa há 3 meses. O cuidador que presta cuidados há mais tempo, desempenha essa função 

há mais de 15 anos (gráfico 4). 

 
 

Gráfico 4 - Tempo de prestação de cuidados 
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O cuidador informal, geralmente, assume um exigente compromisso com a tarefa, intensa 

e assumida unicamente pelo cuidador principal. Quando questionado relativamente às dificul-

dades sentidas ao cuidar dos familiares, a maioria dos cuidadores classificam a tarefa como 

“difícil cuidar” e apenas um dos cuidadores refere que é “Muito difícil”, sendo este o cuidador 

que presta cuidados informais há mais tempo (mais de 15 anos). Nenhum dos cuidadores 

inquiridos respondeu “nada difícil” em relação à tarefa de cuidar (gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 - Classificação da dificuldade de cuidar 

 
Fonte: questionário sociodemográfico 

 
A “falta de descanso” foi a dificuldade mais apontada pelos cuidadores, pelo que a totali-

dade da população a selecionou. “Falta de tempo para outras atividades” foi a segunda difi-

culdade mais apontada pelos participantes. As “dificuldades económicas” e a “dificuldade em 

saber como cuidar” também estão presentes em três dos cuidadores (gráfico 6).  

 

 

Gráfico 6 - Dificuldade que sente desde que é cuidador 

 
Fonte: questionário sociodemográfico 
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que os restantes apontaram o domicílio como o local preferencial para a permanência do idoso 

dependente.  

Esta condição vai ao encontro do preconizado pela OMS, uma vez que propõe um enve-

lhecimento no domicílio, com a manutenção dos idosos dependentes no seu meio habitual de 

vida, em casa e na comunidade (OMS, 2015). 

No entanto, a tarefa de cuidar da pessoa dependente, impõe uma pluralidade de tensões 

e esforços contínuos ao nível cognitivo, emocional e físico, que podem ter um reflexo negativo 

na saúde e bem-estar do cuidador informal (Dixe & Querido, 2020).  

À semelhança de outros estudos (Rodriguez- González, Míguez, Pérez, Sanisidrod, Al-

vereze, Clsveriaf, & Group Zatit, 2017), 71,5% dos cuidadores informais inquiridos apresentam 

“sobrecarga intensa” e os restantes têm “sobrecarga ligeira”. Nenhum apresentou valores cor-

respondentes a “sem sobrecarga” (gráfico 7). 

 

 

 Gráfico 7 - Avaliação de sobrecarga dos cuidadores 

 
Fonte: Questionário aos cuidadores informais 

 

 

O gráfico 8, demonstra os valores de sobrecarga apresentados por cada cuidador in-

formal, mediante a aplicação da ESC. 
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 Gráfico 8 - Níveis de sobrecarga dos cuidadores informais 

 

Fonte: Questionário aos cuidadores informais 
 

Os indicadores que mais contribuíram para estes valores de sobrecarga foram: “Tem 

medo do que o futuro pode reservar ao seu familiar?”; “Acha que o seu familiar está depen-

dente de si?”; “Acha que o seu familiar espera que cuide dele como se fosse a única pessoa 

com quem ele pode contar?”. Estes resultados foram semelhantes aos obtidos no estudo re-

alizado em Portugal por Dixe e Querido (2020). No entanto, diferem de outros estudos reali-

zados noutros países (Rodriguez-González et al., 2017). Uma vez que o instrumento utilizado 

foi o mesmo, esta discrepância poderá eventualmente, estar relacionada com a estratégia de 

apoio utilizadas pelos cuidadores de forma a aliviar a sobrecarga e promover a sua saúde e 

bem-estar.  

Analisando os 4 domínios da ESC, constatamos que o domínio mais afetado é o referente 

às “expectativas face ao cuidar”, sendo que, os itens mais significativos são “tem receio pelo 

futuro”; “o seu familiar está dependente de si” e “o seu familiar espera que cuide dele como 

se fosse a única pessoa com quem ele pode contar” (gráfico 9). A estes indicadores foi atri-

buída cotação “bastantes vezes” e “quase sempre”, revelando que têm um impacto significa-

tivo ao nível da sobrecarga geral. O segundo domínio mais afetado está relacionado com o 

“impacto na prestação de cuidados” e acarreta igualmente um grande contributo para a so-

brecarga global do cuidador informal, com scores elevados para os indicadores referentes à 

falta de tempo para realizar tarefas, comprometimento da saúde e tensão no cuidar. Os cui-

dadores inquiridos, referem sentir-se muito sobrecarregados no geral. Quanto ao terceiro do-

mínio, “relação interpessoal”, contribuiu com valores mais baixos para a sobrecarga global. 

Na sua maioria, os cuidadores não se sentem indecisos quanto ao que fazer com o seu fami-

liar, pelo que este indicador obteve uma cotação mais baixa neste domínio. No entanto, três 

dos cuidadores referiram que não se sentiam capazes de cuidar por muito mais tempo, atri-

buindo pontuação “bastantes vezes” e “quase sempre”. O último domínio da ESC refere-se à 

“perceção de auto-eficácia”, sendo o responsável pelas pontuações mais baixas da escala, 
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pelo que se pode concluir que estes cuidadores consideram que não podiam “estar a fazer 

mais pelo seu familiar” e consideram que não “podia cuidar melhor do seu familiar”, atribuindo 

a estes indicadores “nunca “e “raramente”. 

Estes resultados vão ao encontro do estudo de Trindade et al., (2017), realizado com 65 

cuidadores informais de idosos dependentes, em Portugal. Este estudo obteve de forma geral, 

scores muito similares aos apresentados, pelo que, os valores de sobrecarga mais significa-

tivos, foram igualmente relacionados com o domínio “expectativas face ao cuidar” seguido do 

“impacto na prestação de cuidados”.  

Os dois indicadores da escala mais apontados foram o item 8 “Acha que o seu familiar 

está dependente de si?” e o item 14 “Acha que o seu familiar espera que cuide dele como se 

fosse a única pessoa com quem ele pode contar?”. Estes indicadores foram igualmente os 

mais referidos no estudo realizado por Sequeira e seus colaboradores aquando do processo 

de validação da escala de Zarit para a população Portuguesa.  

 

 

 Gráfico 9 - Prevenção da Sobrecarga por item da Escala de Sobrecarga do Cuidador 

 
 
Fonte: Questionário aos cuidadores informais 
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Os resultados obtidos, através da caracterização sociodemográfica da população em es-

tudo e da aplicação da ESC, permitem alertar os profissionais de saúde, nomeadamente en-

fermeiros, para a necessidade de identificar os cuidadores informais com níveis de sobrecarga 

ligeira ou severa, assim como os fatores inerentes à sobrecarga, de forma a definir interven-

ções adequadas a cada cuidador, visando uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar do 

cuidador informal.  

2.1.6. Considerações éticas e deontológicas  

De acordo com Nunes (2013),  

 
“entre os requisitos básicos a considerar na avaliação ética de um projeto de inves-

tigação incluem-se a relevância do estudo, a validade científica, a seleção da popu-

lação em estudo, a relação risco-benefício, a revisão ética independente, a garantia 

de respeito dos direitos dos participantes (especificamente, consentimento infor-

mado, esclarecido e livre bem como a confidencialidade e proteção dos dados) em 

todas as fases do estudo.” (p. 5). 

A Enfermagem tem definidos no Código Deontológico do Enfermeiro, assim como, no 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), os princípios éticos e deon-

tológicos a considerar no exercício da profissão, nomeadamente ao nível da investigação. 

Por sua vez, o International Council of Nurses (ICN) emanou orientações sobre aspetos 

éticos que os enfermeiros devem considerar no exercício das suas funções. Afirma que estes 

devem salvaguardar os direitos humanos em todas as situações, o que inclui assegurar que 

os utentes recebem informação adequada para consentirem o levantamento e tratamento de 

informações no âmbito de trabalhos de investigação, nomeadamente académicos (ICN, 

2018). Neste sentido, o projeto de intervenção comunitária assentou nos seguintes princípios: 

beneficência, procurando o bem para o participante e para a sociedade; avaliação da malefi-

cência, com o princípio de não causar dano; fidelidade, pela confiança estabelecida com os 

participantes no estudo; veracidade da informação transmitida; e confidencialidade da infor-

mação.  

De forma a assegurar os princípios ético-deontológicos, na fase de recolha de dados, 

foram realizadas as seguintes diligências:  

- Pedido de autorização para utilização da Escala de Sobrecarga do Cuidador (apên-

dice 3), com parecer positivo; 

- Pedido de parecer à Comissão de Ética da ULSBA sobre o projeto de intervenção 

em questão, com parecer positivo (anexo I); 
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- Pedido de autorização para aplicação dos instrumentos de recolha de dados e pos-

terior desenvolvimento do projeto de intervenção comunitário ao Enfermeiro Coorde-

nador da UCC com parecer positivo (apêndice IV). 

Para o preenchimento do instrumento de recolha de dados, cada participante assinou 

previamente o consentimento informado, livre e esclarecido (apêndice II). O Consentimento 

foi lido em voz alta, garantinda a compreensão do seu conteúdo por parte dos participantes. 

Salvaguardou-se que o mesmo poderia interromper a sua participação a qualquer momento 

e garantiu-se que do estudo não advinha qualquer prejuízo, custo ou dano. A confidenciali-

dade e anonimato foram certificados, assegurando que após a conclusão do estudo, os dados 

relativos aos intervenientes e que eventualmente poderiam conduzir à sua identificação se-

riam destruídos. As diligências, encontram-se de acordo com o código Deontológico do En-

fermeiro (artigo 84º, alínea b), que refere que o enfermeiro deve “respeitar, defender e promo-

ver o direito da pessoa ao consentimento informado” e com os deveres de sigilo, “manter o 

anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação 

ou controlo da qualidade de cuidados” (artigo 85º, alínea d) (OE, 2015).  

Na fase de tratamento de dados, manteve-se o consentimento informado separado dos 

instrumentos de recolha de dados de modo a salvaguardar a identificação dos participantes. 

Os dados foram tratados e analisados por meio de códigos de modo a não identificar a pessoa.  

Por forma a garantir as considerações éticas, a qualidade dos procedimentos e a proteção 

de dados, ao longo do presente Relatório procurou-se não identificar os locais de realização 

do estudo, optando-se por uma referência genérica.  

Foram consideradas todas as questões ético-legais, bem como os princípios defendidos 

pela Declaração de Helsínquia. No sentido de respeitar o trabalho realizado pelos autores, 

todos os documentos utilizados, foram devidamente referenciados e citados, assegurando 

assim a integridade académica exigida.  

2.2.  DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

A definição de prioridades é a segunda etapa do Planeamento em Saúde e consiste num 

processo de tomada de decisão através da hierarquização dos problemas identificados (Im-

peratori & Giraldes, 1993). Segundo Tavares (1990), o processo de determinação de priorida-

des é composto por duas etapas distintas, sendo elas, definição de critérios de seleção, con-

siderando o seu peso e valor; e limitação e comparação dos problemas.   

Em relação à utilização de critérios de seleção para hierarquizar os problemas em saúde, 

recorreu-se à magnitude, transcendência e vulnerabilidade. A magnitude caracteriza o pro-

blema ao nível da sua dimensão (total de mortes associadas ao problema, excluindo-se a 
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morbilidade). A transcendência refere-se à estimativa de mortes por grupos etários. Quanto à 

vulnerabilidade, diz respeito à prevenção da doença (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Analisando a magnitude e a transcendência, consideramos que não é possível apurar 

qual a percentagem de óbitos associados aos níveis elevados de sobrecarga dos cuidadores 

informais, o que impossibilita a caracterização do problema no âmbito destas dimensões. No 

entanto, em relação à vulnerabilidade, é possível intervir ao nível da prevenção da sobre-

carga/exaustão do cuidador informal, contribuindo para a diminuição das doenças associadas 

à sobrecarga e para o aumento dos anos de vida saudável aos 65 anos. Segundo Sequeira 

(2010), “a sobrecarga está associada a uma deterioração da qualidade de vida do cuidador, 

e a uma maior morbilidade, pelo que a sua caracterização é fundamental para uma prevenção 

efetiva”. (p. 10) 

Tal como analisado anteriormente, no Alentejo, à semelhança do panorama nacional, a 

esperança média de vida tem vindo a aumentar. Em 2018, o Alentejo apresentava uma espe-

rança média de vida de 80,4 anos, sendo de 77,4 anos nos homens e 83 anos nas mulheres. 

(PORDATA, 2021r)23. No entanto, em relação aos anos de vida saudável aos 65 anos, em 

2019, nos homens o valor é de 7,9 anos, valor superior às mulheres sendo de 6,9 anos. (POR-

DATA, 2021s)24. Constatamos assim, que em Portugal, são as mulheres que vivem por mais 

anos, porém, com menos anos de vida saudável. Uma das metas apresentadas no PNS Re-

visão e Extensão a 2020 é: “Aumentar o valor da esperança de vida saudável em 30% “, pelo 

que os programas focados na faixa etária dos 50 a 60 anos devem ser priorizados, nomeada-

mente para a carga de doença relacionada com a incapacidade (Eurofamcare, 2005).   

Diversos estudos mencionam a mulher como sendo maioritariamente a cuidadora infor-

mal do idoso dependente. Tal como mencionado no relatório da Eurofamcare (2005), a de-

pressão e os problemas físicos são algumas das consequências negativas do cuidar, presen-

tes nos cuidadores informais com mais frequência do que na população em geral. Neste sen-

tido, é fundamental que os enfermeiros determinem as prioridades de intervenção de forma a 

atuar na prevenção da sobrecarga dos cuidadores da ECCI em estudo.  

2.2.1. Hierarquização de Problemas 

A técnica de comparação por pares permite a identificação do problema prioritário para 

se atuar. Esta técnica consiste na comparação entre dois problemas de cada vez, sendo cada 

um comparado com todos os outros. Por cada par seleciona-se o problema mais relevante. O 

 
23 https://www.pordata.pt/Municipios/Esperança+de+vida+à+nascença+total+e+por+sexo-873 
24 https://www.pordata.pt/Municipios/Esperança+de+vida+aos+65+anos+total+e+por+sexo-872 
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valor final consiste na contagem do número de vezes que o problema foi selecionado como 

relevante, dando origem a uma ordenação final expressa em percentagem (Tavares, 1990). 

 

 
Tabela 3 - Técnica de comparação por pares 

 

 
  Fonte: Elaboração própria 

Legenda:  P1- Stress/ Sobrecarga 

P2- Isolamento social 

P3- Problemas físicos 

 

Assim, de acordo com a tabela 3, podemos concluir que o problema 1 (Stress/Sobrecarga 

encontra-se em primeiro lugar, sendo considerado o mais importante, face ao problema 3 

(Problemas físicos) que ficou em segundo lugar e ao problema 2 (isolamento social) que ficou 

em terceiro lugar. 

 

 

 

 

 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 54 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

2.3.  FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 

A fixação dos objetivos consiste na terceira etapa do Planeamento em Saúde, seguindo-

se à determinação dos problemas prioritários. Nesta etapa do Planeamento em Saúde pre-

tende-se traduzir o trabalho realizado anteriormente no diagnóstico de situação e definição 

dos problemas prioritários da população escolhida em objetivos que possam ser alvo de uma 

avaliação de resultados com a execução desta planificação. Esta etapa é por isso essencial 

uma vez que com o estabelecimento dos objetivos estamos a enunciar os resultados deseja-

dos na abordagem aos problemas identificados, de uma forma tecnicamente exequível, com 

o propósito de alterar a evolução ou tendência natural do mesmo, traduzido em indicadores 

de impacto ou de resultado, mensuráveis a médio prazo (Tavares, 1990).  

A definição de objetivos deverá considerar as políticas de saúde e os planos nacionais e 

locais de saúde, bem como outras orientações existentes na área. A definição de objetivos 

específicos e metas permitirá desenvolver indicadores operacionais e de impacto que permi-

tam perceber os resultados obtidos (Imperatori & Giraldes 1993).  

Esta etapa dá resposta à unidade de competência “1.3 — Formula objetivos e estratégias 

face à priorização das necessidades em saúde estabelecidas.” (Regulamento n.º 428/2018, 

p. 19355).  

O projeto de intervenção comunitária teve como objetivo geral: Contribuir para a redu-
ção da sobrecarga dos cuidadores informais, através da otimização da intervenção dos 
Enfermeiros da ECCI de um Centro de Saúde do Baixo Alentejo. Segundo Tavares (1990), 
o objetivo geral de um processo, necessita da definição de objetivos específicos que detalham 

a situação em que se pretende intervir. Segundo o autor, estes devem ser pertinentes, preci-

sos, realizáveis e mensuráveis. Neste sentido, foram traçados os seguintes objetivos de es-

pecíficos:  

 
 

Tabela 4 - Objetivos do projeto de intervenção comunitária 

 
 
Contribuir para a redução da sobrecarga dos cuidadores informais, através da otimização da in-
tervenção 
 
 
Objetivos Específicos 

 
Objetivos Operacionais 

Aumentar para 90% a proporção de cuidado-
res informais, de utentes da ECCI de um Cen-

Até abril de 2021, 90% dos cuidadores de utentes 

da ECCI com idade superior a 65 anos, com so-

brecarga do cuidador identificada pela escala de 
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tro de Saúde do Baixo Alentejo com idade su-
perior a 65 anos, com avaliação da escala de 
sobrecarga do cuidador até abril de 2021. 

sobrecarga do cuidador. 

Uniformizar a intervenção dos enfermeiros na 
avaliação e intervenção perante sobrecarga 
dos cuidadores informais, de utentes integra-
dos na ECCI de um Centro de Saúde do Baixo 
Alentejo. 

Até junho de 2021, elaborar uma instrução de traba-

lho para uniformizar a atuação dos enfermeiros da 

ECCI de um Centro de Saúde do Baixo Alentejo, na 

avaliação e intervenção perante sobrecarga dos cui-

dadores informais. 

Aumentar em 80% o número de profissionais de 
saúde da ECCI de um Centro de Saúde do Baixo 
Alentejo com formação na implementação da 
instrução de trabalho elaborada. 

Até junho de 2021, promover, através de uma ação 

de formação, a capacitação de pelo menos 80% 

profissionais de saúde da ECCI de um Centro de 

Saúde do Baixo Alentejo para a apresentação da 

instrução de trabalho elaborada. 

Elaborar um programa educativo para os cuida-
dores informais da ECCI de um Centro de Saúde 
do Baixo Alentejo, com “sobrecarga ligeira” e 
sobrecarga intensa”, obtidos pela ESC, até ju-
nho de 2021 

Até junho de 2021, elaborar materiais educativos, 

incluindo preparação de sessões educativas e ela-

boração de um guia prático para os cuidadores in-

formais da ECCI de um Centro de Saúde do Baixo 

Alentejo, que aborde as seguintes áreas: estraté-

gias de gestão de stress do cuidador; ergonomia; 

higiene do utente; posicionamentos e transferên-

cias; prevenção de úlceras por pressão; prevenção 

de quedas e alimentação. 

Realizar uma sessão de apresentação do pro-
grama educativo onde estejam presentes pelo 
menos 80% dos enfermeiros da ECCI de um Cen-
tro de Saúde do Baixo Alentejo. 

Até julho de 2021, promover a frequência numa ses-

são de apresentação do programa educativo de 

pelo menos 80% dos enfermeiros da ECCI de um 

Centro de Saúde do Baixo Alentejo 

Aumentar em 80% o número de enfermeiros da 
ECCI de um Centro de Saúde do Baixo Alentejo 
com formação no Programa Educativo. 

Até agosto de 2021, promover, através de uma ação 

de formação, a capacitação de pelo menos 80% dos 

enfermeiros da ECCI de um Centro de Saúde do 

Baixo Alentejo para a dinamização das sessões do 

Programa Educativo. 

Rever/reformular os materiais educativos e a 
instrução de trabalho de acordo com o sugerido 
pelos profissionais de saúde da ECCI de um 
Centro de Saúde do Baixo Alentejo. 
 

Até novembro 2021, promover a participação de 

80% dos profissionais de saúde da ECCI de um 

Centro de Saúde do Baixo Alentejo numa reunião 

para auscultação de propostas de reformulação dos 

materiais educativos e da instrução de trabalho 
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Até dezembro de 2021 reformular os materiais edu-

cativos da instrução de trabalho mediante suges-

tões dos profissionais de saúde da ECCI de um 

Centro de Saúde do Baixo Alentejo; 

 

Realizar uma sessão de apresentação do projeto 
de intervenção ao Município de um Concelho do 
Baixo Alentejo. 

Até agosto de 2021, promover a frequência numa 

sessão de apresentação do projeto de intervenção 

aos representantes do Município de um Concelho 

do Baixo Alentejo. 

 
Fonte: elaboração própria 
 

2.3.1. Indicadores de Avaliação 

De acordo com Imperatori e Giraldes (1993), os indicadores de avaliação permitem clari-

ficar a realidade e validar processos. Com o intuito de realizar uma avaliação do projeto de 

intervenção e medir a atividade pelos profissionais de saúde foram elaborados os seguintes 

indicadores de estrutura e processo:  

 
Tabela 5 - Indicadores de estrutura e de processo 

 
Indicadores de estrutura, processo  

 
Que pelo menos 90% dos cuidadores de utentes da 

ECCI tenham determinado o nível de sobrecarga pela 

ESC. 

Taxa de execução 

Cuidadores informais com avaliação do nível de 

sobrecarga/ total de cuidadores informais X 100 

Que a instrução de trabalho planeada para uniformi-

zar a atuação dos enfermeiros da ECCI, na avaliação 

e intervenção perante sobrecarga dos cuidadores in-

formais seja elaborada 

Instrução de trabalho elaborada 

Que pelo menos 80% dos profissionais de saúde da 

ECCI estejam presentes na ação de formação para 

apresentação da instrução de trabalho. 

Taxa de adesão 

(Nº de profissionais de saúde presentes na ação 

de formação/ Nº de profissionais de saúde da 

ECCI convidados) x 100 

Que 100% dos materiais educativos planeados (pre-

paração de sessões educativas e elaboração de um 

guia prático para os cuidadores informais) sejam con-

cretizados 

Taxa de execução: Existência de um programa 

educativo 
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Que pelo menos 80% dos enfermeiros da ECCI este-

jam presentes na sessão de apresentação do pro-

grama educativo elaborado. 

Taxa de adesão 

(Enfermeiros da ECCI presentes na sessão/ En-

fermeiros da ECCI) x 100 

Que pelo menos 80% dos profissionais de saúde da 

ECCI participem na reunião para auscultação de pro-

postas de reformulação dos materiais educativos e da 

instrução de trabalho 

Taxa de adesão 

(Nº de profissionais de saúde da ECCI presentes 

na reunião/ Nº de profissionais de saúde da ECCI 

convidados) x 100 

Que pelo menos 100% dos materiais educativos e 

instrução de trabalho, sejam reformulados mediante 

sugestões dos profissionais de saúde da ECCI 

Taxa de execução 

Materiais educativos e da instrução de trabalho 

revistos/reformulados mediante sugestões 

Que pelo menos 80% dos representantes do Municí-

pio, convidados, estejam presentes na sessão de 

apresentação do projeto de intervenção. 

Taxa de adesão 

(Nº de representantes do Município presentes/ Nº 

de representantes do Município convidados) x 

100 

 

Fonte: elaboração própria 
 

 

Para avaliar o projeto de intervenção comunitária, foram estabelecidos os se-

guintes indicadores de resultado:  
 

 

Tabela 6 - Indicadores de resultado 
 

 
Indicadores de resultado 

 
Que pelo menos 80% dos enfermeiros demonstre co-

nhecimento sobre as estratégias de intervenção na 

sobrecarga do cuidador 

Taxa de participantes que demonstraram conhe-

cimento sobre estratégias de intervenção na so-

brecarga 

(Nº de respostas corretas/ Nº total de respostas) 

x 100 

Que pelo menos 30% dos cuidadores informais apre-

sentem diminuição dos níveis de sobrecarga, pela 

ESC 

Taxa de cuidadores com redução dos níveis de 

sobrecarga 

(Nº de cuidadores com redução do score de so-

brecarga/ nº total de cuidadores) x 100 

Que 100% das atividades planeadas sejam realiza-

das 

Taxa de adesão 

(Nº de atividades realizadas/Nº de atividades pla-

neadas) x 100 

Fonte: elaboração própria 
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2.4. SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

A seleção de estratégias é considerada uma das etapas fundamentais no Planeamento 

em Saúde, esta consiste na escolha do caminho mais adequado para a redução dos proble-

mas de saúde prioritários (Imperatori & Giraldes, 1993). 

O referencial teórico que serviu de apoio à seleção de estratégias foi a TDAE de Dorothea 

Orem. A escolha desta teoria fundamentou-se na sua pertinência para a orientação do conhe-

cimento e da prática clínica, gerando conceitos com valor interpretativo das ações de enfer-

magem. O autocuidado assume centralidade disciplinar pela sua potencialidade em clarificar 

o propósito de Enfermagem (promover a capacidade de autocuidado das pessoas) e pelo seu 

poder explicativo de uma ação (aquisição de competências para a autonomia e autodetermi-

nação) (Queirós, Vidinha & Filho, 2014). O objetivo geral da TDAE consiste na melhoria do 

cuidado prestado. Neste sentido, considerando as exigências da função de cuidador informal, 

considera-se fundamental, uma avaliação especializada de enfermagem que evidencie as di-

ficuldades sentidas pelo cuidador (nomeadamente quantificar o grau de sobrecarga subjetiva) 

e quais os défices de autocuidados associados ao exercício desse papel, que permitam pla-

near intervenções que visem a proteção do cuidador informal (e da pessoa cuidada) imple-

mentá-las e analisar o resultado das mesmas.  

De modo a atingir os objetivos a que nos propusemos, definimos como estratégias: 

 

 Envolvimento de todos os Enfermeiros da ECCI de um Centro de Saúde do Baixo 
Alentejo, na avaliação da sobrecarga do cuidador. Neste sentido, contamos com a colabora-

ção do Sr. Enfermeiro JG que facilitou a integração da mestranda na equipa e por meio do 

agendamento das reuniões formais permitiu a apresentação do projeto, assim como, procurar 

em conjunto com os profissionais, perceber o porquê da diminuição da avaliação da sobre-

carga do cuidador, tentando encontrar soluções para atuar na diminuição da mesma.  

De acordo com Jesus, Roque e Amaral (2015) quando existe um envolvimento, uma par-

ticipação ativa e um reconhecimento dos profissionais de saúde, estes apresentam elevados 

níveis de satisfação com consequências na melhoria da qualidade dos cuidados prestados. 

Esta melhoria contínua da qualidade dos cuidados está de acordo com o preconizado pela 

DGS através da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (Despacho nº 

5613/2015).  

 

Uniformização de procedimentos, através da criação da instrução de trabalho “Avalia-
ção da sobrecarga do cuidador informal”, que tornou possível a existência de uma estandar-

dização de práticas e conhecimentos a aplicar durante a avaliação da sobrecarga do cuidador 

informal, assim como uma uniformização das intervenções para a redução da sobrecarga. A 
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criação desta instrução de trabalho insere-se no contexto da melhoria contínua da qualidade 

através da implementação de boas práticas preconizadas pelo Plano Nacional de Saúde 

(DGS, 2019). A sua implementação permitiu uma atuação similar de todos os enfermeiros, 

focando a atenção dos mesmos na avaliação da sobrecarga do cuidador informal. 

 

Desenvolvimento de parcerias, para a criação, desenvolvimento e sustentação do pro-
jeto, permitindo uma resposta mais eficaz às necessidades das pessoas (ganhos em saúde). 

Segundo Stanhope e Lancaster (2011), o estabelecimento de parcerias ajuda a promover uma 

melhor saúde para a comunidade envolvida, constituindo um contributo para os processos de 

mudança. O processo de identificação de necessidades, planeamento, implementação e ava-

liação poderá ser partilhado por todos aqueles que o constituem, de modo a atingir os seus 

objetivos. Segundo as mesmas autoras, para o estabelecimento de parcerias deve ter-se em 

consideração alguns critérios, nomeadamente questões locais e utilizar recursos que existam 

na comunidade.  

Neste projeto reforçou-se a parceria com a Câmara Municipal, nomeadamente com o 

Gabinete de Ação Social, e o Centro de Saúde, visando fortalecer a articulação entre estas 

entidades, no sentido de disponibilizar produtos de apoio, entre os quais, camas articuladas, 

colchões anti-escaras e cadeiras de banho, assim como colaborar na adaptação do domicílio 

da pessoa dependente com barreiras arquitetónicas, sempre que tal seja necessário.  

Estabeleceu-se ainda uma parceria com uma empresa local de publicidade e marketing, 

no sentido de colaborar com a impressão de cinquenta guias práticos para os cuidadores 

informais, de forma a serem disponibilizados no Centro de Saúde. 

 

Trabalho em equipa interdisciplinar. O envolvimento e participação dos profissionais de 
saúde, nomeadamente enfermeiros, assistente social e psicólogo são primordiais na imple-

mentação das intervenções ao cuidador informal com sobrecarga associada ao cuidar. Atra-

vés da utilização do processo assistencial integrado e de uma ação multidisciplinar dos pro-

fissionais utilizando uma apropriada comunicação e cooperação pretende-se atingir uma me-

lhoria da qualidade dos cuidados prestados, de modo a dar uma resposta às expectativas dos 

profissionais e dos cuidadores informais (DGS, 2015). 

 

Educação para a saúde, segundo a DGS (2015) é cada vez mais importante tornar a 
informação em saúde relevante e acessível aos utentes de modo a que estes possam tomar 

decisões de forma consciente através da participação ativa. Neste sentido, projetou-se de-

senvolver várias sessões de educação para a saúde com ênfase para os ensinos referente à 

prestação de cuidados. Após a recolha de dados e a identificação das necessidades dos cui-

dadores informais, foram realizadas sessões (individuais) de educação para a saúde sobre: 
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estratégias de gestão de stress do cuidador; ergonomia; higiene do doente; posicionamentos 

e transferências; prevenção de úlceras por pressão; prevenção de quedas e alimentação. 

Estas sessões informais foram realizadas e programadas mediante a necessidade evidenci-

ada por cada cuidador. No entanto, a longo prazo, as sessões de educação para a saúde, 

podem ser realizadas de forma individual ou de forma coletiva, a grupos de cuidadores com 

interesses ou necessidades semelhantes. 

Para além dos ensinos realizados durante as visitas domiciliárias, consideramos funda-

mental a existência de um documento que permita uma consulta por parte do cuidador, cada 

vez que surjam eventuais dúvidas no ato de cuidar. Nesse sentido, foi elaborado um guia 

prático que poderá ser disponibilizado pelos enfermeiros da ECCI (apêndice VI). Os temas 

abordados ao longo do guia são: estratégias de gestão de stress do cuidador; ergonomia; 

higiene do doente; posicionamentos e transferências; prevenção de úlceras por pressão; pre-

venção de quedas e alimentação. Estes temas foram sugeridos em reunião, pelos enfermeiros 

da ECCI, assim como, das dificuldades manifestadas pelos cuidadores participantes no es-

tudo.  

2.5. PREPARAÇÃO OPERACIONAL, IMPLEMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO 

Concluída a seleção de estratégias a implementar durante o projeto de intervenção, pas-

samos para a fase seguinte da Metodologia do Planeamento em Saúde, da fase de prepara-

ção operacional, implementação e intervenção. Nesta etapa do Planeamento em Saúde pre-

tende-se criar as bases e os termos em que os assuntos abordados nas fases anteriores serão 

executados no terreno e simultaneamente definir em detalhe as ações que serão desenvolvi-

das para que possa haver uma avaliação posterior do projeto (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Pretendemos especificamente descrever as atividades que foram desenvolvidas, recor-

rendo a uma tabela e como estas foram executadas, incluindo os recursos necessários à sua 

execução, num cronograma de forma a calendarizar as ações e permitir um controlo temporal 

das atividades previstas, o que contribui também para a avaliação (Imperatori & Giraldes, 

1993). 

De forma a facilitar a organização e orientação do projeto, elaboramos uma tabela (tabela 7) 

com as funções de cada interveniente que serviu como auxílio na distribuição de papéis e 

funções. 
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Tabela 7 - Gestor, equipa de gestão e equipa de execução do projeto comunitário. 

 
Gestor do Projeto Comunitário 

Mestranda 

Equipa de Gestão do Projeto Comunitário 

Enfermeiro Coordenador da UCC 

Enfermeiro Orientador 

Equipa de Execução do Projeto Comunitário 

Mestranda 

Enfermeiro Coordenador da UCC 

Enfermeiro Orientador 

Membros da Equipa de Enfermagem da UCC 

Psicólogo  

Técnica Superior de Serviço Social 

Parceiros do projeto 

Membros da Câmara Municipal X (Gabinete Social, Gabinete de Comunicação e Marketing) 

Empresa local de publicidade e Marketing 

 Membros do Gabinete de Comunicação e Marketing da Unidade Local de Saúde 

 

Fonte: elaboração própria  

 

Com o intuito de auxiliar na organização do projeto foram elaboradas as seguintes tabelas 

que se encontram disponíveis no apêndice XI: 

• Os planos de reuniões com os parceiros, elaborados de forma a facilitar a 
exposição dos assuntos mais importantes durante as reuniões; 

• Plano das sessões de formação, organizado para cada sessão de educação 
para a saúde, de forma a facilitar a apresentação das sessões. 
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2.5.1. Intervenções /Atividades 

As atividades desenvolvidas ao longo do projeto de intervenção comunitária foram orga-

nizadas na seguinte tabela:  

 

 

Tabela 8 - Atividades Planeadas 

 

Atividade Intervenientes Data Objetivo que          
pretende atingir 

Avaliação 

Reunião com os profis-

sionais de saúde da 

ECCI de um Centro de 

Saúde do Baixo Alentejo 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

Enfermeiro. 

Responsável 

Enfermeiros 

Assistente so-

cial 

Psicólogo 

Abril de 

2021 

Dar a conhecer o pro-

jeto de intervenção 

Envolver os profissio-

nais de saúde para a 

avaliação da sobre-

carga do cuidador in-

formal 

Recolher contributos 

junto dos profissionais 

de saúde para a elabo-

ração da instrução de 

trabalho “Avaliação da 

sobrecarga do cuida-

dor informal” 

Realização de 

uma reunião 

com os profissio-

nais de saúde da 

ECCI 

Taxa de adesão 

dos profissionais 

de saúde à reu-

nião 

Identificação dos cuida-

dores com sobrecarga 

associada à prestação 

de cuidados 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

Enfermeiros da 

ECCI 

Maio de 

2021 

Identificar e elaborar 

uma lista de cuidado-

res a participar nas 

sessões educativas. 

Aferir a disponibilidade 

para participar como di-

namizadores das ses-

sões educativas. 

Caracterizar a 

população alvo 

da intervenção 

educativa. 

Criação de bolsa 

de dinamizado-

res. 
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Criação de uma instru-

ção de trabalho “Avalia-

ção da sobrecarga do 

cuidador informal”. 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

 

Enfermeiro res-

ponsável 

 

Departamento 

de qualidade da 

ULSBA 

Junho 

2021 

Elaborar de forma cola-

borativa uma instrução 

de trabalho “Avaliação 

da sobrecarga do cui-

dador informal”. 

Realização de 

uma reunião. 

 

Aprovação do 

documento pelo 

departamento 

da qualidade da 

ULSBA 

Ação de formação para 

capacitação dos profis-

sionais de saúde para a 

implementação da ins-

trução de trabalho “Ava-

liação da sobrecarga do 

cuidador informal”. 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

Enfermeiro Res-

ponsável 

Enfermeiros 

Assistente so-

cial 

Psicólogo 

Julho de 

2021 

Envolver os profissio-

nais de saúde para a 

avaliação da sobre-

carga do cuidador in-

formal.  

 

Realização de 

uma ação de for-

mação com os 

profissionais de 

saúde.  

Taxa de adesão 

dos profissionais 

de saúde à ação 

de formação. 

 

Elaboração do Material 

educativos e preparação 

de sessões educativas. 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

Enfermeiro Res-

ponsável 

Enfermeiros 

Assistente so-

cial 

Psicólogo 

Agosto 

de 2021 

Elaborar de forma cola-

borativa em equipa in-

terdisciplinar os materi-

ais educativos para a 

realização das sessões 

com os cuidadores in-

formais. 

Conclusão dos 

materiais educa-

tivos 

Apresentação do pro-

grama educativo ao Mu-

nicípio 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

Agosto 

de 2021 

Dar a conhecer o pro-

jeto de intervenção e 

envolver os parceiros 

Taxa de adesão 

dos represen-

tantes do Muni-

cípio à reunião 
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Representantes 

do Município 

Reavaliação da Esc  Equipa de Ges-

tão do Processo  

Setem-

bro 2021 

Avaliar a redução da 

sobrecarga do cuida-

dor informal após im-

plementação da inter-

venção programada 

Taxa de cuida-

dores com dimi-

nuição do score 

na ESC 

Implementação da ins-

trução de trabalho na vi-

sita domiciliária 

Enfermeiros 

gestores do pro-

jeto 

Enfermeiro res-

ponsável 

Enfermeiros 

De se-

tembro 

2021 a 

maio 

2021 

Avaliar a adesão dos 

profissionais de saúde 

à instrução de trabalho 

Taxa de adesão 

dos profissionais 

de saúde à apli-

cação da instru-

ção de trabalho 

Diminuição do 

número de cui-

dadores infor-

mais com sobre-

carga intensa. 

Reformulação dos mate-

riais educativos e instru-

ção de trabalho, medi-

ante sugestão da equipa 

de profissionais de sa-

úde 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

Enfermeiro res-

ponsável 

Enfermeiros 

Assistente so-

cial 

Psicólogo 

Novem-

bro 2021 

Ajustar o conteúdo dos 

materiais educativos e 

da instrução de traba-

lho sempre que se veri-

ficar necessário pela 

equipa. 

 

Taxa de adesão 

dos profissionais 

de saúde à reu-

nião para aus-

cultação de pro-

postas de refor-

mulação dos 

materiais educa-

tivos 

Materiais educa-

tivos e instrução 

de trabalho re-

formulados me-
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diante suges-

tões dos profis-

sionais de saúde 

Avaliação global do pro-

jeto 

Equipa de Ges-

tão do Projeto 

 

Maio 

2022 

Elaboração de um rela-

tório final da implemen-

tação do projeto. 

 

Realizar uma apresen-

tação publica dos re-

sultados obtidos no 

âmbito do projeto. 

Realização de 

um relatório 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

2.5.2. Cronograma de atividades 

 

Tendo em conta o período temporal em que se espera que o projeto decorra, foi elaborado 

um cronograma no qual as atividades foram calendarizadas e programadas, com o intuito de 

ter uma visão temporal alargada de todas as fases e atividades do projeto (apêndice VII).  

2.5.3. Previsão de Recursos 

Segundo Tavares (1990), a identificação e enumeração dos recursos materiais, financei-

ros e humanos, são tarefas de grande importância para que a execução do projeto seja bem-

sucedida. Uma previsão de recursos mal elaborada, pode comprometer a viabilização do pro-

jeto de intervenção. Para a concretização deste projeto foi realizada uma previsão dos seguin-

tes recursos (tabela 9):  
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Tabela 9 - Previsão de recursos e custos do projeto de intervenção comunitária 

 
Recursos Descrição Valor 

Recursos Humanos 5 Enfermeiros; 

1 Psicólogo; 

1 Técnico de Serviço Social 

7,92€ x 96h 

7,92€ x 24h 

 

7,92€ x 24h 

Despesas de trans-
porte 

Deslocação dos profissionais de saúde: Centro 

de Saúde - domicílio dos cuidadores 

 

0,4 €/km x 1000 

 

Material de apoio Projetor 

Computador 

Impressora 

200€ 

1000€ 

200€ 

Overhead Eletricidade, água, telefone e internet 100€ 

Material de consumo 1 tonner para impressora 

Fotocópias 

Pasta para documentação 

Material de escrita 

Guião de apoio ao cuidador 

Posters 

60€ 

40€ 

20€ 

60€ 

150€ 

50€ 

Custo total 
 

 3420,48€ 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

2.5.4. Comunicação e Divulgação 

Como forma de divulgação do projeto, e tendo em conta que se trata de um projeto de 

intervenção inserido numa unidade funcional de uma Unidade Local de Saúde, a sua divulga-

ção deverá respeitar os canais de comunicação da referida instituição, pelo que a sua divul-

gação será concretizada através do Departamento de Comunicação e Marketing da Unidade 

local de Saúde da Região, na sua página online. O pedido de colaboração ao Gabinete de 

Comunicação e Marketing para divulgação do projeto de intervenção comunitária encontra-se 

disponível para consulta no apêndice XII do presente relatório. 

Pretende-se ainda recorrer à afixação de um poster informativo (apêndice IX), à entrada 

da unidade funcional, alertando a população para a temática. 
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2.5.5. Seguimento Follow up do Projeto  

O seguimento “Follow-up” do projeto auxilia os gestores do mesmo no acompanhamento, 

supervisão e implementação das intervenções, ajuda ainda a saber a fase na qual o projeto 

se encontra, tarefas a serem realizadas e data de encerramento tanto das fases quanto do 

projeto. 

O seguimento do nosso projeto irá ser realizado pelos enfermeiros da UCC de forma a 

motivar a continuação do projeto, não esquecendo os objetivos propostos, assim como o 

tempo para a execução dos mesmos de forma a garantir que as intervenções foram devida-

mente executadas com o objetivo de atingir os resultados esperados. 

Ao longo da monitorização os recursos disponibilizados devem ser utilizados e aproveita-

dos, e as responsabilidades de cada enfermeiro da UCC devem ser respeitadas, de forma a 

evitar intervenções impróprias. 

O seguimento follow Up foi a forma de acompanhamento que encontramos que nos permitirá 

ajustar a atuação ou redirecioná-la de forma a atingir os objetivos a que nos propusemos.  

2.6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A avaliação é uma comparação com o padrão ou modelo, tendo como finalidade corrigir 

ou melhorar. Para realizar esta comparação terão de existir referências, que serão introduzi-

das na fase de diagnóstico, objetivos e metas (Imperatori & Giraldes, 1993). 

A avaliação está também intimamente ligada à qualidade da informação disponível, pelo 

que o seu relacionamento estreito com os sistemas de informação e com os indicadores de 

contratualização se torna essencial para o sucesso da avaliação no seu intuito fundamental 

referido que é a de acrescentar informação útil das experiências realizadas e não apenas 

tornar-se num instrumento para justificar as atividades realizadas, os recursos consumidos e 

identificar as insuficiências (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Segundo Imperatori & Giraldes (1993), existem três tipos de avaliações: da estrutura; do 

processo e dos resultados. Para avaliar é necessário estabelecer instrumentos de medida, a 

que se chamam indicadores, distinguindo para o efeito dois tipos, os indicadores de pro-

cesso/atividade/execução e os indicadores de resultado/impacto. 

Esta última etapa do Planeamento em Saúde dá resposta à unidade de competência “1.5 

— Avalia programas e projetos de intervenção com vista à resolução dos problemas identifi-

cados.” (OE, 2018, p. 19355).  

Segundo Tavares (1990), o Planeamento em Saúde é um processo contínuo e dinâmico, 

sujeito a uma constante monitorização/avaliação e reformulação. De forma a monitorizar/ava-

liar o projeto de intervenção, foi realizada uma avaliação intermédia que permitiu aferir se o 
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projeto estava a alcançar os resultados previstos até ao momento, ou caso contrário, se seria 

necessário reformular as estratégias e intervenções do projeto. Para a monitorização/avalia-

ção do projeto, foram elaborados os seguintes indicadores de atividade e de resultado: 

 

 

Tabela 10 - Avaliação de indicadores de estrutura e processo 

 
Indicadores de estrutura e processo 

Indicador Cálculo Resultado 25 Avaliação 

Que pelo menos 90% dos cuida-

dores de utentes da ECCI tenham 

determinado o nível de sobrecarga 

pela ESC. 

Taxa de execução 

Cuidadores informais com avaliação 

do nível de sobrecarga/ cuidadores 

informais X 100 

		7		
		7		 × 100 

 

= 100% 

 

Superado 

Que a instrução de trabalho plane-

ada para uniformizar a atuação 

dos enfermeiros da ECCI, na ava-

liação e intervenção perante so-

brecarga dos cuidadores informais 

seja elaborada 

 

Instrução de trabalho elaborada 

 

Instrução de tra-

balho elaborada 

 

Atingido 

Que pelo menos 80% dos profis-

sionais de saúde da ECCI estejam 

presentes na ação de formação 

para apresentação da instrução de 

trabalho.
 26 

Taxa de adesão 

(Nº de profissionais de saúde pre-

sentes na ação de formação/ Nº de 

profissionais de saúde da ECCI con-

vidados) x 100 

		6		
		7		 × 100 

 

= 85,71% 

Superado 

Que 100% dos materiais educati-

vos planeados (preparação de 

sessões educativas e elaboração 

de um guia prático para os cuida-

dores informais) sejam concretiza-

dos 

Taxa de execução 

Programa de educativo elaborado 

100% dos mate-

riais educativos 

planeados ela-

borados 

Atingido 

Que pelo menos 80% dos enfer-

meiros da ECCI estejam presentes 

na sessão de apresentação do 

programa educativo elaborado. 

Taxa de adesão 

(Enfermeiros da ECCI presentes na 

sessão/ Enfermeiros da ECCI) x 100 

4
5 × 100 

 
= 80% 

 

Atingido 

 
25
 Resultados referentes às atividades realizadas até ao dia 13 de Agosto 

26 Conforme registado na folha de presenças preenchida na reunião 
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Que pelo menos 80% dos profis-

sionais de saúde da ECCI partici-

pem na reunião para auscultação 

de propostas de reformulação dos 

materiais educativos e da instru-

ção de trabalho 
27
 

Taxa de adesão 

(Nº de profissionais de saúde da 

ECCI presentes na reunião/ Nº de 

profissionais de saúde da ECCI con-

vidados) x 100 

 

Em execução 

 

Em execução 

Que pelo menos 100% dos mate-

riais educativos e instrução de tra-

balho, sejam reformulados medi-

ante sugestões dos profissionais 

de saúde da ECCI 

Taxa de execução 

Materiais educativos e instrução de 

trabalho revistos/ reformulados me-

diante sugestões 

 

Em execução 

 

Em execução 

Que pelo menos 80% dos repre-

sentantes do Município, convida-

dos, estejam presentes na sessão 

de apresentação do projeto de in-

tervenção. 

Taxa de adesão 

(Nº de representantes do Município 

presentes/ Nº de representantes do 

município convidados) x 100 

3
3 × 100 

 

= 100% 

 

Superado 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Tabela 11 - Avaliação de indicadores de resultado 

 
Indicadores de resultado 

Indicador Cálculo Resultado Avaliação 

Que pelo menos 80% dos enfer-

meiros demonstre conhecimento 

sobre as estratégias de interven-

ção na sobrecarga do cuidador 

Taxa de participantes que demonstra-

ram conhecimento sobre estratégias 

de intervenção na sobrecarga 

(Nº de respostas corretas/ Nº total de 

respostas) x 100 

50
60 × 100 

 

= 83,33	% 

Superado 

Que pelo menos 30% dos cuida-

dores informais apresentem di-

minuição dos níveis de sobre-

carga, pela ESC 

Taxa de cuidadores com redução dos 

níveis de sobrecarga 

(Nº de cuidadores com redução do 

score de sobrecarga/ Nº total de cui-

dadores) x 100 

Em execução Em execução 

Que 100% das atividades plane-

adas sejam realizadas 

Taxa de adesão 

(Nº de atividades realizadas/ Nº de 

atividades planeadas) x 100 

Em execução Em execução 

 

Fonte: elaboração própria 

 
27
 Conforme registado na folha de presenças preenchida na sessão 
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O projeto “Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao 

Idoso Dependente” tal como evidenciado no cronograma, tem atividades programadas desde 

abril 2021 até maio 2022, sendo que foi realizada uma avaliação intermédia em agosto de 

2021. 

Após a análise dos resultados obtidos pela avaliação dos indicadores estabelecidos, po-

demos concluir que os objetivos do projeto foram alcançados com sucesso. Ao longo do Es-

tágio Final, colaboramos com os enfermeiros da ECCI, perspetivando atingir o objetivo geral 

estabelecido: Contribuir para a redução da sobrecarga dos cuidadores informais, através da 

otimização da intervenção dos Enfermeiros da ECCI de um Centro de Saúde do Baixo Alen-

tejo, potenciando ganhos em saúde dos cuidadores informais e melhoria da qualidade de vida 

dos mesmos e inerentemente da pessoa cuidada.  

Em detalhe, em relação aos objetivos específicos, podemos atestar: foram aplicadas as 

ESC aos cuidadores informais com a colaboração dos enfermeiros da ECCI. Foi elaborada 

uma instrução de trabalho de forma a uniformizar e sistematizar a intervenção dos enfermeiros 

na avaliação da sobrecarga do cuidador informal, assim como nas intervenções perante so-

brecarga, contribuindo para a qualidade da sua atuação. Foi ainda elaborado um programa 

educativo composto por um plano de formação e por um guia prático de forma a facilitar o 

processo de capacitação dos cuidadores da ECCI, mediante as necessidades evidenciadas. 

Estabeleceram-se parcerias com o poder autárquico local, ambicionando estreitar os laços 

institucionais, de forma a potenciar respostas integradas direcionadas a esta comunidade.  

Quanto à monitorização futura, propomos uma auditoria no sentido de apurar a avaliação 

da sobrecarga através da ESC nos prazos programados, assim como o cumprimento da ins-

trução de trabalho elaborada, ambicionando evidenciar um aumento do número de cuidadores 

com diminuição da sobrecarga face à avaliação inicial.



 

 

3. AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS: REFLEXÃO CRÍTICA 

Neste capítulo, refletimos sobre o contributo dos Estágios para a aquisição e desenvolvi-

mento de competências comuns do enfermeiro especialista, assim como das competências 

específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. Re-

fletimos ainda sobre a aquisição de competências e conhecimentos visando a obtenção do 

grau de mestre, recorrendo à investigação, à prática baseada na evidência científica, aos re-

ferenciais teóricos e deontológicos que regem a profissão de Enfermagem. 

3.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS 

De acordo com o Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, 

este é definido como: 

 

“Enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece competência científica, 
técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas 
de especialidade em enfermagem, e que viu ser-lhe atribuído, (...) o título de En-
fermeiro Especialista numa das especialidades em enfermagem previstas no ar-
tigo 40º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.” (OE, 2019, p. 4744). 

 

As competências comuns do enfermeiro Especialista, resultam do aprofundamento dos 

domínios de competências do enfermeiro de cuidados gerais e envolvem as dimensões da 

educação, orientação, aconselhamento, liderança e investigação. 
 
“As competências comuns são partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 
independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua 
elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, 
através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito 
da formação, investigação e assessoria” (OE, 2019, p. 4745). 
 

 Os domínios de competências comuns do Enfermeiro Especialista são: responsabilidade 

profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados; desenvolvi-

mento das aprendizagens profissionais (OE, 2019).  

 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 
As competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal são as se-

guintes:  

“a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 
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b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabi-

lidades profissionais.” (OE, 2019, p. 4745). 

 

Ao nível deste domínio, consideramos que a estudante assumiu uma postura profissional 

adequada, tendo como base de atuação o Código Deontológico do Enfermeiro, assim como, 

o REPE, pelo que a sua prática foi fundamentada nos princípios éticos e deontológicos a 

considerar no exercício da profissão. 

Dando cumprimento ao regulamentado, foi garantido o respeito pelos direitos humanos, 

nomeadamente pela dignidade humana; direito à privacidade no domicílio das pessoas cui-

dadas; respeito pelo princípio da autonomia e pelas suas crenças e valores. Foi facultado o 

consentimento informado, livre e esclarecido. Foram vários os contactos presenciais com os 

cuidadores informais, permitindo que as decisões fossem tomadas de forma consciente e in-

formada.  

Foram ainda acautelados os princípios éticos da beneficência, procurando o bem para o 

participante e para a sociedade; avaliação da maleficência, com o princípio de não causar 

dano; fidelidade, pela confiança estabelecida com os participantes no estudo; veracidade da 

informação transmitida; e confidencialidade da informação.  

Foram consideradas todas as questões ético-legais, bem como os princípios defendidos 

pela Declaração de Helsínquia. No sentido de respeitar o trabalho realizado pelos autores, 

todos os documentos utilizados, foram devidamente referenciados e citados, assegurando 

assim a integridade académica exigida.  

 

Competência da melhoria contínua da qualidade 
“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas es-

tratégicas institucionais na área da governação clínica; 

b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melho-

ria contínua;  

c) Garante um ambiente terapêutico e seguro.” 28 

 

No domínio da melhoria da qualidade, o presente projeto de intervenção surgiu das ne-

cessidades sentidas e expressas pelos profissionais de saúde da ECCI, assim como da ne-

cessidade evidenciada pelo diagnóstico de situação traçado, que demonstram a primordiali-

dade de uma intervenção sobre fenómenos relacionados com o envelhecimento que se re-

percutem na saúde e bem-estar da pessoa idosa e também dos seus cuidadores informais, 

 
28 (ibidem) 
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pelo que, consideramos que o projeto contribuiu para a qualidade dos serviços prestados pela 

Unidade de Saúde onde decorreu o Estágio. 

Para o desenvolvimento e implementação do projeto de intervenção foi necessário con-

sultar várias fontes de informação de forma a solidificar e fundamentar a nossa atuação, pro-

curando contribuir para a melhoria contínua da atuação os enfermeiros, potenciando a obten-

ção de ganhos em saúde para os cuidadores informais, pessoas cuidadas e comunidade.  

No decorrer dos Estágios, privilegiamos um ambiente terapêutico e seguro salvaguar-

dando a segurança e proteção dos utentes da ECCI e seus cuidadores. A gestão do risco foi 

assegurada durante as visitas domiciliárias, aquando do contacto com o cuidador informal e 

pessoa cuidada.  

A participação numa reunião com os enfermeiros da UCC, na qual foram discutidas es-

tratégias e atividades para a melhoria de um projeto no âmbito da saúde escolar, contribuiu 

para a aquisição desta competência.  

 

Competência no domínio da gestão de cuidados 
“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articu-

lação na equipa de saúde; 

b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a 

otimização da qualidade dos cuidados.” 29 

 

No âmbito do domínio da gestão de cuidados, importa referir que ajuizamos ter assumido 

um papel proactivo na concretização do presente projeto de intervenção. Assumimos (sob 

supervisão) a liderança das atividades planeadas, com uma intervenção dinamizadora ao ní-

vel do desenvolvimento das sessões de formação, elaboração da instrução de trabalho e res-

tantes materiais do programa educativo. A implementação do projeto foi ajustada aos recursos 

existentes, ao contexto e às necessidades de saúde identificadas, procurando contribuir para 

a otimização da qualidade dos cuidados.  

A estudante acompanhou o Sr. Enfermeiro coordenador da UCC, especialista em Enfer-

magem Comunitária e de Saúde Pública, tendo a oportunidade de conhecer as funções reali-

zadas por este elemento, nomeadamente, a otimização das respostas da equipa de enferma-

gem, organização de stocks, elaboração de escalas de serviço e articulação dos profissionais 

de saúde que colaboram com a UCC. 

 

 

 

 
29 (ibidem) 
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Competências do domínio das aprendizagens profissionais 
“a) Desenvolve o auto-conhecimento e a assertividade; 

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.” 30 

 

Ao longo deste processo de aprendizagem, consideramos ter desenvolvido o autoconhe-

cimento e assertividade, alicerçados em pesquisas bibliográficas exaustivas, baseada na mais 

recente evidência científica, procurando uma intervenção sólida e segura. Desenvolvemos 

aptidões e habilidades ao nível da comunicação com a pessoa cuidada e cuidador, ajustando 

a linguagem à literacia dos destinatários, contribuindo para facilitar o estabelecimento da re-

lação terapêutica. Ao longo da implementação do projeto de intervenção houve necessidade 

de atuar como formadora, desenvolvendo assim habilidades neste âmbito. Após este per-

curso, consideramos ter desenvolvido uma elevada consciência enquanto pessoa e profissio-

nal de saúde, de forma a maximizar o autoconhecimento e assertividade em prol de respostas 

eficazes. 

3.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-

FERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA  

As competências comuns do enfermeiro especialista aliam-se às competências específi-

cas do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública identificadas 

no Regulamento 428/2018 de 16 de julho, sendo:  

 

a) “Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade;  

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades;  

c) Integra a coordenação dos Programas de saúde de âmbito comunitário e na conse-

cução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde;  

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico” (OE, 

2018, p. 19354). 

 

 

 

 

 

 
30 (ibidem) 
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a) Estabelece, com base na Metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação 
do estado de saúde de uma comunidade 

Consideramos que, na sua globalidade, esta competência foi adquirida através da reali-

zação do projeto de intervenção. No primeiro Estágio, foi realizado um diagnóstico de saúde, 

para o qual tivemos em conta os indicadores epidemiológicos, assim como as variáveis soci-

oeconómicas e ambientais do contexto de intervenção permitindo uma melhor compreensão 

dos seus problemas de saúde. 

 Consideramos que para a elaboração do diagnóstico de situação foram mobilizados co-

nhecimentos sobre determinantes de saúde e reconhecemos que os mesmos interferem com 

o estado de saúde da comunidade. Durante o Estágio Final, após a determinação das priori-

dades foram traçados indicadores em saúde e estratégias de intervenção exequíveis que res-

pondam aos objetivos traçados com vista à melhoria do estado de saúde da comunidade.  

 

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidade 
Julgamos ter contribuído para o processo de capacitação de grupos e comunidade, so-

bretudo de grupos vulneráveis, como é o caso dos cuidadores informais, visando aumentar a 

sua estima, autoeficácia, competências, e capacidade destas pessoas decidirem sobre si pró-

prios e sobre as suas vidas. Durante os contactos no domicílio com as pessoas cuidadas e 

cuidadores informais, procuramos contribuir para a sua capacitação através da estratégia de 

educação para a saúde tendo como foco o “empowerment”. A formação concebida, preparada 

para ser replicada pelos enfermeiros da UCC, assim como a elaboração do guia de apoio ao 

cuidador assim como a elaboração de uma instrução de trabalho para uniformização das prá-

ticas de enfermagem, contribuiram para a aquisição desta competência e visam dar continui-

dade ao projeto de intervenção comunitária.  

 

c) Integra a coordenação dos Programas de saúde de âmbito comunitário e na 
consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde 

Consideramos que esta competência foi adquirida, na medida em que o projeto de inter-

venção se encontra em consonância com as metas A e B do PNS Revisão e Extensão a 2020: 

“A. Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20%” e “B. Aumentar 

a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%” (DGS, 2015, pp. 10-11), apre-

sentando como linhas orientadoras a intervenção ao nível da prevenção da sobrecarga/exaus-

tão do cuidador informal, contribuindo para a diminuição das doenças associadas à sobre-

carga e para o aumento dos anos de vida saudável aos 65 anos. 

Durante a realização dos Estágios, consideramos que contribuímos para a ENEAS, uma 

vez que procuramos “Identificar as Vulnerabilidades de cada cuidador e família cuidadora e 
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avaliação periódica do seu estado geral de saúde e do seu nível de exaustão” (DGS, 2017, p. 

26). 

Consideramos que a elaboração da instrução de trabalho conflui para a aquisição da 

competência, uma vez que se insere no contexto da melhoria contínua da qualidade através 

da implementação de boas práticas preconizadas pelo Plano Nacional de Saúde. A sua im-

plementação permitiu uma atuação similar de todos os enfermeiros, focando a atenção dos 

mesmos na avaliação da sobrecarga do cuidador informal. 

 

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico 
 De forma a dar resposta a esta competência, foram concebidos instrumentos de recolha de 

dados sociodemográficos e aplicada a ESC para identificar a prevalência da sobrecarga do 

cuidador informal com o intuito de caracterizar a dimensão do problema na área geográfica 

de intervenção da UCC.  

A participação nas atividades relacionadas com a vacinação Covid-19, contribuiu igual-

mente para a aquisição desta competência, permitindo uma melhor compreensão da organi-

zação e estruturação desta área de intervenção de enfermagem.  

3.3. COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE  

Em relação à atribuição do grau de mestre, o Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de Setembro, 

refere que o grau de mestre é concedido aos que evidenciem:  

 

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) Sus-
tentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1º ciclo, os desenvolva e 
aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações 
originais, em muitos casos em contexto de investigação; b) Saber aplicar os seus 
conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas 
em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, 
ainda que relacionados com a sua área de estudo; c) Capacidade para integrar 
conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir 
juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões so-
bre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas so-
luções e desses juízos ou os condicionem; d) Ser capazes de comunicar as suas 
conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especi-
alistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades; e) 
Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo." (Ministério da Ciência 
Tecnologia e Ensino Superior, 2016, p. 3174).  

 

Tendo em conta o exposto, consideramos que a concretização do projeto de intervenção 

com recurso à Metodologia do Planeamento em Saúde e à investigação científica, tendo por 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 77 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

base as melhores e mais recentes evidências científicas, demonstraram que a estudante de-

tém conhecimentos e capacidades para a compreensão de um contexto novo para a estu-

dante, integrando conhecimentos para a resolução dos problemas identificados numa pers-

petiva centrada na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

Foi elaborado um Poster intitulado “Sobrecarga dos Cuidadores Informais” e apresentado 

no XI Seminário Ibérico de Psicogerontologia e IV Seminário Ibérico de Gerontologia Social e 

Comunitária, com o intuito de partilhar o conhecimento adquirido através da pesquisa biblio-

gráfica e do processo de investigação realizado (apêndice IX). Foi realizada uma revisão in-

tegrativa da literatura que viabilizou a aplicação e integração de novos conhecimentos obtidos, 

sustentando a intervenção na evidência científica (apêndice X). 

A redação do presente relatório, permitiu transmitir as conclusões, assim como os conhe-

cimentos e raciocínios subjacentes desenvolvidos ao longo deste processo de aprendizagem. 

Desta forma, consideramos ter adquirido as competências necessárias para a obtenção do 

grau de mestre e de enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública.  

  



 

 

4. CONCLUSÃO 

Com a realização deste Relatório, baseados na literatura científica e nos dados epidemi-

ológicos, constatamos que a prestação de cuidados no domicílio à pessoa idosa dependente 

acarreta repercussões negativas no cuidador, conduzindo à sobrecarga do mesmo. Esta so-

brecarga tem impacto negativo na qualidade de vida do cuidador e está associada a uma 

maior morbilidade pelo que a sua caracterização é essencial para uma prevenção efetiva. 

O estudo da sobrecarga associada à prestação de cuidados ao idoso dependente no 

domicílio, constitui uma prioridade em termos de saúde pública uma vez que possibilita a 

avaliação do impacto negativo no cuidador inerente ao processo de cuidar. Neste contexto, a 

prestação de cuidados acarreta danos pessoais, sociais, económicos que frequentemente 

conduzem a sobrecarga ou exaustão do cuidador. Estas repercussões representam um foco 

de atenção privilegiado, relatados por diversos estudos nacionais e internacionais, que evi-

denciam a necessidade de intervir nesta área, nomeadamente pela implementação de estra-

tégias preventivas.  

A difusão de conhecimento sobre promoção da saúde e prevenção da doença é da res-

ponsabilidade dos profissionais de saúde, pelo que, assumem um papel importante na pre-

venção da sobrecarga pela capacitação do cuidador para o desempenho adequado das suas 

funções. Estes devem procurar entender as barreiras físicas, sociais e emocionais envolvidas 

na prestação de cuidados, de forma a traçar as estratégias adequadas de intervenção, procu-

rando proporcionar melhor qualidade de vida ao cuidador e inerentemente menor sobrecarga. 

Foi elaborado um diagnóstico de situação que conduziu à necessidade de uma interven-

ção na ECCI onde foi implementado o projeto de intervenção comunitária. Com a realização 

deste diagnóstico, pretendemos responder às necessidades em saúde identificadas no grupo 

alvo, de forma a garantir um contributo para a diminuição da sobrecarga nos cuidadores in-

formais do país e mais especificamente nos cuidadores informais integrados na ECCI onde 

implementamos o projeto de intervenção. 

Tendo por base a TDAE, compreender a origem dos seres humanos e a sua inserção no 

meio ambiente envolvente, facilita o processo de planeamento da prática clínica e permite 

definir quais as intervenções que melhoram a saúde e o bem-estar das pessoas. Neste sen-

tido, considerando as exigências da função de cuidador informal, considera-se fundamental, 

uma avaliação especializada de Enfermagem que evidencie as dificuldades sentidas pelo cui-

dador (nomeadamente quantificar o grau de sobrecarga subjetiva) e quais os défices de au-

tocuidados associados ao exercício desse papel, que permitam planear intervenções que vi-

sem a proteção do cuidador informal (e da pessoa cuidada) implementá-las e analisar o re-

sultado das mesmas.  
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Para responder às necessidades identificadas, seguimos a Metodologia de Planeamento 

em Saúde segundo Imperatori e Giraldes, com o intuito de garantir um contributo para a dimi-

nuição da sobrecarga, sendo este considerado um problema prioritário, visando obter ganhos 

em saúde. 

A realização do presente Relatório, permitiu-nos consolidar aprendizagens sobre as com-

petências específicas enquanto futuros enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitá-

ria e de Saúde Pública, nomeadamente ao nível da Metodologia de Planeamento em Saúde 

e as etapas que a compõe. Com base nessa Metodologia, foi realizada uma avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade. Procuramos ainda, contribuir para o processo de ca-

pacitação de grupos, integrando a coordenação de Programas de Saúde de âmbito comuni-

tário, indo ao encontro do preconizado no Plano Nacional de Saúde. Durante o processo, foi 

igualmente realizada uma caracterização sociodemográfica, que permitiu uma melhor com-

preensão da matéria abordada. Estas aprendizagens obtidas, vão ao encontro do estabele-

cido no regulamento 428/2018 de 16 de julho, que atribui ao Enfermeiro Especialista em En-

fermagem Comunitária e de Saúde Pública, competências acrescidas (OE, 2018).  

Consideramos a pertinência de realizar um projeto de intervenção subordinado a este 

tema, na medida em que se encontra em consonância com o Plano Nacional de Saúde Re-

visão e Extensão a 2020, cujas políticas estão direcionadas para a melhoria da saúde e bem-

estar da população, relacionando as prioridades estratégicas com a capacitação dos cidadãos 

e o investimento na saúde ao longo do ciclo de vida, com o combate às doenças trans-

missíveis e não transmissíveis, com o fortalecimento dos sistemas de saúde centrados nas 

pessoas e com o desenvolvimento de comunidades resilientes e ambientes protetores (DGS, 

2015). A realização do referido projeto, permitiu ainda contribuir para a ENEAS uma vez que 

procuramos “Identificar as Vulnerabilidades de cada cuidador e família cuidadora e avaliação 

periódica do seu estado geral de saúde e do seu nível de exaustão” (DGS, 2017, p. 26). 

Considerando o objetivo geral traçado para o presente relatório, consideramos que foi 

possível evidenciar a aquisição e desenvolvimento de aprendizagens, conhecimentos e com-

petências necessárias para a obtenção do grau de mestre e de enfermeiro especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública.  

Em relação aos objetivos específicos propostos para o presente trabalho, consideramos 

ter consolidado a capacidade de reflexão sobre as práticas, fundamentando-as com base na 

evidencia científica. Demonstramos capacidade de implementação do projeto de intervenção, 

seguindo as etapas do Planeamento em Saúde. Constatou-se a capacidade de desenvolver 

uma análise critica sobre o processo de desenvolvimento de competências em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública e demonstrar capacidade de liderança. 
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Como dificuldades sentidas, à implementação do projeto de intervenção, apontamos as 

circunstâncias atípicas que estamos a atravessar, que criam condições nos locais de trabalho 

mais exigentes, foi um fator desafiante.  

Em jeito de conclusão, diversos estudos nacionais e internacionais, apontam que os cui-

dadores informais apresentam elevados índices de sobrecarga, no entanto, assiste-se a uma 

escassez de programas de apoio a estes cuidadores. Face ao exposto, como sugestão, ape-

lamos à continuidade deste projeto, de forma a implementar estratégias e intervenções pre-

ventivas da sobrecarga, visando a obtenção de ganhos em saúde e a melhoria da qualidade 

de vida de bem-estar do cuidador. 
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Anexo I - Pedido de Autorização à Comissão de Ética da ULSBA e Respetivo 
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Todos os campos abaixo devem ser preenchidos eletronicamente .  Se porventura o i tem não 
se adequar ao estudo em causa,  escreva “não se apl ica” .  Pode remeter  para anexo nos i tens 

em que ta l  seja per t inente.  

 

Título do Projeto:   
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal  na Prestação de Cuidados ao idoso dependente 
 

 

Identi f icação do(s)  Proponente(s)  
 

Nome(s) :  Susana da Conceição de Sousa e Si lva Camacho 
 

Fi l iação Inst i tuc ional :  Estudante do 4º  Mestrado em Enfermagem na área de Especial ização em 

Enfermagem Comuni tár ia e de Saúde Públ ica do Inst i tuto Pol i técnico de Beja;  Enfermeira a 
exercer  funções na Unidade Local  de Saúde do Baixo Alentejo – Serviço Medic ina 2.  

 

Anexar resumo do Curr iculum Vi tae  (máximo 1 página A4)-  Remeto em anexo ( I )  

 

Investigador responsável /orientador: Professora Doutora Ana Mar ia Dias Sobral  Canhestro 

 

Justi f icação: 
 

O envelhecimento demográf ico é hoje,  de facto,  uma questão global  e Portugal  acompanha 
esta tendência de envelhecimento etár io.  Segundo informação da Uni ted Nat ions Economic 

commission for  Europe .  ( [UNECE],  2017),  em 2070,  Portugal  será o país da Europa com maior  

índice de dependência tota l  (89,7%).  Atualmente,  o número de idosos é super ior  ao número de 
jovens,  com tendência a aumentar  consideravelmente nos próximos anos.   

O aumento da esperança média de v ida,  é encarado como uma importante conquista,  no 

entanto,  acarreta grandes desaf io.  Do envelhecimento advém um aumento da carga de 
morbi l idade e incapacidade,  associada ao aumento de doenças crónicas e de s i tuações de 

dependência (Direcção-Geral  da Saúde [DGS],  2016),  o que se t raduz numa necessidade 

crescente de cuidados,  prestados sobretudo por fami l iares,  reconhecendo-se a importância de 

prestar  apoio ao cuidador informal ,  de forma a minimizar  os impactos negat ivos resul tantes da 
tarefa de cuidador.   

Tendo por base o Regulamento n.º  128/2011 das Competências Especí f icas do Enfermeiro 

Especial is ta em Enfermagem Comuni tár ia e de Saúde Públ ica (ECSP),  assumimos que o 
enfermeiro especial is ta em ECSP deve potenciar  as at iv idades de âmbi to comuni tár io,  de forma 

a assegurar  uma resposta às necessidades de saúde da mesma, indo ao encontro do 

preconizado no refer ido Regulamento “G3.  Integra a coordenação dos Programas de Saúde de 
âmbi to comuni tár io e na consecução dos objet ivos do Plano Nacional  de Saúde;”  (p.  8667).   

Por sua vez,  em consonância com a Meta B do Plano Nacional  de Saúde (PNS) Revisão e 

Extensão a 2020:  “Aumentar  a esperança de v ida saudável  aos 65 anos de idade em 30%” 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 91 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

  

 

ANEXO 1 - FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO 
DE PEDIDOS DE APRECIAÇÃO À COMISSÃO DE 
ÉTICA RELATIVOS A ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

PR.344.0 

 

2/3 
 

 

 (DGS, 2015,  p.  11) ,  sal ienta-se a per t inência da promoção da qual idade de v ida com a 
implementação de ações de promoção da saúde,  junto dos cuidadores informais,  dos utentes e 

comunidade.   

Por outro lado,  ao nível  da Estratégia Nacional  para o Envelhecimento At ivo e Saudável  
( [ENEAS],  2017-2025) uma das medidas ident i f icadas é “ Ident i f icar  as Vulnerabi l idades de cada 

cuidador e famí l ia cuidadora e aval iação per iódica do seu estado geral  de saúde e do seu nível  

de exaustão”  (DGS, 2017,  p.  26) .  
Acresce ainda que,  na génese da Rede Nacional  de Cuidados Cont inuados Integrados 

(RNCCI)  prevê o “Reconhecimento e apoio a cuidadores informais que apoiam as pessoas 

dependentes “ (Administ ração Central  do Sistema de Saúde [ACSS],  2017,  p.  9) .  O plano de 

Desenvolv imento da Rede Nacional  de Cuidados Cont inuados Integrados 2016-2019,  preconiza 
que os cuidadores informais sejam encarados como utentes e como parcei ros (em simul tâneo).  

Na condição de utentes,  pois na maior ia das vezes necessi tam igualmente de cuidados (pelas 

repercussões da prestação do cuidado).  Como parcei ros,  uma vez que se forem devidamente 
capaci tados pelos prof iss ionais de saúde para cuidar,  tornam a sua intervenção mais efet iva.  

(Ministér io do Trabalho,  e da Sol idar iedade e da Segurança Social  [MTSSS] e Ministér io da 

Saúde [MS],  2016]  
O enfermeiro é responsável  por  estabelecer um vínculo com estas famí l ias,  at ravés do 

apoio educacional ,  socia l ,  terapêut ico e por  vezes psicológico,  dado que,  at ravés das suas 

v is i tas domici l iár ias,  o enfermeiro consegue ident i f icar  ações que este jam a afetar  a dinâmica 
do cuidar ,  por  exemplo,  o desgaste f ís ico e psicológico do cuidador ou o agravamento do 

estado de saúde do utente.  Perante o exposto,  pretendo elaborar  um projeto de intervenção 

di recionado aos cuidadores informais do idoso dependente,  no sent ido de fomentar  um suporte 
aos cuidadores informais na comunidade,  focado em intervenções que perspet ivam melhorar  a 

capaci tação para a prestação de cuidados e fornecer recursos para minimizar  a sobrecarga,  

ansiedade e depressão.   
 

 

Objetivos do Estudo:  
 

Objet ivo Geral  do Estudo:  Contr ibui r  para a melhor ia da intervenção dos enfermeiros da 

ECCI,  na aval iação da sobrecarga dos cuidadores informais 

 

 
 

Data prevista de início dos trabalhos :  ____/____/2021  

 

Data prevista de f im dos trabalhos: 13 /08 /2021  
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Metodologia 
 
Tipo de Estudo:  

Estudo Descr i t ivo e exploratór io 
 

 

População e Amostra/ Informantes:  
Cuidadores Informais que prestam cuidados aos utentes ( idosos)  que são cuidados pela 

Equipa de Cuidados Cont inuados Integrados da Unidade de Cuidados na Comunidade “Cuidar  

Ferrei ra na Proximidade” 
 

 

Cr i tér ios de Inclusão/Exclusão:  
Cr i tér ios de inclusão:  Ser cuidador informal  

Cr i tér ios de Exclusão:  O cuidador informal  cujo utente da ECCI tenha idade infer ior  a 65 

anos.  
 

Locais onde Decorre a Invest igação:  

Unidade de Cuidados na Comunidade de Ferrei ra do Alentejo-  “Cuidar  Ferrei ra na 
Proximidade” 

Domicí l io do cuidador informal /  do utente da UCC  

 

 
Inst rumento(s)  de Colhei ta de Dados ( juntar  exemplo,  no formato,  que vai  ser  ut i l izado) :  

Quest ionár io dos dados sociodemográf icos (a preencher pelos cuidadores informais)  (anexo 

I I )  
Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zar i t    

 

Garant ia de Conf idencial idade:  
Será apresentado aos suje i tos que acei tem part ic ipar  o consent imento l ivre e esclarecido e 

devidamente preenchido em dupl icado.  Será ainda expl icado que toda a informação relacionada 

com os sujei tos é anónima, sendo salvaguardada a conf idencial idade da informação obt ida.   
 

 

Como é garant ida a voluntar iedade e autonomias dos part ic ipantes ( juntar  exemplos do 
documento para informação e obtenção do consent imento) :  

A part ic ipação no estudo é l ivre e esclarecida.  Esta garant ia está descr i ta no termo de 

consent imento informado (anexo I I I )  
 

 

Há previsão de danos para os sujeitos da investigação?  
Não. Os sujei tos da invest igação podem abandonar o estudo durante o per íodo de 

invest igação,  sempre que assim o desejarem. 

 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 93 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

 

ANEXO 1 - FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO 
DE PEDIDOS DE APRECIAÇÃO À COMISSÃO DE 
ÉTICA RELATIVOS A ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

PR.344.0 

 

4/3 
 

 
Há previsão de benefícios para os sujeitos da investigação?  

Pretende-se que esta invest igação t raga benef íc ios:   

-  Ao nível  do conhecimento por  par te dos prof iss ionais de saúde para a melhor ia da 

intervenção na aval iação da sobrecarga dos cuidadores informais 
-  Ao nível  da obtenção de ganhos em gestão do st ress do cuidador informal   

 

 
Custos de part icipação para os sujeitos da investigação e possível  compensação :  

Não há custos de part ic ipação para os suje i tos de invest igação.  

 

 

ANEXAR 
1.  Folha de Consentimento Informado  que deve conter ,  para além de outros ju lgados 

per t inentes,  os seguintes elementos:   

•  Ident i f icação do invest igador;   

•  Ident i f icação do estudo;  

•  Objet ivos do estudo;  

•  Informações re levantes;  

•  Caráter  voluntár io da par t ic ipação e possib i l idade de desistência a qualquer 
momento do estudo;  

•  Conf idencial idade das respostas 
2.  Instrumento(s)  de Colheita de Dados 
3.  Projeto de Investigação (máximo 20 páginas) 
4.  Curriculum Vitae do(s)  Proponente(s)  (máximo 1 página por cada) 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Eu, abaixo assinado,  na qual idade de invest igador responsável ,  declaro por  minha honra que as 

informações prestadas são verdadeiras e que em todo o processo de invest igação serão 

respei tados os di re i tos humanos e as recomendações constantes nos documentos nacionais e 
internacionais re lat ivos à invest igação. 

 

Data:  
 
O Proponente:  
 
____________________________________________ 

(Assinatura manuscr i ta)  
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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE 

SEDE: HOSPITAL JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 
Rua Dr. António Fernando Covas Lima 

7801-849 Beja, Portugal 
Tel: (+351) 284 310 200 . Fax: (+351) 284 322 747 

geral@ulsba.min-saude.pt . www.ulsba.pt 
NIF: 508 754 275 

EXTRATO DA ACTA DA REUNIÃO N.º 05/2021 DA COMISSÃO DE ÉTICA 
HOMOLOGADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 12.05.2021 (Ata nº 18, Ponto 541) 

 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e trinta 

minutos, na Sala João Paradela do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, reuniu a 

Comissão de Ética da ULSBA, estando presentes: Ana Matos Pires, Assistente 

Graduado-Sénior de Psiquiatria, Diretora do Serviço de Psiquiatria e Presidente 

desta Comissão, Carla Alexandra Bicas Pereira Lourenço, Técnica Superior de 

Serviço Social, José Maria Afonso Coelho, Capelão e Coordenador do Serviço de 

Assistência Espiritual e Religiosa, Sandra Manuela Figueira Heleno Serrano, 

Enfermeira do Gabinete de Promoção e Garantia da Qualidade, Sara Isabel Veiga 

Martins, Assistente de Medicina Geral e Familiar, e Sílvia Edgar Aurélio Lampreia 

Guerreiro, Farmacêutica. Não pôde estar presente e justificou a sua ausência, Aida 

Maria Matos Pardal, Enfermeira. ------------------------------------------------------------------- 

------------------------- Foram tratados os seguintes assuntos: ---------------------------------- 

«««PONTO QUINTO – EDOC/2021/17070 – Projeto «Prevenção da sobrecarga do 

Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao idoso dependente», a realizar por  

Susana da Conceição de Sousa e Silva Camacho. -------------------------------------------- 

Uma vez que não que não consta do anexo 1 do PR.344.0 a data de início do 

trabalho, foi contactada a Senhora Enfermeira Susana Camacho que nos informou 

que o iniciará na semana de 17 de maio, assim sendo a Comissão de Ética não tem 

nada a opor e emite parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
 

Beja, 17 de maio 2021 

A Presidente da Comissão de Ética 
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Anexo II - Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) 
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® Escala de sobrecarga do Cuidador (Sequeira, 2007; 2010) 
 
 

Escala de sobrecarga do cuidador (Sequeira, 2007, 2010, 2018) 
A ESC é uma escala que avalia a sobrecarga objectiva e subjectiva do cuidador informal.  

Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se aplica ao seu caso, 

colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião.  

N.º Item Nunca Quase nunca 
Às 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1 Sente que o seu familiar solicita mais ajuda do que aquela que 
realmente necessita? 

     

2 Considera que devido ao tempo que dedica ao seu familiar já não 
dispõe de tempo suficiente para as suas tarefas? 

     

3 Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do seu familiar e ainda 
tem outras tarefas por fazer? 

     

4 Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento do seu familiar?      

5 Sente-se irritado/a quando está junto do seu familiar?      

6 Considera que a situação actual afecta de uma forma negativa a 
sua relação com os seus amigos/familiares? 

     

7 Tem receio pelo futuro destinado ao seu familiar?      

8 Considera que o seu familiar está dependente de si?      

9 Sente-se esgotado quando tem de estar junto do seu familiar?      

10 Vê a sua saúde ser afectada por ter de cuidar do seu familiar?      

11 Considera que não tem uma vida privada como desejaria devido 
ao seu familiar? 

     

12 Pensa que as suas relações sociais são afectadas negativamente 
por ter de cuidar do seu familiar? 

     

13 Sente-se pouco à vontade em convidar amigos para o(a) visitarem 
devido ao seu familiar? 

     

14 Acredita que o seu familiar espera que você cuide dele como se 
fosse a única pessoa com quem ele(a) pudesse contar? 

     

15 Considera que não dispõe de economias suficientes para cuidar 
do seu familiar e para o resto das despesas que tem? 

     

16 Sente-se incapaz de cuidar do seu familiar por muito mais tempo?      

17 Considera que perdeu o controle da sua vida depois da doença do 
seu familiar se manifestar? 

     

18 Desejaria poder entregar o seu familiar aos cuidados de outra 
pessoa? 

     

19 Sente-se inseguro acerca do que deve fazer com o seu familiar?      

20 Sente que poderia fazer mais pelo seu familiar?      

21 Considera que poderia cuidar melhor do seu familiar?      

22 Em geral sente-se muito sobrecarregado por ter de cuidar do seu 
familiar? 
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                                                   APÊNDICES 
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Apêndice I - Questionário Sociodemográfico 
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Questionário 
 
  

O presente questionário é dirigido ao(s) cuidador(es) informal(ais) de utentes 

dependentes que são cuidados pela Equipa de Cuidados Continuados Integrados da 

Unidade de Cuidados na Comunidade- Cuidar Ferreira. Tem como intuito ser o ponto 

de partida para o projeto, realizado no âmbito do Curso do Mestrado em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, intitulado: “Prevenção da Sobrecarga do Cuidador 

Informal na Prestação de Cuidados ao idoso dependente”.  

 

A sua colaboração é essencial sendo um contributo importante para a realização 

do presente estudo, salientando a relevância para o desenvolvimento da área científica 

e consequentemente as vantagens para a melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados. Solicito que responda às questões, tendo o cuidado de não deixar nenhuma 

por responder.  

 

É garantido o sigilo e a confidencialidade dos dados recolhidos, assim como a sua 

utilização, no âmbito restrito da realização e divulgação do projeto.  

 

Grata pela sua colaboração. 

 

 

 

 

 Enfermeira Susana Camacho 
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Nas questões em que existem opções de resposta deve colocar um X na resposta 

que se adequa à sua situação. Nas questões de resposta escrita, deve escrever nos 

espaços definidos.  

 

1) Idade: ________ Anos 
 

2) Sexo:    
 

3) Situação conjugal: 
a) Casado/a / União de facto  

b) Divorciado/a / Separado/a  

c) Viúvo/a  

d) Solteiro/a  

 

4) Habilitações académicas: 
a) Analfabeto  

b) Sabe ler e escrever  

c) 1º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente  

d) 2º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente  

e) 3º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente  

f) Ensino Secundário ou Equivalente  

g) Ensino Superior  

 

5) Situação profissional: 
a) Empregado/a  

b) Aposentado/a /Reformado/a  

c) Desempregado/a  

d) Estudante  

e) Doméstica  

f) Outra     Qual? _________________ 
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6) Relação com a pessoa a quem presta cuidados: 
a) Amigo/a  

b) Familiar     Qual?   

c) Vizinho  

d) Outra Qual?  _______________________ 

 

7) Qual a distância entre a residência do cuidador e a pessoa a quem presta 
cuidados? 

a) Coabitação  

b) Vivem em casas diferentes, mas no mesmo edifício (ou geminadas)  

c) Na mesma rua   

d) Na mesma terra ou vila  

e) Fora da mesma localidade  

 

8) Há quanto tempo presta cuidados ao idoso (aproximadamente)? 
Anos:  Meses:    

 

9) Como classifica a sua dificuldade em cuidar? 
a) Nada difícil   

b) Difícil   

c) Muito difícil  

 

10) No seu entender, qual o local mais adequado para a pessoa que necessita de 
cuidados ser cuidada? 

a) Casa  

b) Hospital  

c) Unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

d) Outro  Qual?_______________ 
 

 

 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 102 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

 

 

 

11) Quais as dificuldades que sente desde que é cuidador? 
a) Falta de tempo para outras atividades  

b) Dificuldades económicas  

c) Falta de descanso  

d) Dificuldades em saber como cuidar  

e) Não sente dificuldades  

f) Outra Qual_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação 
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Apêndice II - Consentimento Informado 

  



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 104 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

 

 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 105 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 106 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III - Pedido de autorização para utilização da Escala de Sobrecarga 

do Cuidador e respetivo parecer 
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05/09/21, 16:40Gmail - Pedido de autorização

Página 1 de 2https://mail.google.com/mail/u/0?ik=aeaf109840&view=pt&sear…d-f%3A1700138608256782475&simpl=msg-f%3A1700138608256782475

Susana Silva <susana1147@gmail.com>

Pedido de autorização
1 mensagem

Carlos Sequeira <carlossequeira@esenf.pt> 18 de maio de 2021 23:55
Para: susana1147@gmail.com

Olá Susana Silva

Informa-se que poderá utilizar a Escala designada por Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC),
traduzida e validada para a população Portuguesa, no seu estágio profissional.

Mais se informa que o instrumento deve ser utilizado na integra, podendo apenas ser alterado na
forma de apresentação, e, não podendo ser utilizado para fins comerciais.

Envio um documento em anexo que deverá preencher e devolver.

Trata-se de um documento de monitorização da utilização da Escala.

As regras de cotação estão publicadas no livro Cuidar de idosos com dependência física e Mental,
editado pela LIDEL, em 2010/2018.

https://www.bertrand.pt/livro/cuidar-de-idosos-com-dependencia-fisica-e-mental-carlos-sequeira/21325567

https://www.fnac.pt/Cuidar-de-Idosos-com-Dependencia-Fisica-e-Mental-Carlos-Sequeira/
a1440821

 No entanto se persistir qualquer dúvida não hesitem em contactar-me.

 Seguem em anexo o instrumento.

 Com os melhores cumprimentos e ao dispor,

 Carlos Sequeira

_______________________________

Carlos Sequeira, PhD, MSc, RN

Prof. Coordenador - Escola Superior de Enfermagem do Porto

Coordenador do Grupo de Investigação - NurID: Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem – cintesis - center for health
technology and services research - FMUP

Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental

https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Sequeira2

 

De: soraia rosas
Enviado: 31 de março de 2021 10:18
Para: carlossequeira@esenf.pt <carlossequeira@esenf.pt>
Assunto: instrumento de avaliação escala de sobrecarga do cuidador de Zarit versão portuguesa
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05/09/21, 16:40Gmail - Pedido de autorização

Página 2 de 2https://mail.google.com/mail/u/0?ik=aeaf109840&view=pt&sear…d-f%3A1700138608256782475&simpl=msg-f%3A1700138608256782475

 De: Susana Silva <susana1147@gmail.com> 
Enviada: 18 de maio de 2021 22:47
Para: carlossequeira@esenf.pt
Assunto: Pedido de autorização

 

 

 

 

Boa noite, Ex.mo Doutor Carlos Sequeira, 

 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, a decorrer no Instituto Politécnico de
Beja, estou a desenvolver uma Dissertação de Mestrado, que pretende estudar a Sobrecarga do Cuidador
Informal resultante da Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente. Deste modo, selecionei como escala de
avaliação para a recolha de dados a Escala de Sobrecarga do Cuidador (de Zarit). Contudo, para prosseguir com
o estudo, terei de ter a sua permissão para a utilização da referida escala no meu estudo, uma vez que, esta já foi
validada para a população portuguesa. Por fim, pedia encarecidamente a autorização para a utilização dessa
escala no meu estudo, comprometendo-me a dar feedback dos resultados obtidos. 

Sem mais assunto de momento, fico a aguardar uma resposta.

Grata pela atenção.

 

Atenciosamente,

 

Susana Camacho

 

2 anexos

info_utiliza_instrumentos (1).doc
30K

escala_sobrecarga_cuidador_sequeira.doc
56K
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Apêndice IV - Pedido de autorização para aplicação dos instrumentos de co-

lheita de dados e posterior desenvolvimento do projeto de intervenção comuni-

tário ao Enfermeiro Coordenador da UCC 
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05/09/21, 22:39Gmail - Pedido de autorização

Página 1 de 2https://mail.google.com/mail/u/0?ik=aeaf109840&view=pt&sear…g-a%3Ar661556530323618040&simpl=msg-f%3A1709872845932268514

Susana Silva <susana1147@gmail.com>

Pedido de autorização
2 mensagens

Susana Silva <susana1147@gmail.com> 2 de setembro de 2021 23:22
Para: mario.almeida@ulsba.min-saude.pt

 
Boa noite, Ex.mo Sr. Enfermeiro Coordenador do Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo, 
 
No âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, a decorrer no Instituto
Politécnico de Beja, pretendo desenvolver uma Dissertação de Mestrado, que visa estudar a
Sobrecarga do Cuidador Informal resultante da Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente. Deste
modo, pretendo desenvolver o referido estudo com os cuidadores informais dos idosos dependentes
inseridos na ECCI do Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo. Contudo, para prosseguir, terei de ter a
sua permissão para a concretização do mesmo. Neste sentido, pedia encarecidamente a autorização
para a realização do estudo, comprometendo-me a dar feedback dos resultados obtidos. 

Sem mais assunto de momento, fico a aguardar uma resposta.
Grata pela atenção.
Atenciosamente,

Susana Camacho

Mário Almeida - ULSBA <mario.almeida@ulsba.min-saude.pt> 3 de setembro de 2021 10:36
Para: susana1147 <susana1147@gmail.com>

Exma. Sra. Enfermeira Susana  Camacho

 

Esta concedida a autorização para a realização do seu  estudo no âmbito  do Mestrado em
Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública,  que visa estudar a Sobrecarga do Cuidador Informal resultante da
Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente.

O mesmo será desenvolvido, na Unidade Funcional UCC - ECCI  com os cuidadores informais dos idosos
dependentes inseridos no programa

 

Com os melhores cumprimentos,

 

Mário Almeida

Enfermeiro Especialista em funções de chefia da UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados) 

Coordenador
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Apêndice V - Questionário de conhecimentos adquiridos na sessão de formação 
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Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

 

 
Sessão de Formação em Serviço: Avaliação e Atuação Perante Sobrecarga do Cuidador 
informal 

 
Este instrumento é fundamental para se obter informação acerca dos conhecimentos ob-

tidos no final da sessão de formação no que concerne à avaliação da sobrecarga do cuidador 

informal e acerca das intervenções a implementar pelo enfermeiro para a gestão da mesma.  

Assim, solicita-se o seu preenchimento que é anónimo e confidencial. 

Responda a cada item, assinalando com um “ ” a quadrícula correspondente à sua opi-

nião. 

 

 

 Verdadeiro Falso 

Os Cuidadores informais, são pessoas que prestam cuidados a um familiar, 

vizinho ou amigo, sem remuneração para o efeito. 

    

Para os cuidadores melhorarem a assistência prestada devem ser dotados 

dos seguintes requisitos: Condições ambientais, económicas, sociais, de in-

formação, de competências/habilidades e de apoio formal.  

    

Sobrecarga é um conceito que se refere a desgaste por cansaço, ou seja, pode 

traduzir a exposição do cuidador a fatores de stress significativos e que, ao 

longo do tempo, originam consequências em termos de sobrecarga para quem 

cuida. 

    

O Stress do Cuidador está relacionado com o sentimento de estar sob pressão 

e ansiedade ao ponto de ser incapaz de funcionar de forma adequada física e 

mentalmente. 

    

A escala da sobrecarga do cuidador está dividida em quatro domínios, sendo 

eles: impacto da prestação de cuidados, relação interpessoal, expetativas com 

o cuidar, e a perceção de autoeficácia. 
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A escala da sobrecarga do cuidador deve ser aplicada até ao 2º contacto com 

o cuidador informal. 

    

A reavaliação da escala deve ocorrer até um mês de intervenção e anual-

mente.  

    

As sessões de educação para a saúde devem ser programadas sempre que 

o cuidador demonstre défice de conhecimentos para cuidar.  

    

Sempre que o cuidador evidencie carência ao nível dos recursos para cuidar, 

deve ser encaminhado para a assistente social.  

    

A rede de apoio social não assume um pepel relevante na redução da sobre-

carga do cuidador informal.  

    

 
 

 
 

Obrigada pela sua colaboração! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 114 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI - Guia prático 
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limitações físicas e esclarecer, de forma simples e ilustrativa, 
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cuidador e a pessoa cuidada.  
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Apresentação 

 

 

A equipa de Cuidados Continuados Integrados, para além da prestação 

de cuidados diretos ao utente, tem ainda como foco o apoio ao 

cuidador informal e restante família.  

O presente Guia Prático surge com o intuito de orientar os cuidadores 

informais durante a prestação de cuidados a pessoas acamadas ou 
com limitações físicas que necessitam de cuidados especiais. Visa 

ainda esclarecer, de forma simples e ilustrativa, os pontos mais 

comuns do cuidado no domicílio, auxiliando o cuidador e a pessoa 
cuidada.  

Ao longo deste guia serão abordados temas como: cuidados ao 

cuidador; cuidados de higiene; posicionamentos; transferências; 
prevenção de úlceras por pressão; prevenção de quedas e 

alimentação. 

A elaboração deste guia tem como referência principal o Guia dos 

Cuidadores da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(2019).  
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1 Cuidador Informal 

O aumento da esperança média de vida, é encarado como uma 
importante conquista, no entanto acarreta grandes desafios. Associado 

ao envelhecimento, existe um aumento da carga de morbilidade e 

incapacidade, atribuída à prevalências de doenças crónicas e de 
situações de dependência (Direcção-Geral da Saúde, 2016), o que se 

traduz numa necessidade crescente de cuidados, executados 
preferencialmente no domicílio e que frequentemente ficam sob a 

responsabilidade dos familiares, designados por cuidadores informais. 

Os cuidadores informais constituem um grupo de elevada 
importância na prestação de cuidados ao idoso dependente, com 

necessidade de incentivo e apoio, em situações que sentem 

dificuldades.  
 

1.1 Cuide de si  

 

A presença de um idoso dependente, pode alterar 

significativamente as rotinas e prioridades do cuidador. O esforço que 
a função de cuidar exige, pode conduzir a exaustão física e emocional 

e é normal que o cuidador se sinta incapaz de lidar com a situação, 

sozinho e com medos. É importante que reconheça que para prestar 
cuidados ao seu familiar é fundamental que se sinta bem. Assim, 

deixamos alguns conselhos: 
 

x Procure praticar algum exercício físico (por exemplo, procure 

fazer uma caminhada duas vezes por semana). 

Independentemente da atividade que selecione, o 
importante é manter-se ativo regularmente e evitar 

comportamentos que possam influencias negativamente a 
sua saúde;  

x Transforme o exercício numa atividade social, de forma a 

poder conversar com alguém; 
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x Limite o tempo dedicado a atividades passivas, como 

televisão ou navegar na internet. O corpo precisa de 

movimento; 

x Peça e aceite ajuda de outras pessoas; 

x Sempre que se sentir sobrecarregado ou cansado, peça 

ajuda a familiares ou amigos; 

x Descubra formas de desabafar e libertar a tensão; 

x Não se esqueça de ir regularmente ao médico e esteja atento 
aos sinais que o seu corpo lhe transmite e que possam estar 

relacionados com um nível elevado de stress ou problemas 

de saúde. Deve evitar adiar a marcação de consultas e 
verificar o seu estado de saúde com frequência.  

 

1.2 Cuide da sua saúde mental e bem-estar 
 

O stress faz parte do nosso dia a dia, no entanto, para muitos 
cuidadores pode constituir um fator de risco para a saúde.  

 

 Ansiedade 
 Raiva 

 Choro 

 Perda de apetite 
 Sonolência 

 Espasmos musculares 
 Tonturas 

 Agitação  

 Tiques nervosos  
 Falta de ar 

 

 
Perante sintomas de stress, deve intervir rapidamente e não 

ignorar na esperança que estes desapareçam naturalmente. Falar 
sobre como se sente pode ajudá-lo. 

 

Manifestações 
de stress 
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1.2.1- Como lidar com stress:  

 

x Converse com alguém da sua confiança sobre os seus 
sentimentos e preocupações. Partilhar os seus sentimentos 

com os que lhe são mais próximos pode ajudá-lo; 

x Fale com outras pessoas que se encontrem numa situação 

semelhante; 

x Procure participar numa associação ou grupo de cuidadores 

e partilhar as suas experiências; 

x Se tem dificuldades em partilhar as suas experiências, pode 
fazê-lo através de fóruns online onde poderá conhecer 

outros cuidadores de forma anónima, trocar experiências e 

encontrar apoio.  
 

 

1.2.2- Autoajuda 

 
Caso se sinta ansioso, com irritabilidade, crises de choro ou outro 

sintoma de stress, pode seguir algumas das sugestões que o poderão 

ajudar: 
 

x Caso seja possível, saia de casa, durante pelo menos 

5 min. Respire fundo, conte até três e depois expire. 
Repita este exercício até se sentir mais calmo; 

x Não fume ou beba em demasia. O álcool e o tabaco 

têm efeitos prejudiciais no corpo e tornam-no mais 
vulnerável aos sintomas físicos do stress; 

x A cafeína também pode provocar efeitos semelhantes 

aos do stress, pelo que deve controlar a quantidade 
que ingere; 

x Mantenha-se ativo. O exercício físico é uma maneira 

fácil e eficaz de libertar tensão. 

 
1.3  Técnicas de relaxamento 
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Procure fazer atividades que lhe dão prazer. Isso irá ajuda-lo a 

sentir-se mais calmo. No entanto, existem técnicas especificas para 

reduzir rapidamente o stress e que podem ser feitas em diversos locais.  
 

Quando nos sentimos nervosos, temos tendência a respirar 

rapidamente e sem ritmo. O controlo da respiração é o pilar das 
técnicas de relaxamento e é útil em diversas situações.  

 

1.3.1- Exercícios respiratórios 

 

Os exercícios respiratórios podem ser um excelente aliado parta 
diminuir o stress. Podem ser feitos em qualquer lugar, apenas é 

necessário que esteja sentado. Os principiantes podem treinar estes 

exercícios diversas vezes até se habituarem a este tipo de respiração.  
 

x Sente-se confortavelmente com as costas direitas; 

x Coloque uma mão em cima do peito e outra na barriga; 

x Inspire pelo nariz e veja a sua barriga a encher. A mão 
que está no peito deve mexer-se muito pouco neste 

processo. 

x Expire gentilmente pelo nariz. A mão deitada na 
barriga deverá movimentar-se assim que começar a 

expirar o ar. 

x Repita, mantendo o ritmo. O objetivo é fazer entre 8 a 

12 ciclos respiratórios num minuto. 

x Numa fase inicial, pode sentir que não está a inspirar 

oxigénio suficiente. A prática regular deste exercício 

permitir-lhe-á ser capaz de respirar melhor e ajudá-lo 
a relaxar. 
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1.3.2-  Relaxamento muscular progressivo 

 

O relaxamento progressivo dos músculos é uma técnica que 
contribui para a redução da tensão muscular para reduzir o stress. Esta 

técnica deve ser realizada com calma de forma a dar tempo para os 
músculos relaxarem. Se preferir pode usar uma música para ouvir 

enquanto realiza os exercícios. 

 
Este exercício deve ser realizado num lugar tranquilo onde se 

possa deitar. Esta técnica requer uma prática diária, com uma duração 

entre 30 a 45 minutos, durante pelo menos 6 meses.  

 

x Procure manter a temperatura da divisão onde está 

amena; 

x Vista roupas confortáveis e tire os sapatos. 

x Deite-se numa cama, sofá, tapete ou colchão de 
ginástica, com as palmas da mão abertas (viradas para 

cima) e pousadas lateralmente no chão; 

x Foque-se na sua respiração, relaxe e respire 
calmamente; 

x Quando estiver pronto, concentre a atenção nos 

braços e mãos. Aproveite o momento para avaliar 
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como sente estes membros. Contraia lentamente os 

músculos dos dois braços e, apertando o mais que 

puder, levante ligeiramente os pulsos do chão. 
Aguente durante 6 segundos e descontraia. Repita o 

exercício; 

x Faça o mesmo com as pernas: levante-as do chão, 
com os dedos dos pés contraídos a apontar para si, 

aguente e relaxe. Repita o exercício; 

x Levante novamente as pernas do chão, com os dedos 

contraídos a apontar em frente (como se estivesse a fazer 

ballet). Repita o exercício; 

x Continue o exercício passando agora para o pescoço e 

ombros. Contraia os músculos do pescoço e dos ombros. 

Leve os ombros em direção às orelhas. Aguente durante 6 

segundos nessa posição e descontraia. Repita o exercício; 

x Deitado no chão, tente levantar lentamente as suas costas. 

As ancas e a cabeça continuam no chão. Aguente e 

descontraia. Repita o exercício; 

x O último grupo muscular a ser trabalhado é o dos músculos 

da cara. Tente fazer uma careta contraindo os músculos de 

maneira a trazer a boca o mais perto dos olhos que for 

possível. Aguente nesta posição alguns segundos e 

descontraia. Repita o exercício; 

x Por fim, verifique se há algum grupo muscular que ainda 

não esteja totalmente relaxado e repita o exercício se for 

necessário. 
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2 Cuidados de higiene 

A higiene pessoal é importante pois promove o conforto, a 

qualidade de vida e contribui pra a prevenção de doenças.  

 
Os cuidados de higiene podem ser prestados na cama ou no 

chuveiro, dependendo das características da pessoa e do seu grau de 
dependência. Pode ser: 

 

Parcial- contempla cuidados específicos a algumas partes do corpo, 
nomeadamente zonas com maior carência de higiene (face, boca, 

mãos, pés, axilas e genitais); 

 

Total- consiste no banho completo.  
 

 
 

Fonte: 

https://www.docsity.com/pt/banho-no-leito-
1/4771084/ 

 
2.1 Cuidados a ter durante a prestação de Cuidados de 

higiene 

 

x Explicar à pessoa o procedimento e pedir a sua colaboração; 

x Preparar o material necessário (toalhas, lençóis, pijama ou 

camisa, bacia, esponja, gel de banho, pente, desodorizante, 

escova de dentes e pasta dentífrica); 

x Enquanto presta os cuidados de higiene vá conversando 

com a pessoa; 

x Não deixar a pessoa sozinha enquanto toma banho. 
 

 

2.2 Como prestar os cuidados de higiene no chuveiro 
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x colocar barras de apoio e tapetes antiderrapantes no 

chuveiro e no chão. Aconselhar a pessoa a apoiar-se nas 

barras de apoio ao entrar e sair do banho para prevenir 

quedas; 

x Ajude a pessoa a ficar bem sentada num banco no poliban 

ou banheira; 

x Regule a temperatura da água mediante a preferência da 

pessoa; 

x Ajude a pessoa nos cuidados de higiene apenas nas partes 

que este não consegue higienizar, de forma a promover a 

sua autonomia.  

 

2.3 Como prestar os cuidados de higiene na cama 

 

x Ajuste a altura da cama ao nível da sua anca. Desta forma 

reduz o esforço e diminui o risco de lesões musculares; 

x Trave as rodas da cama; 

x Utilize uma bacia com água temperada ao gosto da pessoa; 

x Coloque uma toalha no peito da pessoa; 

x Inicie a higiene por lavar os olhos com água e seque; 

x De seguida lave a cara e as orelhas com uma esponja 

humedecida; 

x Posteriormente dispa o seu familiar e adicione gel de banho 

à bacia com a água; 

x  Lave os braços com água e sabão, iniciando nas mãos e 

afastando o braço para lavar as axilas; 

x Lave o pescoço, o peito e a barriga e posteriormente as 

pernas, dos pés até à coxa; 

x Tenha o cuidado de secar bem, sobretudo nas zonas de 

pregas, como a região infra mamária no caso das mulheres; 

 

2.4 Como prestar os cuidados de higiene na região perineal 
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2.4.1. Na mulher:  

 
Comece por lavar a região suprapúbica. De seguida, com a 

mão não dominante, separe os grandes lábios e comece a lavar da 
região púbica em direção ao ânus, num movimento único. Se for 

necessário repetir o movimento, troque a esponja. Seque bem. No fim 

do procedimento, lave as suas mãos ou higienize-as com uma solução 
de base alcoólica.  

 

2.4.2. No Homem: 

 
Lave a região suprapúbica, segurando o pénis e puxando o 

prepúcio para baixo; lave a glande e o meato urinário com um 

movimento circular do meato para fora e para baixo em direção à raiz 
do pénis. No final, puxe o prepúcio para a sua posição natural. 

Posteriormente, lave o escroto e termine secando a região genital. No 
fim do procedimento, lave as suas mãos ou higienize-as com uma 

solução de base alcoólica. 

 
2.5 Como prestar os cuidados de higiene oral 

Este cuidado deve ser prestado frequentemente de manhã e à noite, 

pois elimina microrganismos e previne o mau hálito, infeções e cáries. 
Deve ser prestado da seguinte forma: 

x Eleve a cabeceira da cama, com a pessoa deitada de costas; 

x Coloque uma toalha sobre o peito; 

x Puxe o queixo para baixo; 

x Higienize a boca usando uma esponja dentária ou espátula 

montada e humedecida com um elixir bocal; 

x Aplique um hidratante nos lábios caso necessário.  
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3 Posicionamentos  

As pessoas com incapacidade, que passam muito tempo na 
cama, cadeira de rodas ou cadeirão, necessitam ser mudar de posição 

com alguma frequência, de forma a prevenir complicações associadas 

à imobilidade e proporcionar conforto à pessoa. Os posicionamentos 
devem ser ajustados às necessidades, pelo que quanto mais 

dependente estiver o doente mais frequentemente deverão ser 
posicionados podendo variar entre 2 a 4H.   

 

3.1 Importância dos posicionamentos 

 
x Prevenir o aparecimento de úlceras por pressão; 

x Prevenir o aparecimento de deformidades ósseas; 

x Prevenção de encurtamento e atrofias musculares; 

x Prevenção de complicações respiratórias;  

x Estimular a circulação sanguínea; 

x Promover o bem-estar e conforto. 
 

3.2 Tipos de posicionamento 

 
Para auxiliar na técnica de posicionamento, recomenda-se a 

colocação de um resguardo na cama que irá facilitar as movimentações 
da pessoa. Os posicionamentos na cama mais frequentes são o 

decúbito dorsal e o decúbito lateral.  
 

3.2.1 Decúbito dorsal 

 
x Neste posicionamento, a pessoa fica deitada de costas 

apoiadas na cama;  

x Deve estar posicionada ao centro da cama; 

x Devem ser colocadas almofadas para apoiar a cabeça 

e o pescoço, evitando tensão e/ou flexão da região 

cervical; 
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x O membro superior do lado para onde a cabeça está 

voltada deverá ficar em flexão cerca de 90º ao nível do 

cotovelo e o outro membro ao longo do corpo; 

x Os membros inferiores ficam esticados ao longo da 

cama, devendo colocar-se uma almofada a apoiar os 

pés, evitando que os dedos toquem na cama; 

x A pessoa deve manter o alinhamento corporal.  
 
 

 

Fonte:https://biblioteca.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/01/Manual-do-Cuidadpr-Informal-de-Utentes-
Dependentes.pdf 

 

3.2.2- Decúbito lateral 

 

x Neste posicionamento, a pessoa deve ficar posicionada 

no centro da cama com a cabeça apoiada numa 

almofada;  

x O membro superior do lado do decúbito deverá ficar 

apoiado na cama e, se necessário, apoiado numa 

almofada pequena. Deverá fazer uma ligeira flexão ao 

nível do cotovelo e verificar que não fica debaixo do 
corpo do utente; deve-se aliviar a pressão ao nível do 

ombro; 

x O outro membro superior deve ser apoiado numa 

almofada e com flexão de 90º a nível do cotovelo, 

apoiada na almofada todo o membro, incluindo a mão, 

que deve ficar com os dedos abertos; 
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x O membro inferior do lado do decúbito deve ficar 

apoiado na cama, com pequena flexão ao nível do 

joelho de forma a diminuir a contração muscular. O 
outro membro deverá ser apoiado em toda a sua 

extensão em almofadas, com o joelho fletido a cerca de 

90º; 

x A pessoa deverá ficar alinhada. 

 

Fonte: https://www.sbn.pt/Default.aspx?tabid=247&itemId=6861 

 

 
3.2.3 Mover a pessoa dependente na cama 

 

x O corpo da pessoa deverá deslocar-se sobre o leito, em 

movimentos sincronizados. A colocação as mãos de quem 

vai fazer o movimento é importante de forma a prevenir 
lesões no doente. Devem colocar-se as mãos para que o 

peso seja suportado nos antebraços e os cotovelos junto do 

corpo; 

x As zonas para colocação das mãos devem ser:  

o ao nível dos ombros e região dorsal; 

o região lombar e dobra dos joelhos.  

x Todos os movimentos devem ser executados em bloco pelo 

que a coordenação e articulação entre todos é essencial; 

apenas um fornece a ordem para início do procedimento a 

realizar.  
 

 
 

3.2.4 Posicionamento do doente sentado 
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x Quando colocarmos a pessoa na posição sentada, num 
cadeirão ou sofá, devemos posicioná-la com as costas 

apoiadas no cadeirão, os pés apoiados no chão e a 

coluna ereta;  

x Os braços devem ficar apoiados nos braços do 

cadeirão, podendo utilizar-se almofadas de forma a 

evitar a pressão; 

x Poderá ter de utilizar-se cinto de contenção para evitar 

que ela cai para a frente, tendo em atenção que a 

contenção não deverá permitir que ele escorregue do 

cadeirão ou sofá.  
 

 

 
Fonte: https://www.sbn.pt/Default.aspx?tabid=247&itemId=6861 
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4  Transferências 

 O recurso a uma técnica adequada por parte do cuidador 

para transferir o seu familiar é fundamental para evitar complicações.  

 
4.1 Transferência da cama para a cadeira de rodas 

 

x Colocar a cadeira de rodas travada, para o lado em que 

a pessoa tem força;  

x Remover o braço da cadeira de rodas do lado da cama 

assim como remover ou afastar os pedais da cadeira de 
rodas; 

x Baixar a cama e as grades laterais; 

x Elevar a cabeceira da cama até à posição mais alta; 

x Voltar a pessoa lateralmente com os joelhos fletidos; 

x Posicionar-se à frente da cadeira, voltado para a 

pessoa, rodando ou ajudando-a a rodar os membros 

inferiores para fora da cama; 

x Virar ou ajudar a pessoa a virar-se para o lado do 
prestador de cuidados, de modo a que possa elevar o 

tronco, para assumir a posição de sentado na cama 

com os pés pendentes; 

x Ajudar a pessoa a deslizar no bordo da cama, 

segurando-o pela cintura, até apoiar os pés no chão; 

x Estabilizar os joelhos da pessoa, com os joelhos do 

prestador de cuidados, se necessário; 

x Virar ou assistir a pessoa a virar-se segurando-o pela 

cintura, até ficar enquadrado com a cadeira de rodas e 

com a região poplítea encostada ao assento; 

x Ajudar a pessoa a fletir o tronco e joelhos, suave e 

progressivamente, acompanhando-o, até ficar sentado;  
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x Instalar os pedais na cadeira de rodas em posição de 

apoio, ajustando-o à pessoa (flexão 90º coxofemoral e 

do joelho); 

x Verificar o alinhamento corporal da pessoa.  

 

 
Fonte: http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/html/510/body/v34n2a06.htm 

 

 

4.2 Transferência da cadeira de rodas para a cama 

 

x Ajudar a pessoa a fletir ligeiramente o tronco para a 

frente, seguido da sua extensão a fazer carga nos pés 

com extensão suave e progressiva dos joelhos, 

acompanhando com os joelhos, até ficar de pé; 

x Rodar ou ajudar a pessoa a virar-se segurando-o pela 

cintura, até ficar enquadrado com a cama e com a parte 

posterior do joelho encostada à mesma; 

x Ajudar a pessoa a elevar-se e sentar-se no bordo da 

cama, segurando-o pela cintura; 

x Ajudar a pessoa a deitar-se apoiando-se no cotovelo do 

lado da cabeceira da cama; 

x Posicionar ou ajudar a pessoa a posicionar-se; 

x Verificar o alinhamento corporal da pessoa. 

 

 
Fonte: http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/html/510/body/v34n2a06.htm 
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4.3 Transferência com dois prestadores de cuidados 

 

x Esta técnica deve de ser utilizada: 

o sempre que a pessoa não colabore 

o quando não tem força ao nível dos membros 

inferiores (paraplegia, tetraplegia, 
amputações ou outros). 

 

x Os passos anteriormente descritos são cumpridos, 

alterando apenas que após a pessoa estar sentado na 

cama, um dos elementos segura-o colocando as mãos 
pelas axilas até segurar os braços do utente e o outro 

elemento segura a pessoa pela parte posterior do 

joelho; 

x O movimento de transferência deve ser coordenado e 

sincronizado.  

 

4.4 Cuidados a ter durante as transferências 

 

Para prevenir lesões musculares, durante a movimentação do 
idoso dependente, deve ter em atenção os seguintes aspetos: 

x  Elevar a cama articulada à altura da anca do cuidador;  

x Adotar a posição de pés afastados fazendo um ângulo 

de 60º a 90º, com os joelhos fletidos, aumentando a 
base de apoio assegurando o equilíbrio e a 

estabilidade;  

x No momento da transferência, a deslocação do peso do 

corpo do pé́ mais próximo para o pé mais afastado, 

chamado movimento de alavanca, faz com que se 

recorra ao trabalho dos músculos longos dos membros 
inferiores (pernas) e superiores (braços), poupando o 

trabalho dos músculos dorsais (costas), prevenindo 
lesões nas costas. 
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5 Prevenção de úlceras por pressão 

 

As úlceras por pressão, também denominadas por escaras, 

provocam desconforto e interferem com a qualidade de vida das 

pessoas e dos cuidadores sendo, portanto, importante intervir na sua 

prevenção.  

Uma úlcera por pressão é uma lesão ou ferida da pele, 

normalmente localizada em proeminências ósseas, resultantes da 

pressão exercida sobre a pele, tais como: nuca, orelha, ombro, 

omoplata, crista ilíaca, sacro, trocânter, parte interna dos joelhos, 

nádegas, tornozelos, calcanhares, dedo grande do pé e região dorsal 

do pé.  

 
 

 

 

Fonte:https://lms.nau.edu.pt/assets/courseware/v1/0ef22cd87af9150e5b18ee043ae3c13e/asset-v1:ESEP+CuiPan+2020_T4+type@asset+block/Manual-

M7.pdf 
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5.1 Categorias das úlceras por pressão 

 

As úlceras por pressão são classificadas mediante a 

extensão dos danos, variando entre lesões superficiais da pele e 

lesões profundas, podendo comprometer músculos e ossos. 

Normalmente são classificadas mediante o sistema de 

classificação por categorias:  

 

Categoria I: Eritema não branqueável 

Categoria II: Perda parcial da espessura da pele 

Categoria III: Perda total da espessura da pela 

Categoria IV: Perda total da espessura dos tecidos  

 

 

 
 

 

Fonte: https://lms.nau.edu.pt/assets/courseware/v1/0ef22cd87af9150e5b18ee043ae3c13e/asset-

v1:ESEP+CuiPan+2020_T4+type@asset+block/Manual-M7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Principais causas das úlceras por pressão 
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A principal causa do desenvolvimento de úlceras é a 

pressão contínua sobre determinadas zonas do corpo. As úlceras 
surgem quando a pessoa fica muito tempo na mesma posição 

provocando diminuição da circulação sanguínea nas zonas 

sujeitas a pressão.  
Os danos nos tecidos são proporcionais à intensidade 

da pressão e à duração da compressão dos vasos capilares.  
O risco de úlcera por pressão aumenta na presença de 

alguns fatores internos e externos. De entre os fatores internos 

podemos destacar a imobilidades, desnutrição, envelhecimento, 
incontinência urinária e fecal, diabetes, entre outros. Quanto aos 

fatores externos, estes envolvem a utilização de produtos 

químicos (sabão e desinfetante) que podem irritar a pele, pressão 
e fricção sobre a pele (provocada, por exemplo, quando se 

“arrasta” a pessoa na cama), humidade, entre outros.  
 

 

5.3 Cuidados a ter para prevenir úlceras por pressão 

 

x Observe frequentemente a pele, sobretudo nas zonas 

de proeminência óssea;  

x Caso a pele sobre as proeminências ósseas se 

encontre avermelhada não massaje pois pode agravar 

a situação. Peça ajuda a um profissional de saúde; 

x Evite esfregar a pele com força quando dá banho ou 

seca a pele, utilizando toalhas macias; 

x Aplique creme hidratante após os cuidados de higiene; 

x Mantenha a pele limpa e seca, pois a humidade 

favorece o aparecimento de lesões; 

x Alterne com frequência a posição da pessoa para 

promover o alívio das zonas de pressão; 

x A roupa da cama deve ser preferencialmente de 
algodão e estar bem esticada; 
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x Procure fornecer uma alimentação equilibrada e 

variada ao seu familiar; 

x Ofereça líquidos em pequenas quantidades, várias 

vezes ao longo do dia; 

x Caso necessário, recorra a produtos de apoio, 

nomeadamente colchão anti-escaras que podem ser 

importantes na prevenção de lesões.  
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6 Prevenção de quedas 

 

As quedas constituem uma das principais causas de 

incapacidade e podem ter consequências graves no idoso.  

 

 

6.1 Principais causas de quedas 

 

x Alterações na marcha e perda de equilíbrio; 

x Fraqueza muscular e diminuição da capacidade física; 

x Diminuição da visão e audição; 

x Uso de calçado e vestuário inapropriado; 

x Falta de condições de segurança na habitação, como 

pisos escorregadios, pavimentos degradados e fraca 

iluminação. 

 

 

6.2 Como prevenir quedas 

 

x Providencie calçado antiderrapante e fechado; 

x Coloque os objetos de uso frequente ao alcance da 

pessoa; 

x Não administre medicamento que não foram prescritos, 

pois os seus efeitos secundários podem provocar 

quedas; 

x Retire o mobiliário desnecessário, tapetes e carpetes 

para facilitar a circulação da pessoa; 

x Nos degraus das escadas, coloque uma borda 

antiderrapante e instale um corrimão;  

x Mantenha o piso seco; 
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x O sofá cadeirão ou cadeira devem ser firmes, fortes ou 

ter uma base aderente ao chão; 

x Mantenha a casa com boa iluminação nas zonas de 

circulação; 

x Se necessário coloque barras de apoio ou rampas para 

facilitar o acesso às áreas internas e externas da casa; 

x Treine exercícios físicos com a pessoa de forma a 

promover a força muscular e o equilíbrio.  
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Fonte: https://lms.nau.edu.pt/assets/courseware/v1/7f356d872d04d304d7de46b27c32e8df/asset-

v1:ESEP+CuiPan+2020_T4+type@asset+block/Manual-M8.pdf 

 

 

 

6.3 Como atuar em caso de queda 

 

x Ajude a pessoa a sentar-se no chão; 

x Coloque uma cadeira perto; 

x Posicione-se por trás do seu familiar e segure com as 

duas mãos no cinto ou cós das calças ajudando-o e 

levantar-se; 

x Sente-o na cadeira para descansar ou acalmar. 

 

Caso a pessoa apresente uma dor intensa, 

deformidade, ou caso suspeito de fratura não o levante. 

Mantenha-o aquecido e ligue 112.  

Se ocorrer uma queda, independentemente da 

gravidade, é importante que comunique ao enfermeiro ou 

médico, para que o incidente fique registado no processo clínico 

da pessoa.  
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7 Alimentação 

 

Uma alimentação equilibrada e variada é essencial ao 

normal funcionamento do organismo e contribui para manter a 

saúde física e mental. 

Um bom estado nutricional contribui para reforçar o 

sistema imunitário e para facilitar a recuperação das pessoas em 

caso de doença, diminuindo o risco de complicações.  

 

A alimentação deve ser: 

 

Completa: ingerir alimentos de cada grupo da roda dos 

alimentos e beber água regularmente; 

 

Equilibrada: Ingerir maior quantidade de alimentos 

dos grupos de maiores dimensões; 

 

Variada: ingerir variados alimentos de cada grupo.  

Cada um dos grupos tem diferentes funções e 

características nutricionais que devem estar presentes na 

alimentação diária. 

 

A dimensão dos grupos explica a percentagem que 

cada um deve ter na alimentação diária:  
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Fonte: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/roda-dos-alimentos/ 

 
 

7.1 Recomendações para uma alimentação saudável 

 

x Escolha alimentos da época e locais; 

x Privilegie os cozidos, grelhados, estufado, sopas e 

caldeiradas; 

x Substitua o uso excessivo de sal por ervas aromáticas;  

x Evite dar refrigerantes devido à alta percentagem de 

açúcar; 

x Consumir 2 a 3 peças de fruta por dia, crua, cozida ou 

assada; 

x Ingerir leguminosas (ervilhas, lentilhas, grão, ...) 2 a 3 

vezes por semana; 

x Ofereça sopa nas duas principais refeições diárias; 

x Incentive a ingestão de água ao longo do dia. A água 

aromatizada ou infusão podem ser opções a 

considerar; 

x Promova o consumo de 5 a 6 refeições ao longo do dia. 
As refeições devem ter em conta o gosto da pessoa. 
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7.2 Sugestão de uma ementa saudável 

 

Pequeno almoço: leite com cevada ou chá + pão ou tostas com 

fiambre/queijo magro; 

Meio da Manhã: Peça de fruta + bolacha/meio pão 

Almoço: sopa + carne /peixe com arroz estufado e legumes + fruta; 

Lanche: Iogurte + bolacha/meio pão 

Jantar: sopa + peixe ou carne com massa e legumes + fruta 

Ceia: leite ou chá (evite chá preto) + bolacha 

 

É importante ter em atenção que pode ser necessário 

adaptar a dieta ao seu familiar mediante doenças do mesmo. Pode 

ainda precisar de suplementos nutricionais, que só deverão ser 

prescritos por um profissional de saúde. Estes são muitas vezes 

recomendados às pessoas que apresentam maior risco de 

desnutrição, uma vez que apresentam uma quantidade elevada de 

proteínas e calorias. 

 

7.3 Alterações na deglutição- cuidados a ter 

 

É fundamental estar atento a sinais de alerta tais como: 

 

x Tosse ou engasgo com algum alimento ou com a 

própria saliva; 

x Sensação de falta de ar e aumento da expetoração; 

x Alteração na voz; 

x Refluxo gástrico (conteúdo alimentar ou suco gástrico 

que vem à boca); 

x Demorar muito tempo a engolir o alimento; 

x Dificuldade em mastigar o alimento ou manter o 

alimento na boca; 

x Insegurança ou ansiedade no momento da refeição; 

x Recusa alimentar. 
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Caso a pessoa apresente algum destes sinais ou sintomas 

suspenda a alimentação nesse momento. Se a situação ainda assim 

se mantiver, deve consultar o profissional de saúde.  

 

 

 

 

Algumas das recomendações fornecidas ao longo deste 

guia podem ser ajustadas ao estado de saúde e condição 

física do seu familiar. 

 

Em caso de dúvida deverá contactar o seu enfermeiro de 

família. 
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Contactos: 

 
Telefone: 284738110 

Email: : eeeeeeeeeeeeeeeeee 

 
Horário de Funcionamento: 

 
De 2ª a 6ª: 8:00h às 20:00h 

Sábados, domingos e feriados: 8:00 às 13:00h 

 

 

 

 

Este guia foi elaborado no âmbito do mestrado em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública. 
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Apêndice VII - Cronograma de atividades 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII- Instrução de Trabalho e submissão ao departamento da quali-
dade da Unidade Local de saúde 
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Susana Silva <susana1147@gmail.com>

Apreciação da instrução de trabalho
1 mensagem

Susana Silva <susana1147@gmail.com> 6 de setembro de 2021 00:46
Para: sandra.heleno@ulsba.min-saude.pt

Ex.mos Srs responsáveis pelo Departamento da Qualidade da ULSBA; ; 

No âmbito do mestrado em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública a decorrer no Instituto Politécnico de
Beja, estou a desenvolver uma dissertação de mestrado, que pretende estudar a Sobrecarga do Cuidador
Informal resultante de prestação de cuidados ao idoso dependente. Neste sentido, elaborei uma instrução de
trabalho com o objetivo de uniformizar as práticas dos enfermeiros do Centro de Saúde onde decorre o estudo
(Ferreira do Alentejo). A mesma já foi apresentada e validada pelo Enfermeiro Coordenador da ECCI.
De forma a poder implementar a instrução de trabalho no referido local, peço a vossa aprovação e apreciação da
instrução em anexo.
Encontro-me disponível para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos

Susana Camacho

2 anexos

Instrução de trabalho .docx
167K

Instrução de trabalho .docx
167K
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Elaboração: mestranda 
ESCP 

Aprovação Enfermeiro Responsável ECCI:  
 
Data: 

Número de páginas: ___ de 5  

Data:  
Reservados todos os direitos: Qualquer cópia / impressão é considerada ”não controlada” devendo ser confirmada a sua atualização. 

 

 Unidade de Cuidados na Comunidade- “Cuidar 
Ferreira na Proximidade” 
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1. ÂMBITO 

A presente instrução de trabalho foi elaborada no âmbito do mestrado em Enfermagem 

Comunitária e de saúde Pública, a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Beja. Visa a abordagem da sobrecarga do cuidador informal, com recurso à Escala de Sobrecarga 

do Cuidador (ESC). Destina-se aos Enfermeiros da ECCI de Ferreira do Alentejo. 

 
2. OBJETIVO 

Uniformizar o procedimento de avaliação da sobrecarga dos cuidadores informais, de utentes 

integrados na ECCI. 

 

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES 
 

EC- Expetativas com o Cuidar 

ECCI- Equipa de Cuidados Continuados Integrados 

ESC- Escala de Sobrecarga do Cuidador 

IPC- Impacto da Prestação de Cuidados 

PA- Perceção de autoeficácia 

RI- Relação Interpessoal 

 

Cuidados informais: “são executados de uma forma não antecipada, não remunerada, 
podendo abranger a totalidade ou apenas uma parte dos mesmos.” (Sequeira, 2010, p. 156). 

 

Cuidadores Informais: “Prestação de cuidados executados preferencialmente no domicílio 
e que habitualmente ficam sob a responsabilidade dos elementos da família, amigos, vizinhos 

ou outros.”  (Sequeira, 2010, p. 156). 

 

Sobrecarga: “A medida em que os cuidadores percecionam repercussões nas suas 
emoções, saúde física, vida social e situação financeira, como resultado de cuidar do seu 
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familiar” (Zarit, Todd & Zarit, 1986: 261). “A sobrecarga é um conceito que se refere a desgaste 

por cansaço, ou seja, pode traduzir a exposição do cuidador a fatores de stress significativos 

e num espaço de tempo relativamente curto (cuidar de alguém demente com alterações 

comportamentais) ou a uma exposição prolongada a fatores de stress pouco significativos, 

mas que, ao longo do tempo, originam consequências em termos de sobrecarga para quem 

cuida.” (Sequeira, 2018, p. 248).  

 

Stress do Cuidador/ Stress: “Status comprometido: sentimento de estar sob pressão e 
ansiedade ao ponto de ser incapaz de funcionar de forma adequada física e mentalmente; 

sentimento de desconforto; associado a experiências desagradáveis; associado à dor; 

sentimento de estar física e mentalmente cansado, distúrbio do estado mental e físico do 

indivíduo”. (CIPE, 2018, p. 127).  

 

4. DESCRIÇÃO 

A avaliação da sobrecarga realiza-se através da Escala de Sobrecarga do Cuidador, traduzida e 

adaptada por Sequeira (2007), tendo por base a Burden Interview Scale (Zarit & Zarit, 1983). Este 

instrumento permite a avaliação da sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal.  

A referida escala tem como objetivo identificar os fatores que conduzem à exaustão do cuidador 

e facultar respostas ajustadas às suas necessidades. É composta por 22 questões que avaliam a 

saúde, o bem-estar psicológico e socioeconómico do cuidador e o tipo de relacionamento entre este 

e o doente. Os itens são pontuados de forma qualitativa/quantitativa, graduados de 1 a 5: 

 

Qualitativa Quantitativa 

Nunca = 1 

Quase nunca = 2 

Às vezes = 3 

Muitas vezes = 4 

Quase sempre = 5 
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A pontuação global varia entre 22 e 110 pontos. Quanto maior o score, maior a perceção da 

sobrecarga: 

 

Pontuação Sobrecarga 

<46 Sem sobrecarga 

46-56 Sobrecarga ligeira 

>56 Sobrecarga Intensa 

 

O instrumento está dividido em quatro domínios, sendo eles: impacto da prestação de 
cuidados (IPC), relação interpessoal (RI), expetativas com o cuidar (EC) e a perceção de 
autoeficácia (PA). 

O domínio IPC é constituído por 11 itens (1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 22), relacionando-se 
com a prestação de cuidados diretos, entre os quais: “alteração no estado de saúde”; “elevado 

número de cuidados”; “alteração nas relações sociais e familiares”; “escassez de tempo”; e “desgaste 

físico e mental”. 

O domínio RI é constituído por cinco itens (4, 5, 16, 18 e 19) e reporta-se à relação do cuidador 
com a pessoa dependente dos cuidados, às dificuldades com a interação.  

O terceiro domínio EC é constituído por quatro itens (7, 8, 14 e 15) e remete para as expectativas 
do cuidador face à prestação de cuidados, principalmente em relação a medos, receios e 

disponibilidades. 

O domínio PA integra dois itens (20 e 21) e reporta-se à opinião do cuidador acerca do seu 
desempenho. 

 

5. PROCEDIMENTO 

Atividade Intervenientes Quando Método Onde  Avaliação 

Aplicação da 

escala da 

sobrecarga 

do cuidador 

Enfermeiros da 

ECCI 

Até ao 3º 

contacto com 

o cuidador 

informal 

Entrevista Domicílio 

do utente; 

Instalações 

da ECCI 

Após 1 mês 

de 

intervenção e 

anualmente 
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5.1. Algoritmo de Decisão e Intervenção na Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos 
para cuidar 

Exercício do papel de Cuidador Informal 

 

Capacidades 
para cuidar 

Recursos para 
cuidar 

sim sim 

não não 

Programar Sessões de 

educação para a saúde 

Instruir/ treinar 

habilidades 

sim 

não 

Encaminhar para 

assistente social 

Adquiriu informação? Procurar alternativa 

formal ou informal 

Adquiriu 

competências 

para cuidar  

não não 

sim sim 

Foco de atenção Stress/Sobrecarga do Prestador de Cuidados- Aplicação da ESC 

 

 

 

Diagnóstico Sem sobrecarga Sobrecarga ligeira Sobrecarga Intensa 

Intervenções 
o Apoiar o Prestador de Cuidados no tomar conta; 

o Ensinar e orientar o Prestador de Cuidados sobre recursos da 
comunidade; 

o Incentivar a comunicação de emoções; 

o Incentivar o envolvimento da família; 

o Incentivar o Prestador de Cuidados para grupos de suporte; 
o Apoio instrumental; 

o Providenciar suporte formal/ encaminhamento para 

assistente social; 

o Promover apoio emocional/ encaminhamento para 

psicólogo; 

o Otimizar apoio da rede social; 

o Orientar para cuidar de si.  

 

Reavaliar 
sobrecarga 
do cuidador 
1 mês após 
intervenções 

ou 
anualmente 
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5.2. Uniformização do Procedimento 

  

Procedimentos Justificação 

 

o Instruir sobre a ESC 

o Disponibilizar a presença de um enfermeiro 

junto do utente; 

o Reunir com o cuidador sem a presença do 

utente; 

o Incentivar a leitura e preenchimento do 

questionário pelo próprio; 

o Em alternativa ao auto- preenchimento, ler 

pausadamente cada uma das questões e as 

respetivas opções de resposta; 

o Esclarecer dúvidas do cuidador.  

 

 

o Informar e obter colaboração do cuidador 

para o preenchimento da ECS; 

o Evitar a distração do cuidador; 

o Promover a privacidade; 

o Encorajar a autonomia e a autenticidade das 

respostas.  

 

 

6. Referencias bibliográficas: 

Sequeira, C. (2007). Adaptação e validação da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit. Revista 

Referência, II (12), 9-16;  

Sequeira, C. (2010). Cuidar de idosos com dependência física e mental. Lisboa, Portugal: Lidel- 

edições técnicas, lda.  

Sequeira, C. (2018). Cuidar de idosos com dependência física e mental (2ª edição). Lisboa, Portugal: 

Lidel- edições técnicas, lda.  

Zarit, H. & Zarit, M. (1983). The memory and behavior problems checklist - and the burden interview. 
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Apêndice IX - Póster “Sobrecarga do Cuidador Informal” 
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Escola Superior de Educação 
Instituto Politécnico de Beja

20 e 21 de maio de 2021

9 71,5 % “sobrecarga intensa”

9 29.5 % “sobrecarga ligeira”
9 Nenhum apresentou “sem sobrecarga”
9 A maioria dos cuidadores apresentam sobrecarga associada à 
prestação de cuidados.

Sobrecarga
intensa
Sobrecarga ligeira

Sem sobrecarga

0
5
10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fonte: Questionário aos cuidadores informais

Identificar os fatores 
inerentes à sobrecarga,
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Apêndice X - Revisão Sistemática da Literatura 
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A SOBRECARGA DO CUIDADOR INFORMAL DE 

IDOSOS DEPENDENTES, EM CONTEXTO DOMICILIÁRIO:  

- SCOPING REVIEW - 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES INFOR-

MALES DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN EL CONTEXTO DOMÉSTICO: 

 - SCOPING REVIEW - 

 

FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE BURDEN OF THE INFORMAL CAREGIVERS OF 

DEPENDENT ELDERLY IN THE NURSING HOME: 

- SCOPING REVIEW - 
 

 
 

Autor: Susana Camacho- RN, Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo- Serviço de Medi-
cina Interna 2- Beja- Portugal. 
 

Co- autor- Ana Canhestro- PhD, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja- 

Professora Coordenadora- Beja- Portugal. 

 

Co- autor- Jorge Gonçalves- RN, Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo- Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC)- Beja- Portugal.  

 

Autor responsável pela correspondência: Susana Camacho- e-mail: susana1147@gmail.com 

Agosto 2021 

 

 
 
 



 

Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja 173 

 
Prevenção da Sobrecarga do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente 

 

 
Resumo 

 

Introdução: Cuidar de uma pessoa dependente acarreta um conjunto de desafios e dificulda-

des, que contribui para o agravamento da qualidade dos cuidados prestados ao doente e da 

qualidade de vida do cuidador e da pessoa cuidada. 

Objetivos: identificar os fatores que contribuem para a sobrecarga do cuidador informal; su-

gerir intervenções para a redução da sobrecarga do cuidador informal; mapear a evidência 

científica acerca dos fatores que contribuem para a sobrecarga do cuidador informal de idosos 

dependentes, em contexto domiciliário. 

Métodos: Realizou-se pesquisa em bases de dados (B-ON e EBSCOhost) utilizando como 

termos de pesquisa: “caregivers”; “caregiver burden”; “aged” e “home nursing”. Do universo 

de 653 artigos encontrados foram selecionados 7 após aplicação dos critérios de exclusão. 

Resultados: Os participantes dos estudos apresentavam sobrecarga ligeira ou intensa asso-

ciada à prestação de cuidados ao idoso dependente. Todos os estudos tinham como objetivo 

identificar os fatores que contribuem para o aumento da sobrecarga do cuidador informal. 

Conclusão: Corroboramos que as características sociodemográficas do cuidador, o tempo 

dedicado ao cuidado, a falta de apoio de terceiros para a divisão das tarefas, as restrições 

sociais, o défice de conhecimentos e o grau de dependência do idoso cuidado, são fatores 

que contribuem para o aumento da sobrecarga do cuidador informal do idoso dependente em 

contexto domiciliário. Constatamos que se revela fulcral implementar um conjunto de inter-

venções identificado como passível de diminuir a sobrecarga do cuidador. 

 

 

Palavras-chave: Cuidadores; sobrecarga do cuidador; idoso dependente; assistência domi-

ciliaria. 
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Resumen 

 

Introducción: El cuidado de una persona dependiente conlleva un conjunto de retos y dificul-

tades, que contribuyen para al empeoramiento de la calidad de la atención prestada al paci-

ente y de la calidad de vida tanto del cuidador y de la persona bajo cuidados. 

Objetivos: identificar los factores que contribuyen para la carga de los cuidadores informales; 

sugerir intervenciones que contribuyan para reducir la carga de los cuidadores informales; 

mapear la evidência científica sobre los factores de incidência del aumento la carga de los 

cuidadores informales de ancianos dependientes en el contexto doméstico. 

Método: Se realizó una búsqueda en bases de datos (B-ON y EBSCOhost) utilizando como 

términos de búsqueda: “caregivers”; “caregiver burden”; “aged” y “home nursing”. Del universo 

de 653 artículos encontrados, se seleccionaron 7 después de aplicar los critérios de exclusión.  

Resultados: Los participantes del estudio presentaron una carga leve o intensa asociada a 

la prestación a mayores dependientes bajo cuidados. Todos los estudios tuvieron por objetivo 

identificar los factores que incidieron y al aumentaron de la carga de los cuidadores informales. 

Conclusión: Corroboramos que las características sociodemográficas del cuidador, el tiempo 

dedicado al cuidado, la falta de apoyo de terceros para la división de tareas, los obstáculos 

socio-culturales, el desconocimiento y el grado de dependência del anciano bajo cuidados, 

son factores que son susceptibles de aumentar de la carga de los cuidadores informales de 

ancianos dependientes. Concluímos que es fundamental implementar un conjunto de inter-

venciones identificadas como susceptibles de reducir la carga sobre el cuidador. 

Palabras clave: Cuidador; carga del cuidador; anciano dependiente; cuidados en contexto 

doméstico. 
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Abstact 
 

Introduction: Taking care of a dependent person entails a set of challenges and difficulties, 

which contribute to the worsening of the quality of care provided to the patient and the quality 

of life of the caregiver and the person being cared for. 

Aim: identify the factors that contribute to the burden of informal caregivers; suggest interven-

tions to reduce the burden of informal caregivers; to map the scientific evidence about the 

factors that contribute to the burden of informal caregivers of dependent elderly people in the 

home context. 

Methods: A search was carried out in databases (B-ON and EBSCOhost) using as search 

terms: “caregivers”; “caregiver burden”; "aged" and "home nursing". Of the universe of 653 

articles found, 7 were selected after applying the exclusion criteria.  

Results: Study participants had mild or intense burden associated with providing care to the 

dependent elderly. All studies aimed to identify the factors that contribute to the increased 

burden of informal caregivers. 

Conclusion: We corroborate that the sociodemographic characteristics of the caregiver, the 

time devoted to care, the lack of support from third parties for the division of tasks, social 

restrictions, the lack of knowledge and the degree of dependence of the elderly cared for, are 

factors that contribute to the increased burden of informal caregivers of dependent elderly in 

the home context. We found that it is crucial to implement a set of interventions identified as 

likely to reduce the burden on the caregiver. 

 

Key words: Caregivers; caregiver burden; aged; home nursing.  
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Apêndice XI - Plano de reuniões com os parceiros e Plano das sessões de 
formação 
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Plano das sessões de formação 
 
Descrição: 
 
Ação de formação para capacitação dos profissionais de saúde para a implementação da instrução 
de trabalho “Avaliação da sobrecarga do cuidador informal 
 
Objetivos:  
 

• Sensibilizar os profissionais de saúde para a importância da avaliação da sobrecarga do 
cuidador; 

• Apresentar a instrução de trabalho elaborada (mediante as sugestões prévias dos profissio-
nais de saúde);  

• Capacitar os profissionais de saúde para avaliar a sobrecarga do cuidador informal; 
• Capacitar os profissionais de saúde para implementar intervenções que visam atuar ao nível 

da sobrecarga do cuidador informal. 
 
Participantes Enfermeiros da UCC 

Psicólogo 
Técnico Superior de Serviço Social 
 

Dinamizadores Mestranda 
 

Método Pedagógico Método expositivo 
Método ativo 
Brainstorming 
 

Datas/ Duração Julho- 50 min  
 

Local Biblioteca do Centro de Saúde 
 

Avaliação Registo de presenças 
Questionário de avaliação de conhecimentos 
 

 
 
Descrição: 
 
Ação de educação para a saúde “Cuidar de quem cuida” 
 
Objetivos:  
 

• Sensibilizar o cuidador informal para cuidar de si; 
• Transmitir estratégias de coping para promover o bem-estar físico e mental do cuidador; 
• Facultar estratégias para gerir o stress. 
 

Participantes Cuidadores informais 
 

Dinamizadores Mestranda 
 

Método Pedagógico Método expositivo 
Método ativo 
 

Datas/ Duração Agosto- 30 min  
 

Local Domicílio do utente da ECCI  
 

Avaliação Registo de presenças 
Questionário de avaliação de conhecimentos 
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Descrição: 
 
Acão de educação para a saúde “Cuidador de Higiene ao idoso” 
 
Objetivos:  
 

• Capacitar os cuidadores informais para a realização dos cuidados de higiene ao idoso de-
pendente; 

•  
Participantes Cuidadores Informais 

 
Dinamizadores Mestranda 

 
Método Pedagógico Método expositivo 

Método ativo 
 

Datas/ Duração Agosto- 50 min  
 

Local Domicílio do utente da ECCI 
 

Avaliação Registo de presenças 
Observação do procedimento 
 

 
 
 
 
Descrição: 
 
Acão de educação para a saúde “Posicionamentos e Transferências” 
 
Objetivos:  
 

• Capacitar os cuidadores para a correta realização de transferências e posicionamentos; 
• Transmitir técnicas de ergonomia para minimizar o impacto físico dos procedimentos. 

 

Participantes Cuidadores Informais 
 

Dinamizadores Mestranda 
 

Método Pedagógico Método expositivo 
Método ativo 
 

Datas/ Duração Agosto- 30 min  
 

Local Domicílio do utente da ECCI 
 

Avaliação Registo de presenças 
Observação do procedimento 
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Descrição: 
 
Acão de educação para a saúde “Prevenção de úlceras por pressão” 
 
Objetivos:  
 

• Instruir os cuidadores informais sobre os fatores de risco para as úlceras de pressão; 
• Transmitir os cuidados a ter para a prevenção de úlceras por pressão 
 

Participantes Cuidadores Informais 
 

Dinamizadores Mestranda 
 

Método Pedagógico Método expositivo 
Método ativo 
 

Datas/ Duração Agosto- 30 min  
 

Local Domicílio do utente da ECCI 
 

Avaliação Registo de presenças 
Observação do procedimento 
 

 
 
 
 
Descrição: 
 
Acão de educação para a saúde “Prevenção de quedas” 
 
Objetivos:  
 

• Instruir os cuidadores sobre as principais causas de quedas; 
• Capacitar os cuidadores para a prevenção de quedas no dia a dia do idoso; 
• Transmitir conhecimentos sobre como atuar em caso de queda. 
 

Participantes Cuidadores Informais 
 

Dinamizadores Mestranda 
 

Método Pedagógico Método expositivo 
Método ativo 
 

Datas/ Duração Agosto- 30 min  
 

Local Domicílio do utente da ECCI 
 

Avaliação Registo de presenças 
Observação do procedimento 
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Descrição: 
 
Acão de educação para a saúde “Alimentação Saudável” 
 
Objetivos:  
 

• Transmitir noções de alimentação saudável; 
• Facultar estratégias para a preparação de refeições saudáveis; 
• Capacitar o cuidador sobre os cuidados a ter perante alterações na deglutição do utente. 

 

Participantes Cuidadores Informais 
 

Dinamizadores Mestranda 
 

Método Pedagógico Método expositivo 
Método ativo 
 

Datas/ Duração Agosto- 30 min  
 

Local Domicílio do utente da ECCI 
 

Avaliação Registo de presenças 
Observação do procedimento 
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Plano de Reuniões com parceiros 
 

 
Reuniões 

 
 
Stakeholder 
 

 
Intervenção 

 
Duração 

 
Datas 

 
Dinamizado-
res 

 
Estratégias 
 

Coordenador 
da ECI 

Realizar o levanta-
mento das áreas 
com necessidades 
de intervenção 

20 min Abril 
2021 

Mestranda  Método expositivo 
 
Interrogativo 

Membros da 
equipa multi-
disciplinar da 
UCC 

Apresentação do di-
agnóstico de situa-
ção 
 
Discussão de estra-
tégias 

30 min Abril 
2021 

Mestranda  Método expositivo 
 
Discussão 

Apresentação da 
instrução de traba-
lho para avaliação e 
atuação perante a 
sobrecarga do cui-
dador 

50 min Julho 
2021 

Mestranda  Método exposi-
tivo/ ativo 
 
Discussão 
 
Avaliação de co-
nhecimentos ad-
quiridos 

Apresentação dos 
resultados intermé-
dios do Projeto 

30 min Agosto 
2021 

Mestranda  Método expositivo 
 
Discussão 

Membros da 
equipa de en-
fermagem da 
UCC 
 
 

Auscultação de su-
gestões para a ela-
boração da instru-
ção de trabalho e 
dos materiais edu-
cativos 

40 min Julho 
2021 

Mestranda  Método ativo/ in-
terrogativo 
 
Discussão 

Apresentação dos 
materiais educati-
vos elaborados 

30 min Agosto 
2021 

Mestranda  Método expositivo 
 
Discussão 

Auscultação de pro-
postas de reformu-
lação dos materiais 
educativos e instru-
ção de trabalho 

30 min Novem-
bro 2021 

Gestor do Pro-
jeto 

Método ativo/in-
terrogativo 
 
Discussão 

Membros da 
Câmara Muni-
cipal  

Dar a conhecer o 
Projeto 
 
Pedido de colabora-
ção/parceria 

30 min Agosto 
2021 

Mestranda  
 
Enf.º orienta-
dor 

Método expositivo 
 
Discussão 
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Apêndice XII - Pedido de colaboração ao Gabinete de Comunicação e Marke-
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Susana Silva <susana1147@gmail.com>

Pedido de Colaboração- Divulgação do Projeto de Intervenção Comunitária
1 mensagem

Susana Silva <susana1147@gmail.com> 6 de setembro de 2021 16:30
Para: Graca.fortunas@ulsba.min-saude.pt

Boa Tarde Ex. ma Dra Graça Fortunas;

No âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, a decorrer no Instituto Politécnico de Beja,
encontro-me  a desenvolver um Projeto de Intervenção comunitária, que abrangeu a temática da Sobrecarga do Cuidador
Informal resultante da Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente. Deste modo, pretendo divulgar o referido estudo
realizado com os cuidadores informais dos idosos dependentes inseridos na ECCI do Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo,
assim como conhecimentos adquiridos, solicito a colaboração do Gabinete de Comunicação e Markting Unidade Local de
saúde, para divulgação do referido Projeto 

Grata pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos;

Susana Camacho

Departamento comunicação ulsba.doc
40K


