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RESUMO 
 

Introdução: Com impacto a nível mundial, o contexto pandémico provocado pela COVID-19 

levou a uma adaptação e restruturação de vários sectores da sociedade. O papel do cuidador 

informal no processo de cuidar é exigente e integra inúmeros desafios os quais aumentaram 

devido ao contexto pandémico, razão pela qual é fundamental estabelecer medidas de apoio e 

promoção da saúde que ajudem o cuidador informal a fazer face à situação pandémica.   

Objetivo: Contribuir para a capacitação dos cuidadores informais para fazer face às 

dificuldades e necessidades sentidas inerentes à pandemia COVID-19. 

Metodologia: Foi desenvolvido um projeto de intervenção comunitária tendo por base a meto-

dologia do Planeamento em Saúde, dirigida aos cuidadores informais seguidos por uma Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) de um Agrupamento de Centros de saúde (ACeS) 

do Sul de Portugal. Procedeu-se à entrevista semiestruturada e à aplicação da escala de sobre-

carga do cuidador informal na recolha de dados de forma a avaliar o impacto da pandemia 

COVID-19 nos cuidadores informais. Selecionou-se a visitação domiciliaria enquanto estraté-

gia e intervenção dirigida aos cuidadores. 

Resultados: Na análise dos dados verificou-se que os participantes do estudo revelaram níveis 

de sobrecarga e da análise de conteúdo das entrevistas emergem os seguintes problemas: Défi-

ces de conhecimentos relacionados com a pandemia e o impacto da pandemia no futuro, isola-

mento social, impacto na saúde mental, relacionado com receio e ansiedade.  

Conclusão: Verificou-se a existência de um impacto significativo da COVID-19 nos cuidado-

res informais, principalmente a nível da promoção da saúde mental e prevenção do isolamento 

social razão pela qual se tornou imperativo atuar junto dos mesmos, por forma a reduzir os 

efeitos negativos e potencializar as suas competências para uma melhor gestão dos cuidados e 

contribuir para a sua capacitação. 

Palavras-chave: Cuidador Informal; Capacitação; Visita Domiciliária, COVID-19. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: With a worldwide impact, the pandemic context caused by COVID-19 led to an 

adaptation and restructuring of various sectors of society. The role of the informal caregiver in 

the care process is demanding and includes numerous challenges which have increased due to 

the pandemic context, which is why it is essential to establish support and health promotion 

measures that help the informal caregiver to cope with the pandemic situation. 

Objective: Contribute to the training of informal caregivers to face the difficulties and felt ne-

eds inherent to the COVID-19 pandemic. 

Methodology: A community intervention project was developed based on the Health Planning 

methodology, aimed at informal caregivers followed by an Integrated Continuing Care Team  

of a Group of Health Centers in the South of Portugal. A semi-structured interview was carried 

out and the informal caregiver burden scale was applied in data collection in order to assess the 

impact of the COVID-19 pandemic on informal caregivers. Home visitation was selected as a 

strategy and intervention aimed at caregivers. 

Results: In the analysis of the data, it was found that the study participants revealed levels of 

overload and from the content analysis of the interviews the following problems emerge: Defi-

cits in knowledge related to the pandemic and the impact of the pandemic in the future, isolation 

social, impact on mental health, related to fear and anxiety. 

Conclusion: There was a significant impact of COVID-19 on informal caregivers, mainly in 

terms of mental health promotion and prevention of social isolation, which is why it became 

imperative to work with them, in order to reduce negative effects and enhance their skills for 

better care management and contribute to their empowerment. 

Keywords: Informal Caregiver; Capacitation; Home visit, COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 
 

A elaboração do presente Relatório de estágio surge no âmbito do 4º Mestrado em Enfer-

magem em Associação (Escola Superior de Saúde de Beja, Escola Superior de Enfermagem 

São João de Deus (ESEJD), Universidade de Évora, Escola Superior de Saúde de Portalegre, 

Escola Superior de Saúde de Setúbal e Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias de Castelo 

Branco), na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Publica, sediado no Instituto Politéc-

nico de Beja no ano letivo de 2020/2021. 

No âmbito da unidade curricular Relatório, foi desenvolvido um projeto de intervenção 

comunitária, realizado com base na metodologia de planeamento em saúde. O projeto foi de-

senvolvido ao longo de dois períodos de estágio, tendo ambos decorrido numa Unidade de Cui-

dados na Comunidade (UCC) de um Centro de Saúde na região do Algarve. 

De acordo com o Regulamento nº 428/2018 Ordem do Enfermeiros as competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública são: avaliar o estado 

de saúde de uma comunidade utilizando a metodologia do Planeamento em Saúde, participar 

na capacitação das comunidades, integrar programas comunitários na área da saúde promo-

vendo o cumprimento dos objetivos do Plano Nacional de Saúde e participar no controlo epi-

demiológico e geodemográfico. Assim a realização do presente Relatório tem como objetivos 

descrever o projeto de intervenção desenvolvido, desenvolver a capacidade de realizar funda-

mentação teórica com base na evidencia científica; refletir sobre a aquisição de competências 

comuns do enfermeiro especialista, especificas da especialidade em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Publica e competências inerentes ao grau de Mestre. 

Este relatório descreve o projeto de intervenção realizado com base na metodologia de 

planeamento em saúde e integra as suas várias etapas. O tema do Relatório teve por base uma 

necessidade identificada pela equipa multidisciplinar do local onde decorreram os estágios. 

Foi manifestada a necessidade de conhecer o impacto da pandemia por COVID-19 no cui-

dador informal do utente seguido pela Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). De 

modo a certificar a necessidade de intervenção comunitária nesta área foram consultados dados 

epidemiológicos e realizada pesquisa em bases de dados de forma a obter uma fundamentação 

teórica com base na evidência científica encontrada em fontes de informação de relevo e, da 

análise documental realizada, verificou-se a necessidade e a pertinência na realização deste 

projeto, intitulado: Impacto da Pandemia COVID-19 no Cuidador Informal. 
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O cuidador informal tem um papel fundamental, pois assume a responsabilidade do cui-

dado permanente da pessoa dependente, para a admissão na ECCI um dos critérios é que os 

utentes com elevado grau de dependência tenham o acompanhamento de um cuidador informal. 

De acordo com Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) “O 

modelo de cuidados continuados integrados tem sido adaptado para garantir, de forma susten-

tável, os cuidados de saúde necessários e a qualidade de vida das pessoas idosas com diversos 

níveis de incapacidade.” (DGS, 2017, p.20). Deste modo a participação da família nos cuidados 

é fundamental para a permanência da pessoa dependente no domicílio. 

Os últimos anos, foram fortemente marcados pela situação pandémica provocada pelo co-

ronavírus SAR-COV-2, o qual causa a doença Covid-19. Com um enorme impacto na vida de 

toda a população a pandemia potenciou o agravamento de situações previas de vulnerabilidade 

em saúde com consequências a nível social e económico (Manica, 2021). O isolamento social, 

o receio da perda de rendimentos e a imprevisibilidade da evolução da doença COVID-19 po-

tenciou o aparecimento de perturbações de stress pós-traumático, ansiedade e depressão. Veri-

fica-se que as alterações inerentes ao contexto pandémico são consideradas potenciais fatores 

de risco para a saúde mental e qualidade de vida das comunidades (Costa et al., 2020). Deste 

modo justifica-se a pertinência do projeto, sendo importante conhecer qual o impacto da CO-

VID-19 no cuidador informal. 

O projeto de intervenção comunitária foi realizado com base no seguinte objetivo geral: 

Contribuir para a capacitação dos cuidadores informais para fazer face às dificuldades e neces-

sidades sentidas inerentes à pandemia COVID-19. 

Para além da Introdução, o presente Relatório encontra-se estruturalmente organizado em 

quatro pontos principais: O primeiro corresponde ao Enquadramento Teórico no qual são apro-

fundados conceitos importantes para uma maior compreensão e desenvolvimento da temática 

em estudo, nomeadamente sobre a doença COVID-19, o cuidador informal e o Modelo Teórico 

de Nola Pender. O segundo ponto é dedicado à caracterização do contexto do projeto de inter-

venção comunitária (caracterização da Administração Regional do Sul (ARS) Algarve, Agru-

pamento dos Centros de Saúde (ACeS) Barlavento, Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) e Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) onde decorreu o estágio curricu-

lar. O terceiro ponto descreve a Metodologia de Planeamento em Saúde com a realização do 

Diagnostico de Situação, Determinação das prioridades; Fixação de Objetivos; Seleção de es-

tratégias; Preparação Operacional e Avaliação.  
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No último ponto é realizada uma análise reflexiva relativamente aos conhecimentos e com-

petências adquiridas inerentes ao enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Publica, assim como as competências que possibilitam a obtenção do grau de mestre.  

Por fim, a conclusão deste relatório, inclui uma análise sobre o decurso do projeto de in-

tervenção comunitária assim como os conhecimentos e aprendizagens realizadas, tecendo uma 

apreciação critica/reflexiva do trabalho realizado e dos seus contributos para o desenvolvimento 

profissional. 

O presente Relatório foi realizado de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa e segue as orientações da Norma da American Psychological Association [APA], – 

7ª edição. 

Conforme foi referido anteriormente, em seguida será apresentado o Enquadramento Teó-

rico, o qual permitirá aprofundar as temáticas subjacentes ao projeto.   
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1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

De acordo com Fortin et al. (2009) numa primeira fase o investigador depara-se com a fase 

conceptual na qual é fundamental definir quais os elementos que integram um determinado 

problema de forma a orientar a pesquisa de forma mais objetiva, assim, “O investigador elabora 

conceitos, formula ideias e recolhe a documentação sobre o tema que precisa, com vista a che-

gar a uma conceção clara do problema.” (Fortin et al., 2009, p.49). 

O enquadramento teórico deste relatório encontra-se dividido em três subcapítulos. O pri-

meiro subcapítulo abrange a temática relacionada com a corona vírus disease, 2019 (COVID-

19), o segundo subcapítulo refere-se ao Cuidador Informal e o terceiro subcapítulo descreve o 

Modelo teórico da Nola Pender. 

 

1.1 CORONA VIRUS DISEASE, 2019  

 

Em Janeiro de 2020 foi detetada uma pneumonia de causa inexplicável na cidade de Wuhan 

(China) província de Hubei situação que desde início provocou nas entidades sanitárias elevado 

interesse, durante as primeiras semanas da epidemia considerou-se existir ligação entre o mer-

cado de Wuhan Huanan e o aparecimento da pneumonia uma vez que os primeiros casos rela-

tados surgiram em trabalhadores do mercado, em investigações retrospetivas verificou-se a 

existência de casos relatados em Dezembro de 2019 que não tinham qualquer associação ao 

mercado de Huanan. Acredita-se, no entanto, que o SARS-CoV-2 tem de facto origem zoonó-

tica, a análise do genoma revela que os morcegos podem ser a fonte de SARS-CoV-2, porém a 

via especifica de transmissão de reservatórios naturais para os seres humanos permanece obs-

curo. (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2021) 

O crescente aumento de casos associados à pneumonia fez com que em janeiro de 2020 

fosse decretado estado de emergência em saúde publica e em março 2020 foi anunciada a pan-

demia e caracterizada como Síndrome Respiratória Grave provocada pelo coronavírus SAR-

COV-2, nomeando-a como Corona Vírus Disease, 2019, COVID-19, (Campos et al., 2020). 

Os primeiros casos de Covid-19 confirmados em Portugal surgiram no início de março de 

2020 e estiveram relacionados com indivíduos que tinham realizado viagens recentes para a 

Itália e Espanha. A primeira Morte por COVID-19 em Portugal foi registada a 16 de março de 

2020 (Mamede et al., 2020).   
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No dia 10 de julho de 2022 o número de mortes cumulativas confirmadas por COVID-19 

por milhão de pessoas em Portugal era de 2.367,23 e o número de casos cumulativos por milhão 

de pessoas era de 509.433,24, sendo que na semana de 7 a 14 de julho de 2022 existiam cerca 

de 5.029,40 casos confirmados de COVID-19 por milhão de pessoas. A proporção de pessoas 

que receberam pelo menos uma dose da vacina COVID-19 em Portugal desde 1 de janeiro de 

2021 até 8 de julho de 2022 era de 94,61% (Direção Geral de Saúde [DGS], 2022a). 

A nível global verifica-se que número de novos casos semanais sofreu um aumento pela 5ª 

semana consecutiva, ao longo da semana de 4 a 10 de julho de 2022, surgiram mais de 5,7 

milhões de novos casos e o número total de mortes relatadas até ao dia 10 de julho foi de 6,3 

milhões de mortes globalmente (OMS, 2022a). 

Os vírus sofrem mutações e o SARS-Cov-2 não é exceção, as mutações surgem sempre 

que o vírus realiza novas copias de si próprio, conseguindo dessa forma a sua disseminação e 

desenvolvimento. As mutações mais importantes do SARS-CoV-2 encontram-se relacionadas 

com a proteína S (do inglês Spike), a qual ao ser afetada assume um papel determinante no 

processo infecioso uma vez que facilita a entrada do coronavírus a nível celular. Verifica-se 

que muitas das mutações do vírus são irrelevantes e em alguns casos até desvantajosas para a 

sua continuidade, no entanto existem outras que podem ser muito favoráveis à perpetuação do 

vírus tornando-o mais prejudicial para o hospedeiro. Uma das preocupações atuais prende-se 

com o facto de se verificar o aparecimento de novas linhagens virais com a capacidade de pro-

vocar epidemias em zonas onde previamente já existiram epidemias severas, o que demonstra 

grande transmissibilidade viral e reforça a necessidade de manter as medidas necessárias para 

o controlo pandémico, nomeadamente o distanciamento social e a vacinação (Alcântara et al 

2021).  

A recente variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, assume uma percentagem de 

risco de hospitalização e morte inferior, 50 a 60% em comparação com as estirpes que surgiram 

anteriormente, nomeadamente a variante Delta (Sistema Nacional de Saúde [SNS], 2021). 

Em novembro de 2021, a OMS, referiu que a variante da COVID-19 Ómicron apresenta 

várias mutações sendo algumas preocupantes, a variante ómicron encontra-se em circulação 

juntamente com outras variantes: Alfa, Beta, Delta e Gama (Organização Pan-Americana da 

Saúde [OPAS], 2021). 
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Relativamente à saúde verifica-se que após a infeção por SARS-CoV-2 muitos indivíduos 

recuperam da COVID-19, no entanto dados científicos e clínicos mostram que pode existir 

morbilidade após a fase aguda que se reflete em sintomas persistentes associados por vezes a 

complicações a longo prazo. Ainda não é conhecido o verdadeiro impacto da Condição Pós 

COVID-19, uma vez que a sua fisiopatologia ainda não está esclarecida. O vírus SARS-CoV-2 

está geralmente associado a infeções respiratórias podendo manifestar-se de forma mais leve 

como uma gripe comum ou de forma mais grave como é o caso da pneumonia (DGS,2022b). 

O contágio ocorre através de pequenas partículas líquidas que são libertadas quando a pes-

soa infetada tosse, fala, canta ou espirra, o tamanho dessas partículas varia de gotículas respi-

ratórias maiores até aerossóis. Os idosos e os indivíduos com comorbidades são mais propensos 

a desenvolver quadros mais graves da doença, a COVID-19 manifesta-se de forma diferente de 

individuo para individuo, na maioria dos casos as pessoas infetadas desenvolvem sintomatolo-

gia leve a moderada, sem necessidade de hospitalização. Os sintomas surgem em média de 5 a 

6 dias após o individuo ser afetado. Os sintomas mais comuns são: tosse, cansaço, febre e perda 

do paladar ou olfato e os sintomas mais graves associados à COVID-19 são dificuldade respi-

ratória, dispneia, dor no peito, perda da fala e da mobilidade e estados confusionais (OMS, 

2022b). 

No que respeita ao tratamento da COVID-19, o Serviço Nacional de Saúde refere que “o 

tratamento da COVID-19 deve ser priorizado para quem mais dele beneficia, tendo em conta a 

situação epidemiológica e as características individuais dos doentes” (SNS, 2021).  

A vacinação contra o SARS-Cov-2 foi motivo de celebração mundial uma vez que veio 

dar confiança e uma perspetiva de que será possível fazer face à pandemia no futuro, no entanto 

ainda há um longo caminho a percorrer no que respeita à testagem das vacinas em estudos de 

fase 3, pois não foram totalmente testadas as taxas de proteção vacinal perante novas linhagens 

virais que têm surgido nem se conhece o comportamento da proteção induzida pelas vacinas no 

decorrer do tempo. Para diminuir o risco de transmissão do SARS-CoV-2 continua a ser im-

portante o distanciamento social e os cuidados de proteção individual (Alcântara et al.,2021). 
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De qualquer forma de momento a vacinação é muito importante no controle da pandemia 

COVID-19, uma vez que estudos abrangentes de acompanhamento com vacinas em diferentes 

populações revelam dados robustos no que se refere à confiabilidade e eficácia das vacinas 

como estratégia farmacológica. Em dezembro de 2020 teve início o programa de vacinação 

contra a COVID-19 em Portugal, foram definidas estratégias tendo sido priorizada a vacinação 

dos profissionais de saúde e dos idosos (Guiomar et al., 2022). 

Como resposta à situação pandémica as equipas de enfermagem dos cuidados de saúde 

primários têm desempenhado um papel preponderante na vacinação e testagem. Conclui-se que 

perante os novos conhecimentos sobre o vírus é importante manter a vigilância epidemiológica, 

investigando os vírus que causam as infeções em pessoas vacinadas ou reinfeções de forma que 

sejam antecipadas medidas de contenção (Alcântara et al., 2021). 

Em Portugal existe uma cobertura vacinal contra a COVID-19 elevada com redução do 

risco de evolução para doença grave, hospitalização e morte por COVID-19 tendo em conta as 

variantes que se encontram em circulação neste momento (DGS, 2022c). 

Até ao término de 2021, aproximadamente de 80% da população adulta da União Europeia 

já tinha recebido uma ou duas doses contra a COVID-19, verificando-se que existe uma evi-

dente ligação entre o nível de vacinação e as taxas de hospitalização e mortalidade, evidenci-

ando-se que a vacinação sendo eficaz traduz-se na melhor estratégia para fazer face à pandemia 

(União Europeia [UE], 2022). 

 

1.1.1 Pandemia, COVID-19: Impacto Social e na Saúde  

 

Uma vez que a pandemia por COVID-19 teve um impacto não só na saúde dos indivíduos 

e comunidades, mas também em aspetos socioeconómicos (Manica, 2021), seguidamente será 

realizada uma breve abordagem a alguns aspetos importantes que retratam esse impacto. 

O isolamento social foi adotado por vários países durante a pandemia como medida para 

evitar o contágio da doença, no entanto devido ao isolamento social houve um aumento dos 

transtornos psicológicos associados aos períodos de quarentena que ao tornar a rotina opressiva 

e frustrante provocou cansaço físico e emocional (Silva et al., 2020). 

Ao longo do contexto pandémico verificou-se um aumento das consultas por patologia 

psiquiátrica, nomeadamente no que respeita à ansiedade, depressão e perturbação do sono (Vi-

eira et al., 2021).  
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No contexto pandémico o medo surgiu como resultado da incerteza inerente à doença e 

também na possibilidade de contagiar outras pessoas ou ser contagiado pelo vírus, o que teve 

impacto na qualidade de vida e ao aparecimento de sintomas psicopatológicos (Ramos,2021). 

De acordo com a aplicação de um questionário de opinião social realizado ao longo do 

contexto pandémico em todos os grupos etários foram observadas alterações nos níveis de emo-

ções, no entanto verifica-se que os jovens (16-25 anos) são os que têm apresentado maior per-

centagem de emoções negativas (Escola Nacional de Saúde Publica, 2021). 

Antes de surgir a pandemia, a economia portuguesa tinha recuperado de uma situação de 

crise, as perspetivas de crescimento económico eram favoráveis. Posteriormente as medidas de 

contenção pandémica tiveram um forte impacto na economia, as empresas viram a sua atividade 

reduzida de forma drástica, devido à diminuição da procura e também pelo encerramento de 

alguns sectores (Tavares &Barros, 2020). 

O encerramento de escolas levou a que muitas famílias fossem obrigadas a deixar de tra-

balhar para poder dar assistência aos filhos. (Mamede, 2020) 

Em Portugal verificou-se que a população mais jovem e menos qualificada a nível acadé-

mico foi a mais afetada pela perda de rendimento. Dois em cada três indivíduos com rendimento 

mensal inferior a 650 euros refere ter perdido os seus rendimentos (40% parcialmente e 25% 

totalmente). No Algarve cerca de 57% da população perdeu rendimentos e 30% suspenderam 

as suas atividades profissionais. Deste modo torna-se preponderante a implementação de estra-

tégias que visem apoiar as famílias. (Escola Nacional de Saúde Publica, 2020). 

  



 
 

25 
Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja   

Título | Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais  

 

1.2 CUIDADOR INFORMAL 
 

A longevidade humana é consequência não só de progressos científicos, mas também de 

mudanças socioeconómicas que levaram a uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar 

das populações. Infelizmente o aumento da longevidade nem sempre é sinal de uma vida fun-

cional e autónoma. A diminuição da natalidade juntamente com o aumento da longevidade leva 

ao envelhecimento demográfico das populações (Oliveira et al., 2007). O envelhecimento da 

população não assenta apenas em critérios cronológicos, mas também num “(…) conjunto de 

condições físicas, funcionais, mentais e de saúde de cada individuo” (Andrade, 2009:2). 

O envelhecimento populacional é uma realidade Mundial com repercussões a nível social, 

económico e consequentemente na saúde e bem-estar dos indivíduos. O aumento da esperança 

média de vida requer “(…) uma reflexão profunda sobre os cuidados assistenciais, formais e 

informais, disponíveis à população idosa e a sua adaptação às diversas e crescentes necessida-

des de índole social e de saúde que a caracteriza” (Abrantes, 2014, p.1).  

Perante uma população envelhecida verifica-se um aumento das necessidades em saúde, 

associadas ao aparecimento de doenças crónicas que levam a situações de dependência. Apesar 

da dependência muitas vezes estar relacionada com fatores inerentes ao processo de envelheci-

mento existem outras situações de saúde que provocam dependência e que podem surgir em 

qualquer faixa etária (Paiva, 2020). Nessas situações torna-se preponderante um bom suporte 

familiar de forma a garantir o cuidado à pessoa dependente. Desde sempre as famílias assumem 

o principal papel nos cuidados informais à pessoa dependente na última fase da sua vida quando 

a autonomia já não é possível (Andrade, 2009).  

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 inevita-

velmente 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 a nível familiar, surgem múltiplas questões que até aí não se 

colocavam. A relação entre os membros da família sofre alterações, existindo uma reestrutura-

ção profunda no seio familiar (Pires, 2016). 
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Em Portugal foi aprovado pela Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, o estatuto do cuidador 

informal, no qual foram estabelecidas normas com o intuito de regulamentar os direitos e os 

deveres do cuidador e da pessoa cuidada, foram também delineadas medidas de apoio. Posteri-

ormente no Decreto Regulamentar nº 1/2022, de 10 de janeiro, estabeleceram-se os termos e as 

condições do reconhecimento do estatuto do cuidador informal. 

Os cuidadores informais são imprescindíveis para a promoção da saúde da pessoa cuidada, 

principalmente no que respeita ao autocuidado e à realização das atividades de vida diárias, 

“(…) proporcionando apoio emocional e bem-estar, assegurando ainda a promoção da autono-

mia e a manutenção da sua qualidade de vida e da dignidade humana” (Teixeira et al. 2017, 

p.10). De acordo com Cruz et al. (2010): 
 
“Os motivos que levaram o cuidador informal a adquirir este papel relacionam-se com fatores 
inerentes ao idoso (estado de saúde; e rejeição de institucionalização); ao cuidador (dever/obri-
gação; gratidão/retribuição; dependência financeira; grau de parentesco; género; proximidade 
física e afetiva; estado civil; situação atual de emprego e respeito pela vontade do idoso) e com 
a família (tradição familiar; e ausência de outra resposta)” (p.135). 
 

De forma a fazer face à complexidade inerente ao papel do cuidador informal é fundamen-

tal a sua capacitação para que este obtenha as competências necessárias para cuidar de si e da 

pessoa cuidada (Castro & Souza, 2016). O facto de diariamente estar dedicado ao cuidar acar-

reta riscos sociais e de saúde para o cuidador informal. Assim há que ter em conta que, o cui-

dador também carece de cuidados, e que em momento algum se deve sentir sozinho (Teixeira 

et al 2017). As dificuldades do cuidador informal estão relacionadas com: exigência inerente 

ao cuidado da pessoa dependente, problemas financeiros, insuficientes apoios e restrição da 

vida social (Cruz et al 2010).  

O descanso do cuidador surge como uma das medidas de proteção ao cuidador informal e 

tem em consideração: as necessidades do cuidador informal/pessoa cuidada; os níveis de exaus-

tão do cuidador informal e a avaliação da sobrecarga. As respostas sociais para a pessoa cuidada 

poderão ser as seguintes: Referenciação para uma unidade de internamento de longa duração e 

manutenção (no âmbito da Rede Nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI)), en-

caminhamento e acolhimento num estabelecimento de apoio social ou beneficiar de serviços de 

apoio domiciliário (Segurança Social, 2022). 
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De acordo com a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) 

é necessário criar ambientes que facilitem um bom suporte físico e social, de forma a permitir 

a permanência das pessoas idosas nas suas casas e junto das comunidades o maior tempo pos-

sível, sendo para isso necessário criar redes organizadas de prestação de cuidados no domicílio 

e em ambulatório de forma a dar apoio em situações pontuais de manutenção do conforto das 

pessoas idosas no domicílio (DGS, 2017). 

 

1.3 MODELO TEORICO DE NOLA PENDER  
 

A disciplina de Enfermagem ao longo dos anos tem sido alicerçada em diferentes teorias e 

modelos, as quais têm permitido desenvolver conceitos que permitem compreender o modo 

como os enfermeiros olham para o seu cliente, individualmente ou em grupos como é o caso 

das comunidades. Os diferentes modelos e teorias permitem organizar, compreender e dar sen-

tido à realidade vivenciada na enfermagem (Melo, 2018).  

Em modelos recentes o olhar da realidade dos cuidados incide sobre a família enquanto 

cliente, porém “não se encontra um modelo e/ou teoria que permita descrever, explicar, predizer 

ou prescrever o cuidado de enfermagem centrado na comunidade como cliente” (Melo, 2018, 

p.83). 

No decorrer do tempo surgiu uma visão multidimensional onde diferentes sectores econó-

micos, culturais e ambientais assumiram influência a nível da saúde, por conseguinte a promo-

ção da saúde surge como estratégia fundamental para a melhoria da mesma. (Pender et al. 2015).  

O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender, foi publicado pela primeira vez em 1982, 

porém tem vindo a sofrer revisões sendo que a última foi realizada em 2015, o modelo está 

centrado na saúde comunitária e no papel da enfermagem no empoderamento das comunidades, 

por esse motivo o modelo constitui uma importante ferramenta na promoção da saúde tendo 

por base a evidência (Pender et al.,2015). O Modelo propõe incluir a Enfermagem na ciência 

do comportamento, através da identificação de fatores que influenciam condutas saudáveis, 

servindo como guia orientador para a compreensão dos fatores biológicos e psicossociais que 

motivam o indivíduo a envolver-se e a melhorar as suas atitudes perante a sua saúde (Rosa, 

2012). 
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O modelo de Promoção da Saúde de Pender “constrói-se, então, como um modelo positivo 

que advoga que a saúde está ao alcance de todos, sendo que o modo como cada pessoa define 

a sua própria saúde é mais significativo que o conceito genérico de saúde” (Rosa, 2012, p.19). 

O Modelo retrata três grandes aspetos: Experiências Individuais (demonstra o quanto os com-

portamentos anteriores e os fatores pessoais biológicos, psicológicos e socioculturais do indi-

víduo influenciam a sua saúde); O comportamento específico do indivíduo (integra os seus 

sentimentos e conhecimentos, os benefícios e barreiras que ele tem que superar para atingir a 

ação; a sua própria eficácia na resolução, os próprios sentimentos relacionados ao comporta-

mento; as interferências da sua família, pares, prestadores de cuidados, normas, apoios e mo-

delos assim como situações influenciadoras do comportamento); Resultado do comportamento, 

(onde se relacionam as exigências e as preferências do indivíduo) (Rosa, 2012) . 

A Organização Mundial de Saúde desde a declaração de Alma-Ata (1978) que tem vindo 

a alertar para a importância do empoderamento do cidadão e da comunidade. O empoderamento 

comunitário é um processo de ação social que integra os individuo e as comunidades com o 

propósito de as capacitar, procurando dessa forma promover o desenvolvimento de competên-

cias individuais (Melo, 2020). O empoderamento encontra-se “ligado à participação ativa, com-

promisso para a mudança, conhecimento para resolução de problemas, responsabilidade para o 

autocuidado, competência do cliente e controle da saúde ou da vida. (…) É a promoção da 

autonomia e da cidadania” (Berardinelli et., al. 2015, p. 417) 

A promoção da saúde não consiste numa meta, mas sim numa ferramenta que possibilita 

alcançar a mesma, tem como objetivo primordial alcançar ganhos em saúde através de mudança 

de estilos de vida e estratégias educacionais com vista a saúde e o bem-estar (Pender et al., 

2015).  

Com presente projeto de intervenção comunitária pretende-se através da visitação domici-

liária promover a saúde do cuidador informal enquanto individuo, capacitando-o quer para os 

cuidados ao utente quer para face à situação pandemia de forma a obter ganhos em saúde para 

ambos. 

Terminado o Enquadramento Teórico, segue-se o segundo capítulo onde é realizada a ca-

racterização do contexto do projeto de intervenção comunitária.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO PROJECTO DE INTER-

VENÇÃO COMUNITÁRIA  
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ARS ALGARVE E ACES BARLAVENTO 

 

O conceito de cuidados de saúde primários (CSP) já foi alvo de várias interpretações e 

redefinições. Em alguns contextos os cuidados de saúde primários são conhecidos como cuida-

dos prestados às populações vulneráveis com baixos rendimentos (cuidados de saúde primários 

seletivos), noutros contextos há quem entenda que os cuidados de saúde primários estão dire-

cionados para aspetos económicos, sociais e políticos, sendo por essa razão essenciais ao de-

senvolvimento da humanidade. (OMS, 2021) 

Os cuidados de saúde primários são considerados cuidados essenciais de saúde e consistem 

no primeiro nível de contacto com os indivíduos, procurando sempre estar próximo dos locais 

onde as pessoas vivem e trabalham. Estar ao alcance de toda a comunidade é o foco central dos 

cuidados de saúde primários, sendo utilizada metodologia científica fundamentada na prestação 

dos mesmos. (Plano de ação da UCC Rio Arade, 2015). Os CSP procuram satisfazer as neces-

sidades de saúde das populações através de uma abordagem sistemática dos determinantes de 

saúde e da capacitação das pessoas, famílias e comunidades para a saúde (OMS, 2021b). Têm 

por base a justiça e a equidade social, presando cuidados completos e tendo em conta as neces-

sidades individuais de saúde durante todo o ciclo vital, promovem a prevenção, reabilitação, 

tratamento e os cuidados paliativos, dando resposta á maioria das necessidades de saúde do 

individuo (OMS, 2021b). 

A reforma dos cuidados de saúde primários, (CSP) em Portugal, com início formal no ano 

de 2005 foi um marco muito significativo para os serviços públicos do país. Com vista a alcan-

çar melhorias significativas na qualidade dos cuidados prestados, foram delineadas várias es-

tratégias que permitissem a promoção da acessibilidade, organização e pontualidade dos CSP. 

Inicialmente foram constituídas as unidades de Saúde Familiar (USF) e posteriormente houve 

uma reorganização multidimensional dos CSP com a criação dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACeS).  O principal objetivo das mudanças efetuadas foi reconfigurar os centros de 

saúde de forma a garantir a otimização e sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde (Bis-

caia & Heleno, 2016). 
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Os ACeS foram criados de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro e 

encontram-se integrados nas Administrações Regionais de Saúde (ARS), as quais têm poder 

de direção sobre os ACeS, porém estes possuem autonomia administrativa, são constituídos por 

várias unidades funcionais e propõem-se assegurar a prestação de CSP numa determinada zona 

geográfica. As unidades funcionais dos ACeS são as seguintes: unidades de saúde familiar 

(USF), unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP), as unidades de saúde publica 

(USP), as unidades de recursos partilhados (URAP) e as unidades de cuidados na comunidade 

(UCC). “A reforma de 2005 dos CSP propõe um papel central para a governação clínica nas 

unidades funcionais, atribuindo-lhes responsabilidades técnicas e autoridade independentes do 

corpo gestionário dos Agrupamentos de Centros de Saúde.” (Biscaia & Heleno, 2017, p. 704). 

Na região do Algarve existem três agrupamentos de centros de saúde, nomeadamente, 

ACeS Algarve I (central), ACeS Algarve II (Barlavento) e ACeS Algarve III (Sotavento). os 

quais abrangem 16 centros de saúde e 68 extensões de saúde da região. O centro de saúde de 

Silves, Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão e Vila do Bispo fazem parte do AceS Algarve II, 

Barlavento. Os ACeS desenvolvem atividades no âmbito da vigilância epidemiológica, inves-

tigação em saúde, controlo e avaliação (Rede Social de Silves, 2016). 

O Barlavento localiza-se na zona Oeste da região do Algarve, posicionado a Oeste e a Sul 

com o Oceano Atlântico, a Norte com a região Alentejo e a Este com os concelhos de Albufeira 

e Loulé. Abrange uma área de 2.061 km2, correspondendo a 41,3% do território da região. O 

ACeS Algarve II, Barlavento encontra-se sediado na cidade de Portimão, com cerca de 165.592 

utentes inscritos, sendo que a população residente de 163.951 habitantes o que representa uma 

densidade populacional de 79,9 habitantes /km2 (Relatório Anual de Atividades-ECL ACES 

Barlavento, 2019). 

Os dados apresentados pelos Censos de 2011 revelaram que a população da área ACeS 

Barlavento aumentou para 15,2%, valor aproximado ao apresentado pela região (14,1%), sendo 

significativamente superior ao apresentado no continente (1,8%). No ano de 2011, existiam na 

área geográfica do Barlavento 66.602 famílias, predominando as famílias com dois elementos 

(Plano de Ação-UCC Rio Arade, 2021). 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

DO CONCELHO EM ESTUDO 
 

O concelho no qual decorreu o projeto de intervenção comunitária possui uma área total de 

679km2, sendo um dos maiores conselhos do Algarve, estendendo-se desde a serra até ao mar. 

O Município onde decorreu o estágio curricular possui boas acessibilidades possuindo ligações 

ferroviárias e rodoviárias, com proximidade à A22 e A2, assim como ao IP1 e EN 125 (Guia 

de Recursos Locais de Silves, 2016). 

 
Figura 1- Mapa do Algarve 

 
Fonte: https://www.sitiodaeducacao.pt/2014/02/conhecer-portugal-o-algarve.html 

 

Encontra-se geograficamente bem localizado sendo constituído por quatro freguesias e 

duas uniões de freguesias. Nos últimos 20 anos, verificou-se um aumento bastante significativo 

da população residente, sendo de atualmente 37,776 mil residentes, desde 2001 até 2011 houve 

um aumento de população residente de aproximadamente 34.000 mil para 37.000 mil, tendência 

de aumento que se manteve até 2021. O concelho é dividido em três zonas distintas, Serra, 

Barrocal e Litoral. A Serra, corresponde a 50% da superfície regional, apresentando solos po-

bres com reduzida utilização agrícola (com cerca de 1.352 residentes), o Barrocal, corresponde 

a cerca de 25% da área regional, tem solos com boa aptidão hidrológica e elevada capacidade 

agrícola com a presença de 25.935 residentes, relativamente ao Litoral, é onde se encontra a 

maior atividade económica regional e os principais centros urbanos. A evolução da estrutura 

etária da população do concelho, tem apresentado um claro domínio da população com mais de 

65 anos, comparativamente à de 15 ou menos anos (Rede Social de Silves, 2016). 

  

https://www.sitiodaeducacao.pt/2014/02/conhecer-portugal-o-algarve.html
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Relativamente à densidade populacional, de acordo com os dados disponibilizados no ano 

de 2021 a população residente era de 37.776, apresentando o valor de 55,5% no que respeita ao 

nº médio de indivíduos por km2, ou seja, a densidade populacional, apesar de ter existido um 

pequeno aumento na densidade populacional do concelho, esse aumento foi muito pouco signi-

ficativo. No que respeita aos grupos etários distribuídos pelo género masculino e feminino, 

não existem grandes flutuações nos valores que marquem diferenças significativas, porém ve-

rifica-se que o maior número populacional quer do sexo feminino, quer do sexo masculino se 

encontra na faixa etária dos 15 aos 64. Sendo que o número de pessoas do sexo masculino em 

2021 nesta faixa etária era de 11.578 mil e do sexo feminino de 11.652 mil. Ao analisar a faixa 

etária seguinte, de 65 anos ou mais, verifica-se que existe maior número de pessoas do sexo 

feminino do que do sexo masculino. É possível verificar que nos últimos 20 anos tem existido 

um decréscimo abrupto na população ativa do concelho, situação que assume consequências 

importantes para o desenvolvimento da região. Verifica-se que no ano de 2021 no que respeita 

aos diferentes grupos etários existem 13,5% de jovens na faixa etária dos 0-14 anos e 25,0% de 

idosos, o que somado dá 38,5% da população, sendo a população ativa de 61,5%.  (PORDATA, 

2022) 

No que respeita à taxa bruta de natalidade, verifica-se que houve um aumento da mesma 

de 9,3% (no ano de 2011) para 10,1% (no ano de 2021), com percentagens acima dos apresen-

tados em Portugal. No entanto, no que respeita à taxa bruta de mortalidade, verifica-se que a 

mesma é elevada em comparação com a região Algarvia e com Portugal Continental, o que 

denota o facto de existir uma população envelhecida, não sendo a taxa bruta de natalidade su-

ficiente para inverter esta tendência (PORDATA, 2022). 

O índice de sustentabilidade potencial, juntamente com os índices de envelhecimento e 

longevidade encontram-se intimamente relacionados, têm um efeito em cadeia, exercendo in-

fluencia sobre todo o dinamismo social do Município, no ano de 2021, o índice de sustentabi-

lidade potencial apresentou uma diminuição. O número de indivíduos em idade ativa por idoso 

é relativamente baixo no que respeita a média nacional e no Algarve. O que se agrava devido 

ao elevado índice de envelhecimento que além de ter aumentado nos últimos 10 anos, é mais 

elevado do que o índice de envelhecimento do Algarve e até mesmo de Portugal (PORDATA, 

2022). 
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Tabela 1: Número de Indivíduos em Idade Ativa por Idoso (Proporção %) 

 

 

 

 

Fonte: PORDATA( www.pordata.pt ),dados pesquisados a 10/02/2022. 
Tabela elaborada pelo autor do diagnóstico de saúde. 

 
Tabela 2: Índice de envelhecimento segundo os Censos (Proporção %) 

 

 

 

 
Fonte: PORDATA(www.pordata.pt), dados pesquisados a 10/02/2022. 
Tabela elaborada pelo autor do diagnóstico de saúde. 

 
Com o aumento da esperança média de vida, resultado da melhoria dos cuidados de saúde 

e do desenvolvimento tecnológico, verifica-se um aumento da longevidade. Como se pode ana-

lisar na tabela nº3, o índice de longevidade tem vindo a aumentar significativamente e o conce-

lho onde decorreu o estágio curricular não é exceção, aliás até apresenta valores superiores aos 

apresentados a nível nacional e regional. A manter-se a tendência do envelhecimento da popu-

lação, a médio prazo, existirá a diminuição do número população ativa e consequentemente, da 

produtividade e competitividade da economia local. (Rede Social de Silves, 2016) 

 
Tabela 3: Índice de Longevidade segundo os Censos (Proporção %) 

Territórios Índice de Longevidade 
2001 2011 

Portugal 41,4 47,9 

Algarve 43,9 48,8 

Silves 45,5 51,0 
Fonte: PORDATA(www.pordata.pt), dados pesquisados a 10/02/2022.  
Tabela elaborada pelo autor do diagnóstico de saúde.  

  

Territórios 
Índice de Sustentabilidade Potencial 

2011 2021 
Portugal 3,5 Pro 2,7 
Algarve 3,4 Pro 2,6 

Silves 2,8 Pro 2,5 

Territórios 
Índice de Envelhecimento 

2011 2021 
Portugal 127,8 Pro 182,1 
Algarve 131,0 Pro 176,7 

Silves 162,7 Pro 184,8 

http://www.pordata.pt/
http://www.pordata.pt/
http://www.pordata.pt/
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A evolução da estrutura etária da população do concelho tem apresentado tendência para o 

envelhecimento da população e diminuição do número de jovens (duplo envelhecimento), com 

predomínio da população com mais de 65, face à de 15 anos ou menos. Situação resultante da 

diminuição da natalidade e aumento da esperança media de vida.  (Relatório de Atividades, 

UCC -Rio Arade, 2020) 

No que respeita ao nível de escolaridade verifica-se um aumento da escolaridade, exis-

tindo um decréscimo da percentagem de indivíduos sem escolaridade. Existiu uma diminuição 

de crianças no 1º ciclo, no entanto existiu um aumento no que respeita ao ensino superior.  

No que respeita às habilitações literárias a distribuição da população residente no conce-

lho é mais evidente as habilitações de 1º ciclo do Ensino Básico, com 30,13% das observações. 

De um modo geral trata-se de uma população com baixo nível académico, no concelho foram 

identificadas 4615 pessoas analfabetas com 10 ou mais anos, sendo a taxa de analfabetismo 

6,9%, valor superior à taxa regional de 5,4% e do país 5,2%. A taxa de analfabetismo é superior 

nas mulheres 7,6% e nos homens 6,2%. (Rede Social de Silves, 2016). 

Numa população envelhecida com um índice de longevidade alto, já era de antever que o 

índice de dependência de idosos fosse elevado, facto que se confirma pelos dados apresentados 

na tabela nº 4. No ano de 2021 o concelho apresentava um índice de dependência de idosos 

bastante acima do que é apresentado a nível Regional e Nacional. O envelhecimento da popu-

lação consiste num problema real, levando à perda de autonomia e aumento de dependência, 

surgindo maiores necessidades de cuidados de saúde e de apoio social. Com um Índice de de-

pendência total de 62,6% em 2021, destaca-se, estando acima de todos os valores anteriores e 

até atuais apresentados em Portugal e no Algarve, o que sem dúvida denota uma maior neces-

sidade de respostas sociais para fazer face a estas características demográficas do concelho 

(PORDATA, 2022). 

Tabela 4: Índice de dependência de idosos (Proporção %) 

 

 

 

 

Fonte: (PORDATA)  www.pordata.pt ,dados pesquisados a 10/02/2022. 
Tabela elaborada pelo autor do diagnóstico de saúde. 

  

Territórios Índice de Dependência de Idosos 

2011 2021 
Portugal 28,8 Pro 36,8 
Algarve 29,6 Pro 37,8 
Silves 35,3 Pro 40,6 

http://www.pordata.pt/
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No que respeita aos óbitos por causas de morte, verifica-se que em Portugal no ano de 

2019, 29,9% das mortes foram causadas por Doenças do aparelho circulatório, a região do Al-

garve e mais particularmente no Município em análise também apresentava maior percentagem 

destas doenças em relação as restantes apresentadas na tabela nº 5. No que respeita ao município 

onde decorreu o estágio curricular é também de salientar a existência de uma elevada percenta-

gem de tumores malignos, cerca de 27,1% , no que respeita à diabetes, apresenta 0,9%, valor 

inferior ao suicídio que em 2019 foi de 1,6%, este valor está acima da percentagem de Portugal 

que é de 0,9% e até do Algarve que é de 1,3% (PORDATA, 2022). 

 

Tabela 5: Causas de Óbitos (%) 

Território Doenças do 
aparelho 

circulatório 

Tumores 
malignos 

Diabetes Doenças do 
aparelho 

Respiratório 

Doenças do 
aparelho 
digestivo 

Suicídio 

1981 2019 1981 2019 1981 2019 1981 2019 1981 2019 1981 2019 
Portugal 43,7 29,9 14,9 25,5 1,2 3,4 7,4 10,9 5,2 4,3 0,8 0,9 
Algarve 40,0 28,0 15,6 25,0 - 2,4 - 9,4 - 3,8 - 1,3 
Silves 44,3 26,2 12,2 27,1 - 0,9 6,7 11,3 3,7 2,4 1,2 1,6 

Fonte: PORDATA www.pordata.pt ,dados pesquisados a 10/02/2022, tabela elaborada pelo autor 
do diagnóstico de saúde. Simbologia: - ausência de valor  

 

No ano de 2021 o Município onde incide o projeto de intervenção comunitária apresenta 

um valor provisório total de 15,739 famílias, com aumento do número de famílias com um e 

dois indivíduos. No que respeita aos dados referentes a 3-5 indivíduos e mais de seis, não exis-

tem valores disponíveis relativamente ao ano de 2021. Verifica-se, porém, a tendência para que 

as famílias tenham cada vez menos elementos. Ao longo dos últimos 20 anos, houve um au-

mento do número de famílias de um elemento e uma diminuição do número de famílias com 3 

ou mais elementos. No ano de 2001 existiam 21,6 % de famílias com um elemento, 32,8% 

famílias com dois elementos e 45,6% famílias com 3 ou mais elementos, no ano de 2021 exis-

tiam Pro 27,0% famílias de um elemento, Pro 34,7% famílias de dois elementos e 38,3% famí-

lias de 3 ou mais elementos (PORDATA, 2022). 

 

  

http://www.pordata.pt/
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE 

DO BARLAVENTO ALGARVIO 
 

As UCC integram as unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde. De acordo com o 

capítulo II do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro: 

 
“A UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comu-
nitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação 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 implemen-
tação de unidades móveis de intervenção.” (p.1184) 
 

A UCC do ACeS Barlavento onde decorreu o estágio curricular possui autonomia organi-

zativa e técnica estando em articulação com outras unidades funcionais do Agrupamento de 

Centros de Saúde do ACES Algarve II Barlavento. A equipa multidisciplinar da UCC onde 

decorreu o estágio curricular é constituída por uma equipa de profissionais de enfermagem, 

assistentes técnicos, assistentes operacionais, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

técnico de serviço social, higienista oral e medico.  

No que respeita à carteira de serviços da UCC é caracterizada pelos seguintes programas e 

projetos: ECCI, Sistema Nacional de intervenção precoce na Infância (SNIPI), Programa Naci-

onal de Saúde Escolar (PNSE), Cantinho da amamentação, preparação para o nascimento e 

parentalidade, unidade movel de saúde; Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

(NACJR) e Equipa de Prevenção de Violência no Adulto (EPVA), Rede social, Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Rendimento Social de inserção, Equipa Coordenadora 

Local ACES Barlavento, Projetos de intervenção comunitária (GAPI e protocolo com um esta-

belecimento prisional) (Plano de Ação-UCC Rio Arade, 2021). 

A UCC atua na educação para a saúde apostando na acessibilidade e satisfação dos utentes 

com a finalidade de obter ganhos em saúde. Em 2015 encontravam-se inscritos na Unidade de 

Cuidados de Saúde Primários 32.646 utentes, sendo de salientar que o maior número de utentes 

estava inscrito na sede de concelho. O Centro de Saúde do Município é constituído pelas se-

guintes unidades funcionais: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidade 

de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Pública (USP), Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP) e Gabinete do Cidadão Local (Rede social de Silves, 2016). 
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A UCC desenvolve a sua atividade no concelho do Município, onde estão inscritos cerca 

de 34,915 utentes, recebendo utentes de seis freguesias (Relatório de atividades-UCC -Rio 

Arade, 2020). 

A UCC tem como missão melhorar o estado de saúde da população do Concelho através 

da prestação de cuidados de saúde, apoio social e psicológico no âmbito domiciliário e comu-

nitário. Os cuidados são direcionados para as pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, as-

sumindo as seguintes competências: projetos de intervenção nas pessoas, famílias e grupos com 

maior vulnerabilidade, projetos de intervenção em indivíduos dependentes e famílias/cuidado-

res (através da Rede Nacional de Cuidados Integrados (RNCCI)), intervenção através de pro-

gramas no contexto de promoção da saúde e prevenção da doença na comunidade (Plano de 

Ação-UCC Rio Arade, 2014). 

A RNCCI, também designada por Rede, tem como objetivo a implementação de uma po-

lítica de proteção social integrada dirigida às pessoas com situação de dependência que neces-

sitem de cuidados de saúde e de apoio social. A RNCCI é coordenada a nível local pela Equipa 

Coordenadora Local (ECL) do ACeS Barlavento. A ECL é o órgão de coordenação local da 

RNCCI assegurando o acompanhamento e a gestão interna da Rede. 

As equipas de gestão de altas, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), 

unidade de Portimão e de Faro realizam a referenciação dos utentes internados, no entanto ou-

tras unidades funcionais dos Centros de Saúde também o podem fazer. A referenciação para 

RNCCI carece sempre da respetiva avaliação e validação pela ECL (Plano de Ação-ECL ACeS 

Barlavento, 2019). 

  



 
 

38 
Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja   

Título | Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais  

 

A ECL do ACeS Barlavento, desenvolve a sua intervenção nos centros de saúde de Porti-

mão, Lagoa, Silves, Monchique, Lagos, Vila do Bispo e Aljezur.  As unidades de internamento 

da ECL, ACeS Barlavento, têm total de capacidade Instalada de 287 camas. O atual panorama 

social e económico afeta a disponibilidade das famílias para cumprir com as suas obrigações 

sociais. Fatores como o envelhecimento da população, maior número de demências e doenças 

do foro mental, mudança de perfil das famílias, maior número de situações de dependência e 

vulnerabilidade com muita necessidade de apoio social e familiar influenciam a intervenção das 

equipas coordenadoras locais. (Plano de Ação -ECL ACES Barlavento, 2019). 

 

2.3.1 Caracterização da Equipa de Cuidados Continuados Integrados 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº101/2006 – Artigo 27º, a equipa multidisciplinar que inte-

gra a ECCI pertence aos cuidados de saúde primários e à entidade de apoio social, a ECCI 

encontra-se inserida na RNCCI e presta cuidados no âmbito domiciliário, a prestação de cuida-

dos Continuados têm como objetivo a promoção da saúde e a recuperação dos utentes depen-

dentes, utentes com risco de perda de autonomia e utentes em situação paliativa. Para admissão 

dos utentes é realizada uma avaliação pela equipa multidisciplinar (avaliação: medica, de en-

fermagem, apoio social e de reabilitação). Os critérios de admissão incluem todos os indivíduos 

independentemente da idade, com diferentes graus de dependência e que apresentem necessi-

dade de intervenção a nível da saúde e de apoio social.  No caso de utentes com elevado grau 

de dependência um dos critérios de exclusão é a inexistência de cuidador informal. 

A nível do ACeS Barlavento a capacidade instalada das ECCI´s de Aljezur, Lagoa, Lagos, 

Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo perfaz um total de 210. Verifica-se que a ECCI 

onde decorreu o estágio curricular possui uma capacidade instalada de 40.  

Nos anos de 2019 e 2020, na ECCI onde decorreu o estágio curricular foram admitidos um 

total de 207 utentes novos, integrando a equipa um total de 619 utentes e foram dadas 198 altas, 

num total de número de visitas por enfermeiro de 5767.  Ao longo de 2021 foram admitidos um 

total de 99 utentes novos, integrados na equipa foram registados 327 utentes e foram dadas 108 

altas (Relatório de Atividades-UCC, Rio Arade, 2021). 

Seguidamente será apresentada a Metodologia de Planeamento em Saúde, a qual foi fun-

damental para estruturar o projeto de intervenção.  
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3 METODOLOGIA DE PLANEAMENTO EM SAÚDE  

 

A metodologia utilizada para a realização do presente projeto de intervenção comunitária 

é a metodologia de planeamento em saúde, a qual é definida 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 socioeconómicos” (Imperatori & Giraldes,1993, p.23). O planeamento numa 

fase inicial foi utilizado na área da economia tendo posteriormente sido alargado a outros sec-

tores sociais. A OMS em diversos momentos sugeriu a utilização do planeamento em saúde 

como ferramenta que possibilita a criação e definição de políticas e objetivos de saúde os quais 

têm tradução direta desenvolvimento na área da saúde, no ano de 1978, no contexto da Confe-

rencia de Alma-Ata, foi recomendado que os governos procedessem à melhoria das suas estru-

turas administrativas, aplicando metodologia de gestão adequada de forma a planear e pôr em 

prática nos cuidados de saúde primários. As Fases do planeamento são elaboração do plano, 

execução e avaliação. (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Em última análise, o planeamento de saúde tem como propósito alcançar “(…) um estado 

de saúde, através da sua promoção, prevenção de doenças, cura e reabilitação, incluindo mu-

danças no comportamento das populações (…)” (Tavares, 1992, p.37). 

A necessidade de planear advém do facto dos recursos serem limitados sendo imperativo 

que sejam empregues da forma mais eficaz e eficiente, tendo em vista solucionar o maior nú-

mero de problemas de saúde minimizando custos e abrangendo o máximo de população. No 

que respeita ao período temporal dos planos, os mesmos podem ser classificados em longo (10 

anos), médio (5 anos) e curto (um ano) prazos. Podem também ser classificados como estraté-

gicos, táticos e operacionais. O planeamento estratégico incide sobre decisões básicas que ori-

entam planeamentos mais detalhados (táticos e operacionais) de forma a dar conformidade às 

decisões. Existem alguns fatores que condicionam o planeamento em saúde sendo de salientar 

os seguintes: o ambiente externo e a sua complexidade, (exemplo: fatores que influenciam a 

saúde da população), a rapidez com que se sucedem as mudanças tecnológicas e o intervalo o 

intervalo que decorre entre a decisão e o resultado (Imperatori & Giraldes, 1993). 
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Para concretizar um projeto em saúde é fundamental percorrer um processo não omitindo 

nenhum passo ou dificuldade pois isso leva a uma má prestação de cuidados. Desta forma é 

imprescindível o conhecimento das diferentes etapas do planeamento em saúde pois permite a 

elaboração de projetos eficientes, direcionados para os problemas de saúde e dos serviços (Ta-

vares, 1992). 

O planeamento em saúde é um processo continuo no qual podemos destacar as seguintes 

fases: o diagnostico de situação, definição de prioridades, seleção de estratégias, elaboração de 

programas e projetos, preparação da execução e por último a avaliação. É considerado um pro-

cesso dinâmico devido ao facto de possibilitar que numa fase mais avançada do processo se 

volte a uma fase anterior, completando-o ou até mesmo refazê-la com nova informação reco-

lhida posteriormente (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Um plano é constituído por vários programas os quais podem ser implementados por meio 

de diferentes projetos. Um projeto decorre num determinado período bem delimitado, tendo o 

objetivo de contribuir para o cumprimento de um programa, executando para isso um conjunto 

de atividades e tarefas (Tavares, 1992). 

 

3.1  DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

O diagnóstico de situação é à primeira etapa no processo de planeamento e corresponde às 

necessidades da população ao qual se direciona, para a sua realização é importante conhecer os 

conceitos: problema e necessidade. Deve existir concordância entre o diagnóstico e as necessi-

dades pois assim é possível avaliar a pertinência do projeto. O diagnóstico de saúde deve ser 

alargado, aprofundado, resumido, célere e claro (Tavares, 1992). 

O diagnóstico de saúde pode ser alargado a sectores sociais e económicos de forma a per-

mitir uma identificação os problemas de maior relevo na área da saúde envolvendo os fatores 

exercem influencia. (Imperatori & Giraldes,1993). “No fim desta fase deverão definir-se os 

principais problemas de saúde, entendidos estes, fundamentalmente, como situação de doença 

e medidos em termos de morbi-mortalidade” (Imperatori & Giraldes,1993, p.28). 

De acordo com Imperatori e Giraldes 1993, o diagnóstico da situação de saúde pretende 

transparecer as necessidades de saúde da população, no entanto apesar das mesmas serão parte 

fundamental no diagnóstico, mas não correspondem à sua totalidade. “O diagnóstico, caracte-

rizando o nível de saúde da população, pretende medir o seu estado de saúde, obtendo-se, assim, 

um instrumento para pôr em prática a política de saúde, escolher prioridades, organizar ativi-

dades e acompanhar e avaliar resultados” (Imperatori & Giraldes,1993, p.47). 
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O diagnóstico de saúde inclui quatro fases: exploratória, descritiva, explicativa e por fim a 

fase prognostica. De forma a descrever a situação existem diversos elementos que permitem 

caracterizar a mesma, nomeadamente o meio, a população, os recursos e os custos dos serviços 

de saúde (Imperatori & Giraldes,1993). 

 

3.1.1 Contextualização do Problema  

 

O ato de cuidar faz parte da condição humana, corresponde a um processo que vai além da 

componente de procedimentos e técnicas direcionadas à pessoa dependente pois envolve a parte 

empática, ao dar atenção, respeito e dedicação no momento de cuidar. Com os avanços da me-

dicina, os cuidadores informais deparam-se com a necessidade de prestar cuidados cada vez 

mais complexos, no entanto com pouca informação e poucos apoios. As situações de depen-

dência quando prolongadas a nível temporal podem alterar a relação entre cuidador e pessoa 

cuidada, o que relacionado com fatores inerentes ao utente como a demência, alterações emo-

cionais e psicológicas podem desencadear no cuidador informal stress, uma vez que este passa 

a viver a vida da pessoa cuidada em vez da sua (Abrantes, 2014). Perante este contexto o cui-

dador “(…) tornar-se vulnerável, o que pode dar origem a patologia do foro mental. Estas situ-

ações conduzem com frequência a dificuldades no desempenho das tarefas quotidianas e a ne-

cessidade de ajustamento psicológico, social e laboral” (Abrantes, 2014, p.14). 

Neste âmbito o Enfermeiro tem um papel muito importante, pois ao educar os utentes e 

familiares sobre a doença, o seu curso e as suas repercussões 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, 2016). 

A Pandemia COVID-19 causou um impacto disruptivo em quase todos os alicerces da so-

ciedade nomeadamente a nível: relacional (interpessoal,familiar,social), saúde, laboral, econó-

mico, comunicacional, entre outros. Este impacto atingiu todos os indivíduos indiscriminada-

mente, porém assumiu um maior peso em crianças, profissionais de saúde, cuidadores informais 

e em grupos vulneráveis (DGS, 2020).  

O isolamento social, o receio de perda de rendimentos e a imprevisibilidade da evolução 

da doença COVID-19 potenciou o aparecimento de perturbações de stress pós-traumático, an-

siedade e depressão. Verifica-se que as alterações inerentes ao contexto pandémico são consi-

deradas potenciais fatores de risco para a saúde mental e qualidade de vida das comunidades 

(Costa et al., 2020).  
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Deste modo justifica-se a pertinência do projeto de intervenção, Impacto da Pandemia CO-

VID-19 nos Cuidadores Informais, o qual pretende contribuir para a capacitação dos cuidadores 

informais face às dificuldades e necessidades sentidas inerentes à pandemia. 

 

3.1.2 Procedimentos e Instrumentos de Recolha de Dados  

 

Uma vez que a dependência decorre habitualmente do declínio funcional do indivíduo, “A 

avaliação precoce e a monitorização das limitações/défices nos idosos possibilita a prescrição 

de intervenções adaptadas às necessidades reais, o que revela um maior potencial terapêutico, 

ao nível da prevenção da deterioração, e contribui para uma maior satisfação” (Sequeira 2010, 

p.42). É fundamental a utilização de instrumentos de medida que possibilitem realizar um di-

agnóstico, nomeadamente através da aplicação de escalas e índices, no entanto a utilização dos 

mesmos não substitui a realização de uma entrevista na qual é possível recolher dados mais 

específicos permitindo um planeamento das intervenções mais adequado com vista a dar con-

tinuidade dos cuidados prestados. (Sequeira, 2010). Neste sentido foram colhidos dados socio-

demográficos (sexo, idade, habilitações literárias, parentesco, meio onde reside, tipo habitação) 

e aplicados os seguintes instrumentos de recolha de dados: O Índice de Katz, a Tabela Naci-

onal da Funcionalidade (TNF), Escala de sobrecarga de Zarit e a Entrevista, os quais serão 

descritos em seguida para melhor entendimento do procedimento de recolha de dados realizado. 

O Índice de Katz é constituído por seis atividades de vida diárias: controlo de esfíncteres, 

banho, utilização da casa de banho, mobilidade, vestir/despir e a alimentação. Através da ava-

liação de cada item pode ser aferido se o utente é independente, necessita de supervisão, ajuda 

ou se é dependente. Posteriormente é atribuída uma pontuação a cada atividade de vida de 

acordo com o grau dependência nessa atividade, a soma da pontuação obtida em todas as ativi-

dades corresponde a uma classificação (Sequeira, 2010). 

A funcionalidade abrange as dimensões física, emocional e cognitiva as quais permitem 

ao individuo viver em sociedade e cumprir com as suas atividades de vida diárias, com a avali-

ação funcional pretende-se descrever de forma continua a funcionalidade do individuo. Em caso 

de doença crónica, incapacidade (temporária ou permanente) em indivíduos com idade superior 

a 18 anos, existe indicação para aplicação da TNF sempre que exista indicação como é o caso 

da referenciação para a RNCCI e os Cuidados Domiciliários (DGS,2019).  
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De acordo com a Norma 001/2019, emitida pela DGS a 25 de janeiro, a aplicação da Ta-

bela Nacional de funcionalidade (TNF) permite quantificar o grau de funcionalidade de forma 

a calcular os ganhos em saúde resultantes da intervenção terapêutica. Fornece informação aos 

profissionais de saúde necessária para um melhor planeamento das intervenções de saúde 

(DGS,2019). Na TNF são classificados trinta e oito itens os quais estão reunidos em cinco di-

mensões: “a. Mobilidade e autocuidado (13 itens); b. Competências gerais (8 itens); c. Compe-

tências específicas (8 itens); d. Sociabilidade (6 itens); e. Manipulação e manuseio (3 itens)” 

(DGS,2019, p.4). 

A Escala de Sobrecarga do Cuidador é um instrumento que permite a avaliação da so-

brecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal, foi traduzida e adaptada para a população 

portuguesa por Sequeira em 2007 e tem por base a “Burden Interview Scale” de Zarit. Consiste 

num total de vinte e duas questões as quais incluem informações relativamente a: Situação 

emocional, financeira; Aspetos da vida social, pessoal; Saúde; Tipo de relacionamento. Os itens 

são pontuados de 1 a 5, do seguinte modo: Nunca (1), Quase Nunca (2), Às vezes (3), Muitas 

vezes (4), Quase sempre (5), desta forma a pontuação total varia entre 22 e 110, sendo que a 

maior pontuação é referente a uma maior perceção da sobrecarga, tendo por base os subsequen-

tes pontos de corte (Sequeira,2010). O quadro 1 possibilita obter uma melhor visão da pontua-

ção associada aos diferentes níveis de sobrecarga.  

 

Quadro 1: Escala de Sobrecarga do Cuidador Informal 

 

 

 
Fonte: Sequeira (2010). 

 

A entrevista consiste num método de recolha de informações e envolve condutas funda-

mentais de comunicação e de interação humana uma vez que é realizada através do contacto 

direto entre os participantes, permitindo recolher informações muito ricas e diferenciadas o que 

permite atingir um nível elevado de profundidade e autenticidade (Campenhoudt et al. 2017). 

  

Pontuação Sobrecarga 
<46 Sem sobrecarga 
46-56 Sobrecarga ligeira 
>56 Sobrecarga Intensa 
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Foi realizada uma entrevista semiestruturada tendo por base um guião constituído por 

seis questões, as quais são apresentadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Guião da Entrevista Semiestruturada 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

As entrevistas foram realizadas em contexto de visita domiciliária e foram calendarizadas 

de acordo com a disponibilidade dos cuidadores informais. A gravação das entrevistas teve uma 

duração entre 15 e 40 minutos, no entanto o tempo despendido com as entrevistas foi superior, 

dada a necessidade de tempo para esclarecer algumas questões relacionadas com o projeto e 

com questões éticas, nesse sentido foi realizada a leitura em voz alta do consentimento infor-

mado. As entrevistas efetuadas e gravadas foram transcritas na integra, constituindo o Verbatim 

das entrevistas (apêndice I). Na apresentação das expressões descritivas utilizaram-se códigos, 

cujo significado é o seguinte: 

• (…) - Excerto do texto original dispensável para a compreensão do sentido da expressão 

descritiva;  

• …- Pausa no discurso dos sujeitos do estudo;  

• Ep- Entrevista, correspondendo o p ao número respetivo.  

1ª: Que alterações a pandemia trouxe para a sua vida?

2ª: Quais as diferenças entre o antes e o após pandemia relativamente
ao cuidar do seu familiar?

3º: Tem algumas questões relativamente à pandemia que gostaria de
esclarecer?

4ª: Quais os sentimentos que tem vivenciado nesta fase pandémica?

5ª: Qual a sua maior preocupação perante o contexto pandémico
relacionado com o cuidar do seu familiar?

6ª: Quantifique o impacto da pandemia na sua vida, escolha uma das
seguintes opções: Sem impacto, Pouco Impacto, Moderado impacto,
Bastante Impacto, Elevado Impacto.
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As entrevistas foram analisadas através da análise de conteúdo, método empírico que 

permite a construção de categorias temáticas, através do reconhecimento de ideias centrais dos 

textos em estudo (Bardin, 2012).  

 

3.1.3 Questões Éticas  

 

A ética está presente em todas as etapas do processo de investigação, na realização do 

projeto foi considerada “(…) a relação risco-benefício, a revisão ética independente, a garantia 

de respeito dos direitos dos participantes (especificamente, consentimento informado, esclare-

cido e livre bem como a confidencialidade e proteção dos dados) em todas as fases do estudo” 

(Nunes, 2013, p.5). 

O International Council of Nurses (ICN) referiu que existe uma ligação inquestionável en-

tre os Enfermeiros e os Direitos humanos, tendo emanado diretrizes relativamente a aspetos 

éticos que o enfermeiro deve considerar no exercício das suas funções, nomeadamente certificar 

que os utentes são devidamente informados dos procedimentos assim como da participação em 

investigação. A mesma entidade definiu diretrizes para a investigação em enfermagem baseadas 

em seis princípios éticos: beneficência, avaliação da maleficência, fidelidade, justiça, veraci-

dade e confidencialidade (ICN,2018), os quais foram a base do atual projeto.  

No Código Deontológico do Enfermeiro encontram-se definidos os princípios éticos e de-

ontológicos a ter em consideração no exercício da profissão, sendo de salientar o artigo 84º, 

alínea b) onde é referido que o enfermeiro deve “respeitar, defender e promover o direito da 

pessoa ao consentimento informado” assim como no que respeita ao sigilo apenas deve “ divul-

gar informação confidencial acerca do individuo e família só nas situações previstas na lei, 

devendo, para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico” (artigo 85º, alínea 

c) e manter o “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), (Ordem dos 

Enfermeiros, 2015). 

De modo a certificar o cumprimento dos princípios éticos, foram realizadas as seguintes 

diligências: 

• Pedido de autorização para realização do projeto à Enfermeira Coordenadora da UCC, 

com parecer positivo (anexo I). 

• O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética da ARS Algarve (Administração Regi-

onal de Saúde do Algarve, IP) através do modelo para submissão de protocolo de 
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investigação ARS Algarve e aprovado pela Diretora Executiva do ACES (Agrupamento 

dos Centros de Saúde) -Barlavento II, considerando que o projeto cumpria todos os as-

petos éticos e deontológicos (anexo II). 

• Foram informados que seria efetuada gravação de áudio das entrevistas garantindo todo 

o sigilo e confidencialidade dos dados, os quais apenas foram armazenados, o tempo 

necessário para a conclusão do estudo. Na transcrição das entrevistas foram utilizados 

códigos de forma a salvaguardar o anonimato.  

• Foi obtido o consentimento informado dos participantes respeitando a declaração de 

Helsínquia de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos e a Convenção de Oviedo. 

A declaração de consentimento informado (apêndice VIII) foi disponibilizada em du-

plicado, uma para o participante e outro para o investigador. No consentimento estavam 

claros os objetivos do estudo, assim como a participação pretendida, foi garantido o 

anonimato e a confidencialidade dos dados, tal como a possibilidade de desistir da par-

ticipação no projeto a qualquer momento sem qualquer consequência associada. 

• Para garantir o anonimato, proteção de dados e as considerações éticas, ao longo do 

presente Relatório não foi realizada qualquer referência aos intervenientes no projeto 

assim como o local onde o mesmo decorreu.  

 

3.1.4 Caracterização da Amostra 

 

A população-alvo do estudo são os cuidadores informais dos utentes seguidos pela ECCI 

de uma UCC do ACeS Barlavento.  

Os critérios de seleção para inclusão neste projeto foram os seguintes: cuidadores informais 

que aceitem participar voluntariamente no projeto, cuidadores de utentes com classificação na 

Tabela Nacional de Funcionalidade (TNF) igual ou superior a 90 pontos e Índice de Katz igual 

ou inferior a 6 pontos. Foram excluídos os utentes que não tinham cuidador informal. 

Desta forma foi possível caracterizar os utentes no que respeita à avaliação do nível de 

dependência e critérios de fragilidade.  

O tratamento dos dados sociodemográficos e os obtidos pela Índice de Katz, Tabela Naci-

onal da funcionalidade e Escala de sobrecarga de Zarit (anexo VI) foram realizados através de 

análise estatista a qual envolveu medidas de estatística descritiva nomeadamente: frequências 

absolutas e relativas, médias e respetivos desvios-padrão. A média é utilizada para resumir da-

dos, ou seja, “(…) representa a abcissa do centro de gravidade do sistema formado pelos valores 
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da variável estatística, com massas iguais às respetivas frequências absolutas” (Pestana & Ga-

geiro, 2005, p.67). De acordo com o mesmo autor “Define-se o desvio padrão ou a média qua-

drática dos desvios em relação à media” (Pestana & Gageiro, 2005, p.71). O nível de signifi-

cância para rejeitar a hipótese nula foi fixado em (α) ≤ .05, a análise estatística foi efetuada com 

o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 28.0 para Windows.  

Os resultados obtidos foram apresentados através de gráficos e tabelas de forma a facilitar 

a sua apresentação, procurando de a mesma seja clara e organizada (Fortin, 2009). 

Na estatística inferencial utilizou-se o coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach, 

o coeficiente de correlação de Pearson e o teste de independência do Qui-quadrado. O pressu-

posto do Qui-quadrado de que não deve haver mais do que 20% das células com frequências 

esperadas inferiores a 5 foi analisado. Nas situações em que este pressuposto não estava satis-

feito usou-se o teste do Qui-quadrado por simulação de Monte Carlo. 

Na UCC as atividades de vida diárias do Índice de Katz (anexo V) são avaliadas da se-

guinte forma: Independente (dois pontos), ajuda (um ponto) dependência (zero pontos), desta 

forma o valor máximo corresponde a doze pontos (utente independente) e o valor mínimo é de 

zero (máximo de dependência).  

Dos utentes avaliados doze tinham a classificação de zero pontos, ou seja, eram dependen-

tes em todas as atividades de vida diárias e apenas dois tinham seis pontos, o que significa 

precisavam de ajuda em todas as suas atividades de vida diárias. 

Analisando o gráfico 1 verifica-se que a média obtida foi de 0,86 e o desvio padrão 2,179. 

 

Gráfico 1- Índice de Katz  

 
Fonte: Elaboração própria. 
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No que se refere à avaliação da tabela Nacional da Funcionalidade, o valor mínimo foi 

90 e o máximo 152, verifica-se que a média obtida foi de 136,93 e o desvio padrão foi de 

17,951 (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2- Tabela Nacional da Funcionalidade 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em consideração o valor da média pode-se concluir que os utentes tinham elevado 

grau de dependência. A tabela 6 demonstra detalhadamente o valor da TNF de cada utente. 

 
Tabela 6- Valores da TNF  

TNF  
139 90 148 141 152 152 130 107 135 136 148 152 142 145 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a caracterização dos cuidadores informais foi realizada a recolha de dados sociode-

mográficos, contemplando as seguintes variáveis: idade, sexo, parentesco, escolaridade, meio 

onde reside e tipo de habitação.  

Como é possível observar na tabela 7, as idades dos utentes variavam entre um mínimo 

de 62 anos e um máximo de 100 anos, resultando numa média de 83,5 anos, com desvio padrão 

de 10,6.  

 

Tabela 7- Idade do Utente 

Idade (anos) 
100 78 95 86 85 86 90 62 80 77 66 85 83 96 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 3- Caracterização da amostra: Sexo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

No que respeita ao sexo verifica-se que dez(10) dos cuidadores informais são do sexo fe-

minino e quatro(4) do sexo masculino, o que em percentagem corresponde a 71,4% do sexo 

feminino e 28,6% do sexo masculino (gráfico 3). Estes dados corroboram o facto de tendenci-

almente os cuidadores serem do sexo feminino. Em Portugal existe a cultura de atribuir aos 

elementos do sexo feminino das famílias o papel e a responsabilidade de cuidar do familiar 

idoso e dependente, nomeadamente quando existem laços de parentesco mais chegados. (Abran-

tes, 2014). 

 

Tabela 8- Sexo/ Idade do Cuidador Informal 

Sexo Idade 
Masculino 84 50 55 61 Média 62,25 anos. 
Feminino 71 60 58 64 52 47 72 58 60 63 Média 50,4 anos. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na tabela 8, é possível observar as idades dos cuidadores de acordo com o sexo, verifica-

se que a média das idades dos cuidadores do sexo masculino é de 62,25 anos e a média de 

idades dos cuidadores do sexo feminino é de 50,4 anos. A média do total das idades dos cuida-

dores é de 61 anos e o desvio padrão é de 9,6 (gráfico 4). 

 

Gráfico 4- Idade do Cuidador Informal versus Idade do Utente  

Fonte: Elaboração própria  
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No gráfico 4 é possível comparar a media e desvio padrão das idades quer do cuidador 

informal quer do utente. Nesse sentido constata-se que a diferença da média das idades é de 

22,5 anos. A esperança media de vida aumentada juntamente com a baixa taxa de natalidade 

são fatores que contribuem para o processo de envelhecimento demográfico e que fazem com 

que cuidador informal e utente sejam cada vez mais idosos (Abrantes, 2014). 

 
Tabela 9- Idade: Cuidador Informal/ Utente 

Idade 
Cuidador 71 84 60 50 55 61 58 64 52 47 72 58 60 63 
Utente 100 78 95 86 85 86 90 62 80 77 66 85 83 96 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na tabela 9 observar-se de forma mais aprofundada a relação das idades entre os cuidadores 

informais e utentes. Pode-se observar que em alguns casos a idade do cuidador é aproximada 

da idade do utente. 

 

Gráfico 5- Parentesco 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No que respeita ao parentesco verifica-se que 64,3% são filho(a), perfazendo um total de 

nove cuidadores, três (3) do sexo masculino e seis (6) do sexo feminino. Cerca 35,7% (cinco 

cuidadores informais) têm outro parentesco, nomeadamente três(3) são os cônjuges (dois do 

sexo feminino e um do sexo masculino), uma sobrinha e uma nora. Os cuidadores informais 

são na sua maioria familiares que por diversos motivos aceitam assumir o papel de cuidar da 

pessoa dependente (Paiva, 2020). Quando a pessoa idosa fica dependente, “(…) procura apoio 

imediato no cônjuge, na ausência deste socorre aos filhos, especialmente às filhas” (Abrantes, 

2014, p.10). 
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Gráfico 6- Escolaridade (%) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

O gráfico 6 representa a escolaridade dos cuidadores informais, em termos percentuais 

38,5% tem o 12º ano ou licenciatura, correspondo ao total de cinco (5) cuidadores informais, e 

61,5% têm o 9º ano ou menos, sendo que um dos cuidadores é analfabeto. 

 

Gráfico 7- Escolaridade 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No gráfico 7 observa-se os diferentes graus de escolaridade, verifica-se que existe diversi-

dade e uma distribuição aparentemente equilibrada no nível da escolaridade, no entanto o valor 

percentual de cuidadores com o 9º ano ou menos é superior.  

 

Gráfico 8- Meio onde reside  

Fonte: Elaboração própria 
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Cerca de seis (6) cuidadores residem em meio rural e oito (8) em meio urbano, sendo que 

as percentagens de 42,9% (rural) e 57,1% (urbano) demonstram que os cuidadores informais 

residem em maior número no meio urbano (gráfico 8). 

 
Gráfico 9- Habitação  

Fonte: Elaboração própria 

 

Cerca de 92,9% reside em moradias, treze cuidadores (13) e apenas um (1) reside num 

apartamento, 7,1% (Gráfico 9). Todas as habitações possuem saneamento básico. O facto do 

cuidador informal coabitar com a pessoa dependente permite uma maior facilidade no suprir 

das suas necessidades, prestando-lhe ajuda imediata em caso de necessidade (Abrantes, 2014). 

 

Gráfico 10-Tempo enquanto Cuidador Informal 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No que respeita ao tempo enquanto cuidador informal verifica-se que a média é de 3,7 e o 

desvio padrão é de 5,3. Sendo que na tabela 10 é possível verificar que dez (10) são cuidado-

res informais à cerca de um (1) a dois (2) anos, o que coincide com o período pandémico. 
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Gráfico 11- Percentagem: Tempo como Cuidador Informal 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No gráfico 11 verifica-se que 72% são cuidadores informais à 1-2 anos e que os restantes 

são distribuídos um para cada número de anos (7%) o que perfaz os 100%. 

A informação apresenta relativamente aos dados sociodemográficos pode ser resumida da 

seguinte forma: Verifica-se que a maioria dos cuidadores informais são do sexo feminino 

(71.4%), com o 9º ano ou menos (61.5%), residia em moradias (92.9%), em meio urbano 

(57.1%). O parentesco predominante era a de filho/a (64.3%). A média de idades dos cuida-

dores era de 61 anos, variando entre os 47 e os 84 anos. O tempo médio como cuidador 

informal era de 3.7 anos. 

A Escala de Zarit para avaliação da sobrecarga no cuidador informal foi aplicada a 12 dos 

14 cuidadores informais, uma vez que dois dos cuidadores recusaram a aplicação da mesma. O 

valor médio da sobrecarga do cuidador foi de 54,5 valores.  

 
Gráfico 12- Sobrecarga do Cuidador Informal (Media e Desvio Padrão) 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 10- Tempo enquanto Cuidador Informal  

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 13- Sobrecarga do Cuidador Informal (%) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Depois de categorizados com os valores de corte, foi possível identificar que 50% dos cui-

dadores se encontram em sobrecarga intensa e 16,7% com sobrecarga ligeira. 

 
Tabela 11- Correlações entre sobrecarga e variáveis. 

 Sobrecarga 
Idade do Cuidador -0,145 
Tempo como Cuidador -0,183 
Idade do Utente -0,056 
Índice de Katz 0,047 
TNF -0,093 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Não foram encontradas correlações significativas entre a idade do cuidador, tempo como 

cuidador, idade do utente, Índice de Katz e TNF e sobrecarga do cuidador. 

 
Tabela 12- Sexo do Cuidador Informal versus Níveis de Sobrecarga 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria.  
 
De acordo com a tabela 12 podemos verificar que existe uma sobrecarga intensa mais ele-

vada nos cuidadores femininos, embora a diferença não seja estatisticamente significativa, χ2 

(2) = 1.500, p = .752. Na tabela seguinte é possível concluir que existe uma sobrecarga mais 

intensa nos cuidadores que residem em meio rural, no entanto a diferença não seja estatistica-

mente significativa, χ2 (2) = 1.667, p = .745.  
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´Tabela 13- Meio onde reside e sobrecarga do cuidador informal 

  
  Rural Urbano 
  N % N % 

Sem sobrecarga 1 16,70% 3 50,00% 
Sobrecarga ligeira 1 16,70% 1 16,70% 
Sobrecarga intensa 4 66,70% 2 33,30% 
Fonte: Elaboração própria 

 

3.1.5  Análise do Conteúdo das Entrevistas 

 

A análise de conteúdo consiste num “método muito empírico, dependente do tipo de “fala” 

a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa 

pronta em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base (…)” (Bardin, 2012, p.36).  

A análise de conteúdo é constituída por técnicas que possibilitam a análise das comunica-

ções, consiste num instrumento ajustável e amplo. Considera-se que “A abordagem quantitativa 

é alicerçada na frequência de aparição de determinados elementos da mensagem. A abordagem 

não quantitativa recorre a indicadores não frequênciais suscetíveis de permitir inferências” 

(Bardin, 2012, p.144). 

A abordagem qualitativa, possibilita compreender e aceitar a subjetividade de cada ser hu-

mano acedendo mais fielmente a perspetiva do sujeito do estudo (Coutinho,2014). Atualmente 

não existem projetos realizados em Portugal neste âmbito e nos mesmos moldes, motivo pelo 

qual procurou-se com as entrevistas alcançar uma descrição fidedigna e real dos factos e das 

experiências vivenciadas pelos cuidadores informais perante o contexto pandémico de forma a 

poder planear uma intervenção adequada à promoção da saúde com vista obter ganhos em sa-

úde.  

Após a leitura detalhada e atenta das descrições realizadas pelos cuidadores informais, e 

tendo por base os processos de intuição, análise e descrição, foram extraídas expressões descri-

tivas, que constituíram a base da análise. Para realização da codificação de acordo com a, aná-

lise de conteúdo existem três procedimentos essenciais: o recorte (com escolha da unidade de 

analise), a enumeração (escolha de regras para contagem das unidades de analise e por fim a 

categorização (escolha de categorias), (Coutinho, 2015).  
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No recorte foram escolhidas as unidades de analise, as unidades de analise são compostas 

pelas unidades de registo e pelas unidades de contexto. Optou-se por unidades de registo 

semântico, ou seja, palavras que tivessem um significado específico e autónomo, foram 

selecionadas as seguintes unidades de registo: liberdade/livre, medo/receio, ansiedade e afetos. 

A enumeração (escolha de regras para contagem das unidades de analise), consiste na 

contagem das unidades de registo, para esse efeito foi realizada a contabilização da frequência 

com que os sujeitos do estudo disseram determinada palavra. Analisando a totalidade das 

entrevistas, à luz da análise de conteúdo, verificou-se as seguintes frequências de ocorrências: 

liberdade/livre (8 ocorrências), medo/receio (23), ansiedade (4), afetos (2). No que respeita às 

unidades de contexto procurou-se segmentos do texto mais abrangente do qual foi retirada a 

unidade de registo, como é possível observar no quadro 3.  

A categoria corresponde a um conceito é constituída por um grupo de unidades de registo, 

correlacionando as mesmas e ordenando-as (Coutinho,2014). Como podemos analisar no 

quadro 4 definimos como tema “O Impacto da Pandemia COVID.19 no cuidador informal”, 

posteriormente definimos as seguintes categorias e subcategorias: Impacto Social 

(Subcategoria: Isolamento social), Impacto na Saúde Mental (Subcategorias: Ansiedade, Medo, 

Expressão dos afetos), e por último o Impacto na pessoa Cuidada (Subcategorias: Perda de 

autonomia funcional e mental). Para cada subcategoria foi realizado um levantamento dos 

sujeitos do estudo que no seu discurso referiram algo que se enquadra nas diferentes 

subcategorias (quadros: 4, 5 e 6). 
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Quadro 3: Unidades de Contexto (Liberdade, Medo, Ansiedade, Afetos) 

Unidades de Registo 
(Palavra) Unidades de Contexto (Frase) Exemplos: 

Contagem de Uni-
dades de Registo 
(Palavras) -Fre-

quência da Ocor-
rência  

Liberdade/Livre 
E3: “A nossa vida mudou totalmente porque a gente já não vive livre como vivíamos antes, para sair (…).” 

8 

 

E7: “Mudou muita coisa, (…) já não temos uma vida livre como a gente tinha, logo aí mudou (…). a gente evitava, 
não estávamos livres.” 

 

Medo/Receio 

E2: “Quando vamos ao medico também não é bom, quando vamos ao hospital até temos medo de ir (…) sei lá, 
mudou tanta coisa. (…) E depois não sei se metem mais medo do que é, dizem que aquilo é muito contagioso, nós 
estamos aqui em casa estamos sempre com receio (…).” 

23 

 

E7: “(…) Dificuldade sentia porque tínhamos medo de ir sair, a gente estamos no campo, mas tínhamos falta de ir 
à cidade às compras (…), epá nós tivemos dificuldade porque tínhamos medo de ir (…).” 

 

Ansiedade 
E1: “Muita angústia e ansiedade da gente apanhar o covid, (…).” 

4 

 

E4: “(…) Mais ansiedade, no princípio, todos de um modo geral porque não sabíamos o que é que que isto ia dar 
(…).” 

 

Afetos 
E1: “(…) A gente não pode dar carinhos, agente não pode dar beijinhos, beijinhos não há, só por trás da máscara.” 

2 

 

E3: “(…) Não a beijo, não a abraço, porque isso mudou, a gente antes dava mais beijinhos, mais abraços, agora 
falta um bocadinho o afeto.” 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 



 
 

58 
Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja   

Título | Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais  

 

 

Quadro 4: Impacto Social 

Fonte: Elaboração Própria 
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Impacto 
Social 

Isolamento 
Social 

E1; E2; E3; E5; E6; E7; E9; E10; E12; E13                       
E1: “Olhe estou aqui metida em casa dia e noite! (…) Há dois anos que não saiu praticamente. Estou aqui enjaulada.” 
E2: “(…) sai-se de casa o menos possível, (…) vamos às compras a fugir e voltamos logo para casa… (…) antigamente jun-
távamos a família toda e fazíamos umas festinhas de vez em quando, comíamos todos juntos e depois começamos a evitar 
isso (…).”  
E3: “A gente fica preocupada com esta situação porque agente nunca mais viveu uma vida livre.” 
E5:” A sociedade ficou mais fechada, mais reservada, não andavam tanto na rua e agora já há mais gente a circular.” 
E6: “Olhe não trabalhei, foi a alteração mais…tirando isso foi confinamento fechado em casa, é sempre diferente uma pessoa 
ficar fechada em casa.” 
E7: “já não temos uma vida livre (…)  nós evitávamos, não estávamos livres.” 
E9: “As alterações foram que nos tínhamos que estar em casa, não podíamos andar por ai, e pronto não andávamos livres, no 
dia a dia era um pedaço mais complicado, mas tínhamos que respeitar.” 
E10: “(…) Mudou, mudou muito a minha vida porque no trabalho é um corre corre e, são muitas obrigações, estou lá, estou 
pensando nela, estou aqui tenho que me ir embora que tenho que ir trabalhar, mudou muito (…).” 
E12: “A falta de liberdade de circulação, os cuidados, não só por mim, mas principalmente por causa da minha mãe e do meu 
pai que são os dois bastante idosos.” 
E13: “Perdemos a nossa liberdade, depois perdemos o convívio em família porque só convivíamos com os mais próximos, 
com os outros não, houve um afastamento. (…) Nós estávamos habituadas a um tipo de liberdade que nem dávamos valor 
aquilo que tínhamos e só depois desta pandemia é que começamos a dar valor a essa coisas 

10 
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Quadro 5: Impacto na Saúde Mental 

Fonte: Elaboração própria  
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Impacto 
na Saúde 
Mental 

Ansiedade 

E1; E4; E8; E12                                                   
E1: “Muita angústia e ansiedade da gente apanhar o covid, principalmente a família toda que isto é uma casa de 
muita família e pegar à minha tia, é uma preocupação muito grande.” 
E4: “Mais ansiedade, no princípio, todos de um modo geral porque não sabíamos o que é que que isto ia dar, de 
resto é só mais ou menos isso, agora já está mais calmo.” 
E8: “Os sentimentos as vezes de ansiedade, mais ansiedade." 
E12: “(…) Eu acho que nos afetou muito e acho que da parte do sistema nervoso vai levar algum tempo (…).” 

4 

Medo 

E2; E4; E8; E9; E10; E11; E12; E13; E14  
E2: “(…) gato escaldado de água fria tem medo, é assim.” 
E4: “(…) está muito debilitado e não sabemos como vai reagir à doença, portanto o receio é mais por ele.” 
E8: “não se fazer as coisas à vontade, com mais medo, mais inseguro.” 
E9: “Sempre houve mais cuidados pois a pessoa estava com mais cuidados mesmo na higiene e nessas coisas tinha 
medo, estava com mais cuidados, se não fosse isso, não precisava de ser tão rigoroso.” 
E10: “É claro que tenho receio, tive muito medo de que eles apanhassem e que fosse mais uma perda para a estatís-
tica.” 
E11: “Pois sentia medo se apanhasse a doença, se passasse por aí alguém estranho não ia la para o pé para não … 
tinha medo, tinha medo de apanhar.” 
E12: “(…) agente não estar confiantes nos sítios, estar sempre com medo” 
E13: “(…) neste momento parece que temos medo uns dos outros. (…)” 
E14: “No primeiro ano ficamos um bocado assustados, um sentimento um bocado de susto, medo de não saber bem 
como é que era, se podíamos apanhar, se não podíamos.” 

9 

 

Expressão 
dos afetos 

E1; E3; E5; E13; E14  
E1: “A gente não pode dar carinhos, agente não pode dar beijinhos, beijinhos não há, só por trás da máscara.” 
E3: “Não a beijo, não a abraço, porque isso mudou, a gente antes dava mais beijinhos, mais abraços, agora falta 
um bocadinho o afeto.” 
E5: “Hoje já não se vê beijos, não se vê gente aí na rua a beijar ninguém, antigamente era uma coisa natural, as 
pessoas encontravam-se beijavam-se, cumprimentavam-se, hoje não!” 
E12: “houve a falta de beijos, no início o contacto era o essencial, (..) o beijo que ela sempre gostou tanto do beiji-
nho, não recebia, pronto recebia festas, mas a mão tinha uma luva.” 
E13: “Faltou a proximidade, aquela vontade de nos abraçarmos, nos beijarmos, faltou! Sempre gostei muito de lhe 
dar uns beijinhos (…).” 
E14: “Há esta preocupação, quando eles vêm aqui, não vão logo dar beijinho a avó, vêem-na aqui de longe, que é 
para evitar que haja contactos com o exterior.” 

6 
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 Quadro 6- Impacto no Utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Impacto no Utente Perda de autonomia 
Funcional/mental 

E4; E10; E12                                                               
 
E4: “O meu pai deixou de fazer as rotinas diárias e ficou 
mais tempo em casa e…ficou mais… mais acamado, mais 
dependente de nós, mais sedentário.” 
 
E10: “Ela sentiu muito, no sentido de não ir…de não ir ao 
supermercado ver qualquer coisa, porque ela gostava de 
ver as coisinhas ou ir ao shopping, ver as coisas, isso per-
deu-se! Foi-se perdendo e a autonomia também, depois 
começaram os problemas. Eu acho que aqui começaram 
primeiro os psicológicos depois os físicos.” 
 
E12: “Ela já não saia muito e isso acho que a afetou muito 
em termos da demência e foi se calhar mais galopante, 
pois ela já não queria sair, só ia as vezes a minha casa, e 
depois deu uma queda e a partir dai foi mais galopante 
(…).” 
  

3  
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Foi possível através da análise de conteúdo verificar que houve de facto um impacto da 

pandemia no cuidador informal. Sendo de salientar a predominância do impacto a nível do iso-

lamento social e da saúde mental, no âmbito da saúde mental salientam-se referências à ansie-

dade, aos medos associados à situação pandémica e também alterações na expressão dos afetos.  

No que respeita à última questão do guião de entrevista: Quantifique o impacto da pandemia 

na sua vida, escolha uma das seguintes opções: Sem impacto, Pouco Impacto, Moderado im-

pacto, Bastante Impacto, Elevado Impacto. Foram obtidos os seguintes resultados (Gráfico 14). 

 
Gráfico 14- Impacto da Pandemia 

Fonte: Elaboração própria 

 

Verificou-se que houve maior número de cuidadores informais que consideraram que a 

pandemia assumiu um moderado impacto (total de seis (6) cuidadores informais) nas suas 

vidas, seguido de muito impacto total de cinco (5) cuidadores informais) que foi a segunda 

opção mais escolhida.  

Este diagnóstico de situação permitiu refletir sobre a necessidade de garantir uma comuni-

cação clara e informativa sobre estratégias que possibilitem a diminuição do impacto da CO-

VID-19 a nível mental e do isolamento social, sendo imprescindível para passar à fase seguinte 

do projeto. Neste sentido forma apresentados os resultados à equipa de forma a recolher os seus 

contributos para a determinação de prioridades. 

  

2; 14%

6; 43%

5; 36%

1; 7%

Pouco Impacto Moderado Impacto Muito Impacto Bastante elevado Impacto
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3.2  DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

 

A segunda fase da metodologia de Planeamento em Saúde, a determinação de prioridades, 

está intimamente relacionada com a anterior, (o diagnostico da situação) e determinará a etapa 

seguinte, a fixação de objetivos. A hierarquização dos problemas de saúde identificados no 

diagnostico de saúde é realizada nesta etapa sendo definidas as prioridades (Imperatori & Gi-

raldes, 1993). 

Esta etapa tem em si a essência do planeamento procurando alcançar a otimização dos 

recursos adaptando os planos delineados aos mesmos, sendo “necessário escolher entre proble-

mas diferentes (prioridades) e sobre maneiras diferentes de resolver um mesmo problema (es-

tratégias), ou, de outro modo, o que deve ser resolvido (prioridades) e como deve ser resolvido 

(estratégias)” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.64). 

A hierarquização dos problemas de saúde encontrados é realizada com base em critérios, 

através dos quais é possível ordenar os problemas de acordo com as prioridades. Todos os cri-

térios têm vantagens e inconvenientes, não sendo universais devem ser delineados de acordo 

com as especificidades do contexto onde serão desenvolvidos (Imperatori & Giraldes, 1993). 

De acordo com os autores referidos anteriormente, existem três critérios clássicos que permitem 

a hierarquização dos problemas de saúde: a magnitude, a transcendência e a vulnerabilidade, a 

aplicação dos mesmos permite objetivar o valor e limitações do plano (Imperatori & Giraldes, 

1993). 

O critério de magnitude caracteriza a extensão do problema, procura medir o seu contri-

buto para o número total de mortes, é representado pela percentagem de mortes devido a deter-

minada causa relativamente ao total de óbitos, tem como característica não considerar a morbi-

lidade. Relativamente ao critério da transcendência verifica-se a ponderação por grupos etá-

rios, ou seja, é relacionada a causa de morte nos diferentes grupos etários. O critério da vulne-

rabilidade procura direcionar os recursos para onde são necessários produzindo mais resulta-

dos, ou seja, corresponde à possibilidade de evitar e prevenir a doença (Imperatori & Giraldes, 

1993).  
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Analisando a magnitude e a transcendência, verifica-se que não existem dados que possi-

bilitem aferir qual a percentagem de óbitos relacionados com o Impacto da pandemia nos Cui-

dadores Informais, assim como a relação dos mesmos com elevados níveis de sobrecarga dos 

cuidadores informais, o que invalida a caracterização do problema com base nestes critérios.  

No entanto, analisando o critério da vulnerabilidade verifica-se que é possível intervir ao 

nível da prevenção do impacto da pandemia pela COVID-19 no cuidador informal, assim como 

diminuir as doenças associadas à saúde mental, desencadeadas pelo isolamento social inerente 

ao contexto pandémico, consequentemente prevenindo a sobrecarga e exaustão do cuidador 

informal. A sobrecarga no cuidador informal leva a uma deterioração da qualidade de vida do 

cuidador e também a um aumento da morbilidade, razão pela qual é importante caracterizar a 

sobrecarga de forma a apostar na prevenção (Sequeira, 2010). 

Além dos critérios mencionados anteriormente existem outros critérios que podem ser uti-

lizados para definir prioridades, nomeadamente: relação entre o problema e os fatores de risco, 

gravidade do problema, a sua pertinência e viabilidade tecnológica, deontológica ou económica. 

(Tavares,1992). No entanto o mesmo autor refere que na determinação de prioridades não seria 

concebível a aplicação de todos os critérios “(…) A selecção de três ou quatro destes, ou de 

outros aqui não referidos, e a definição dos seus pesos relativos, constituirá um dos principais 

objetivos iniciais do grupo que prioriza os problemas” (Tavares,1992, p.86) 

Associado à definição de prioridades existem duas dimensões fundamentais, uma relaci-

onada com o tempo e outra com os recursos disponíveis, ambas as dimensões estão relacio-

nadas, a dimensão temporal considera o facto da recorrência das necessidades ao longo do 

tempo e a gestão dos recursos deve perspetivar e priorizar os recursos usados de acordo com as 

necessidades do presente e tendo em vista o futuro (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Verifica-se que a disponibilidade de recursos (financeiros, humanos e físicos) são fatores 

a considerar na determinação de prioridades, o mesmo acontece na fase seguinte, os objetivos 

devem ser expressos de forma a determinar os resultados que se pretende atingir, considerando 

a quem se destina, o tempo necessário para o cumprimento do objetivo delineado e o espaço 

em que irá decorrer (Tavares, 1992).   

Neste sentido, e tendo em conta a limitação temporal do estágio, os constrangimentos as-

sociados ao quadro pandémico e os problemas identificados estarem relacionados, optou-se por 

trabalhar as duas problemáticas em conjunto: Isolamento Social, Saúde Mental.  
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3.3  FIXAÇÃO DE OBJECTIVOS  

 

A fixação de objetivos corresponde à terceira etapa da metodologia de Planeamento, “os 

objectivos correspondem aos resultados visados em termos de estado que se pretende para a 

população-alvo (…), pela implementação dos projectos, constitutivos dos programas que, no 

seu conjunto, formam os planos.” (Tavares,1992, p.113). Enquanto na fase anterior foram de-

finidas prioridades, esta etapa do Planeamento em Saúde pretende-se que seja um reflexo do 

trabalho desenvolvido no diagnostico de situação e na definição de prioridades (Tavares,1990). 

De acordo com Imperatori & Giraldes (1993) esta etapa integra quatro aspetos que são 

preponderantes e estruturais: “A selecção dos indicadores dos problemas de saúde prioritários; 

A determinação da tendência dos problemas definidos como prioritários; A fixação dos objec-

tivos a atingir a médio prazo; A tradução dos objectivos em objectivos operacionais ou metas.” 

(Imperatori &Giraldes, 1993, p.77). 

A correta fixação de objetivos influência de forma positiva as etapas seguintes e permitirá 

avaliar os resultados obtidos (Imperatori & Giraldes,1993). Objetivos corretamente formulados 

potenciam junto da população-alvo mensagens e estados comportamentais favoráveis, por essa 

razão os objetivos devem ser formulados de forma hierarquizada em objetivos gerais e objetivos 

específicos e devem ter fortes alicerces a nível de suporte estrutural, devem ser pertinentes, 

precisos, realizáveis e mensuráveis. O objetivo geral é formulado de forma menos definida e 

mais generalizada, os objetivos específicos são mais detalhados e pormenorizados. (Tava-

res,1992). 

Seguidamente será apresentado o objetivo geral e os objetivos específicos definidos:   

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a capacitação dos cuidadores informais para fazer face às suas dificuldades e 

necessidades inerentes à pandemia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conhecer as dificuldades manifestadas pelos cuidadores durante a pandemia por CO-

VID-19 e identificar as necessidades do cuidador informal face ao contexto pandémico.  
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• Identificar os Índices de Dependência e de funcionalidade dos utentes, recorrendo ao 

Índice de Katz e à TNF  

• Avaliar os níveis de sobrecarga do cuidador através da aplicação de uma escala de so-

brecarga aos cuidadores que participaram no projeto. 

• Promover ações de educação para a saúde dirigidas ao cuidador informal através da 

visitação domiciliária.  

• Elaborar guia prático para o Cuidador Informal 

• Divulgar os resultados obtidos junto da equipa multidisciplinar e parceiros do projeto.  

 

Um objetivo operacional ou meta é expresso por um resultado exequível e favorável das 

atividades dos serviços de saúde e deve ser consequência dos objetivos previamente definidos 

(Tavares,1992). É importante distinguir objetivo de meta, pois divergem no que respeita ao 

prazo de avaliação, os objetivos são avaliados a medio prazo (cinco a seis anos) e os objetivos 

operacionais ou metas são avaliados a curto prazo(anualmente). (Imperatori & Giraldes,1993). 

Relacionadas com os objetivos específicos foram delineadas metas as quais são apresentadas 

no quadro abaixo representado. 

 
Quadro 7 – Objetivos Específicos e Metas. 

 

 Objetivos Específicos Metas 

D
ia

gn
os

tic
o 

de
 S

itu
aç

ão
 

Conhecer as dificuldades mani-
festadas pelos cuidadores durante 
a pandemia por COVID-19 e 
identificar as necessidades do 
cuidador informal face ao con-
texto pandémico.  

Realização de entrevistas a 100% os 
cuidadores com critérios de inclusão, 
no período definido para o diagnos-
tico de situação.  

Identificar os índices de depen-
dência e de funcionalidade dos 
utentes, recorrendo ao Índice de 
Katz e à TNF. 

Aplicação do Índice de katz a 100% 
dos utentes com cuidador informal 

Aplicação da TNF a 100% dos uten-
tes com cuidador informal 
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Avaliar os níveis de sobrecarga 
do cuidador através da aplicação 
de uma escala de sobrecarga aos 
cuidadores que participaram no 
projeto. 
 

Aplicação da escala de sobrecarga de 
Zarit a 100% dos cuidadores infor-
mais incluídos no projeto de interven-
ção. 

 

Promover ações de educação 
para a saúde dirigidas ao cuida-
dor informal através da visitação 
domiciliária. 

Desenvolver material educativo ajus-
tado divido pelos temas de maior ex-
pressão: Isolamento social, saúde 
mental (medo ansiedade e expressão 
de afetos). 
Realizar pelo menos cinco visitas do-
miciliarias a todos os cuidadores in-
formais que aceitaram integrar o pro-
jeto. 

 

Elaborar guia pratico para o cui-
dador informal.  

Elaborar e distribuir um guia prático a 
100% dos cuidadores informais segui-
dos pela ECCI.  

 

Divulgar os resultados obtidos 
junto da equipa multidisciplinar 
e a parceiros do projeto.   

Realizar uma sessão de divulgação 
dos resultados, obtidos no Diagnos-
tico de situação com a equipa multi-
disciplinar da UCC.  

 

Realizar uma sessão de divulgação 
com os parceiros sociais.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4  SELEÇÃO DE ESTRATEGIAS 

 

A etapa de seleção de estratégias tem como finalidade criar o processo que seja mais ade-

quado para minimização dos problemas de saúde prioritários e corresponde a uma das etapas 

mais importantes do planeamento. É um processo que pretende ser criativo e que procura en-

contrar novas formas de atuação que possibilitem atingir os objetivos fixados alterando dessa 

forma a tendência de evolução dos problemas de saúde (Imperatori & Giraldes,1993). Uma vez 

que os problemas de saúde podem ser vistos de diferentes ângulos existem também diferentes 

formas de ação perante os mesmos, as quais devem ser comparadas de modo a definir a mais 

adequada (Tavares, 1992). 

Uma estratégia pode ser definida “como o conjunto coerente de técnicas especificas orga-

nizadas com o fim de alcançar um determinado objectivo, reduzindo, assim, um ou mais pro-

blemas de saúde” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.87). 
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As estratégias definidas devem permitir conhecer o impacto da pandemia no cuidador in-

formal e promover os cuidados de saúde quer do cuidador informal quer à pessoa cuidada. 

Pretende-se encontrar estratégias que possibilitem ao cuidador informal fazer face ao impacto 

da pandemia na sua vida, pretende-se também que à ECCI preste cuidados de forma a fazer face 

as dificuldades e necessidades do cuidador informal.  

Considerando o foi referido anteriormente foram estabelecidas as seguintes estratégias para 

o projeto de intervenção comunitária:  

• Promoção e educação para a saúde.  

• Visitação domiciliária enquanto estratégia de intervenção. 

• Desenvolvimento de parcerias. 

• Divulgação dos resultados aos cuidadores informais, à equipa multidisciplinar e aos 

parceiros sociais. 

Após delinear as estratégias referidas anteriormente torna-se indispensável caracterizar 

cada uma de forma a obter uma visão mais abrangente e simultaneamente detalhada. Para in-

tervir na comunidade é necessário que o enfermeiro estabeleça prioridades, estratégias e que 

sejam tomadas decisões na presença da equipa multidisciplinar, tendo em vista alcançar a Sa-

úde. O sistema de saúde em Portugal tem passado por diversas evoluções com base em filoso-

fias e modelos de saúde, também o conceito de doença, saúde e até mesmo o papel do utente 

tem passado por várias alterações (Pereira et al.,2011). 

No que concerne à promoção e educação para a saúde, verifica-se que esta é uma estra-

tégia amplamente aplicada, pois é inquestionável os benefícios para a saúde inerentes à mesma. 

Na declaração de Alma-Ata, a Organização Mundial de Saúde descreve a saúde como um bem-

estar não apenas físico, mas também mental e social, não podendo ser limitado à ausência de 

doença, correspondendo a um direito humano essencial e imprescindível em todas as sociedades 

(Declaração de Alma-Ata, 1978).  

De acordo com Carta de Ottawa a promoção da saúde é caracterizada como “(…) o pro-

cesso que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua 

saúde, no sentido de a melhorar” (Carta de Ottawa para a Promoção,1986, p.1) 

A Organização Mundial de Saúde refere que além da saúde ser considerada um conceito 

positivo não é apenas referente a recursos sociais e humanos, também engloba as condições 

físicas, nesse sentido “(…) a promoção da saúde não está relacionada somente às 
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responsabilidades do setor saúde, e vai muito além dos estilos de vida saudáveis, passando pelo 

bem-estar e por ambientes que incentivem a saúde” (OMS Declaração de Adelaide, 2010, p.3). 

Posteriormente em Portugal foi concebido o “Plano Nacional de Saúde, revisão e extensão 

a 2020”, o qual propõe várias estratégias nomeadamente a promoção de: 

 
“(…) uma cultura de cidadania que vise a promoção da literacia e da capacitação dos cidadãos, 
de modo que se tornem mais autónomos e responsáveis em relação à sua saúde e à saúde de 
quem deles depende. (…) O desenvolvimento de programas de educação para a saúde e de au-
togestão da doença” (DGS,2015, p.14). 

 
De acordo com o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE), a profis-

são de enfermagem tem como foco o cuidar de outrem independentemente que esteja doente ou 

saudável, cuidar é ter por objetivo promover o bem-estar, através de cuidados de enfermagem 

individualizados, centrados na unicidade de cada individuo (Decreto de Lei nº 161/96). Neste 

sentido a visitação domiciliária enquanto estratégia de intervenção está de acordo com o 

que está preconizado no REPE, pois permite prestar cuidados, promover a educação para a 

saúde e a capacitação no meio onde o utente reside, considerando em todos os momentos a sua 

individualidade. Além disso permite a realização de ações de educação para a saúde em ambi-

ente domiciliário direcionadas ao utente e à família, o que desenvolve a participação e respon-

sabilização pelos cuidados de saúde do familiar dependente.  

Contrariamente ao que se sucede a nível do internamento hospitalar o acompanhamento 

em meio domiciliário facilita a reintegração social e familiar do utente. Em Portugal a criação 

da RNCCI, através do decreto de lei Nº101/2006 de 6 de junho veio reconhecer importância da 

visita domiciliaria nos cuidados sendo referido a importância da reinserção familiar e social do 

utente promovendo a sua autonomia.  

Os cuidados de enfermagem deverão capacitar os cidadãos criando momentos para que 

estes desenvolvam as suas competências e autoconfiança nas suas capacidades de forma a con-

seguirem gerir as suas necessidades (Pereira et al., 2011). Uma vez que o projeto de intervenção 

comunitária teve como sujeito de estudo o cuidador informal do utente seguido pela ECCI, faz 

todo o sentido que a intervenção major seja no âmbito da visitação domiciliaria, não só pela 

filosofia da RNCCI ser nesse sentido, mas também porque o cuidador informal tendo a seu 

cargo o utente não tem disponibilidade nem a possibilidade, na maioria dos casos, para sair do 

domicilio pois não tem quem o substituía na prestação de cuidados ao utente durante a sua 

ausência. Outro fator positivo em delinear a visitação domiciliaria como estratégia de 
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intervenção consiste no facto deste contexto ser familiar proporcionando um ambiente favorá-

vel à promoção e educação para a saúde.  

A promoção da capacitação, da literacia e do empoderamento é possível através da educa-

ção para a saúde e também pela intervenção conjunta dos profissionais na área da saúde e dos 

cidadãos na construção de conhecimentos, o que permite um maior envolvimento do cidadão e 

viabiliza a ocorrência de alterações sociais e políticas necessárias para obter ganhos em saúde, 

aumentando o potencial da cidadania em saúde (Leite et al., 2015). Por conseguinte, faz todo o 

sentido que sejam delineadas estratégias para desenvolvimento de parcerias, sendo a divulgação 

dos resultados não só uma forma de dar a conhecer o impacto da pandemia COVID-19 nos 

cuidadores informais, à equipa multidisciplinar e aos parceiros sociais como simultaneamente 

permite desenvolver e reforçar parcerias já existentes.  

A promoção e educação para a saúde enquanto estratégia é muito vantajosa pois permite 

capacitar os cuidadores informais. Possibilita uma resposta adequada e eficaz de modo a fazer 

face às necessidades especificas de cada cuidador informal o que permite alcançar ganhos para 

a saúde. Além disso, promove a implementação de estilos de vida equilibrados e saudáveis. A 

visitação domiciliária permite uma intervenção dirigida e personalizada, centrada no cuidador 

informal e no utente. O facto da intervenção ser realizada num ambiente familiar para o 

cuidador informal favorece a comunicação, a partilha e a criação de um ambiente terapêutico 

favorável à promoção e educação para a saúde. 

O desenvolvimento de parcerias permite agilizar e alcançar soluções que de outra forma 

não existiriam, por essa razão as parcerias são uma mais-valia para gerir e solucionar assuntos 

relacionados com a saúde (Pender et al.,2015). No contexto do presente projeto foram feitas 

diligências para realizar parceira com a Biblioteca Municipal no sentido de facultar a entrega 

de livros e a realização de um programa de leitura no domicílio para os Cuidadores Informais, 

porém está parceria não prosseguiu por não existirem recursos humanos que permitissem ga-

rantir a viabilidade e a continuidade da mesma. Também os constrangimentos inerentes ao con-

texto pandémico inviabilizaram a realização de atividades desenvolvidas pelos parceiros no 

contexto domiciliário. Porém em diferentes momentos foram realizadas sessões de divulgação 

do projeto de forma a envolver as equipas e desenvolver parcerias. 

Desde o início do processo de planeamento é importante que os elementos da comunidade 

estejam integrados e envolvidos pois possibilita a identificação de necessidades prioritárias e 

consequentemente a planificação de programas de promoção da saúde numa comunidade (Pen-

der et al., 2015).  
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 Neste sentido a participação de todos os que integram o projeto é fundamental, motivo 

pela qual foi delineada com estratégia a divulgação dos resultados de forma a dar a conhecer 

o impacto da pandemia COVID-19 nos cuidadores informais à equipa multidisciplinar e aos 

parceiros, sendo uma oportunidade chave para validar o diagnostico de situação, para os envol-

ver nas etapas seguintes e no follow-up deste projeto após a conclusão do estágio. A Divulgação 

dos resultados aos cuidadores informais, à equipa multidisciplinar e aos parceiros sociais, é uma 

estratégia vantajosa no sentido em que promove o envolvimento e a participação dos profissio-

nais de saúde, parceiros sociais e comunidade no projeto de intervenção comunitária. Todas as 

estratégias tiveram subjacente os constrangimentos inerentes ao contexto pandémico.  

 

3.4.1 Previsão de Recursos e Custos do Projeto 

 

No planeamento em saúde existem quatro parâmetros que são determinantes para a escolha 

de determinada estratégia: os custos, obstáculos, pertinência, vantagens e inconvenientes de 

cada estratégia, no entanto os custos merecem especial referência (Tavares,1992). O “custo 

oportunidade, é um dos mais importantes da selecção de estratégias, da própria tomada de de-

cisões e do próprio processo de Planeamento”. (Tavares,1992, p.149)  

As despesas de capital (aquisição de bens de longa duração) e as despesas correntes (aqui-

sição de bens de curta duração) são fundamentais para estimar os custos das estratégias a de-

senvolver. (Imperatori&Giraldes,1993). 

Os custos podem ser caracterizados como globais ou adicionais e permitem estimar os cus-

tos das estratégias a implementar no projeto (Tavares, 1992). 

No quadro seguinte são apresentados os custos dos recursos necessários para a concretiza-

ção do projeto, “Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais”. 
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Quadro 8- Previsão de recursos e custos do projeto 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4.2 Estrutura e Gestão do Projeto  

 

O planeamento dos recursos humanos integra três aspetos fundamentais: a inventariação, 

(realizada no diagnóstico de situação), analise da adequação e previsão de recursos necessárias. 

Estes dois últimos aspetos são analisados preferencialmente na fase de seleção de estratégias 

no âmbito do planeamento de recursos humanos (Tavares, 1992). O mesmo autor refere que “O 

planeamento de pessoal passa pela identificação de pessoas inventariação, mas também pelo 

estudo do tipo de conhecimentos e aptidões dos profissionais, assim como pela previsão dos 

recursos humanos necessários aos projectos” (Tavares, 1992, p.151) 

Para a analise dos recursos humanos que integram um projeto devem ser considerados al-

guns fatores os quais interferem com a disponibilidade e a produção de cuidados. A aceitabili-

dade, eficácia potencial e a acessibilidade são alguns desses fatores (Imperatori&Giraldes, 

1993). 

O quadro seguinte evidencia os intervenientes do projeto, foi realizado um Work Brea-

kdown Stucture [WBS] como meio de facilitar a analise do projeto alcançando um do planea-

mento mais dinâmico e estruturado.  

 

Recursos Especificação Valor Unitário Quantidade Custo total 

 
Recursos Humanos 

Enfermeira 7,95€/hora 90 horas 720€ 
Psicóloga 7,95€/h 48 horas 381,6€ 

Técnica de Ser-
viço Social 7,95€/h 24 horas 190,8€ 

Despesas de trans-
porte /visitação domi-

ciliária 
Combustível 0,4 €/km 2100km 840€ 

 
Overhead 

Eletricidade 20€ 
20€ 
25€ 

1 65€ Telefone 
Internet 

Material de apoio 
Computador 600€ 1 600€ 
Impressora 70€ 1 70€ 

Vídeo Projetor 200 € 1 200€ 

Material de Consumo 

Folhas A4, resma 
de 500 folhas. 

 
6€ 2 12€ 

Canetas 1,5€ 4 6€ 
Toner 70€ 2 140€ 

   Total 3,225,4€ 
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Quadro 9– Intervenientes do Projeto e Stakeholders.  

Fonte: Elaboração própria 

 

  

Gestor do Projeto Comunitário 
Mestranda  

Equipa de Gestão do Projeto 
Enfermeira Orientadora de Estágio 
Enfermeira Coordenadora da UCC 

Equipa de Execução do Projeto 
Mestranda  
Enfermeira Coordenadora da UCC 
Enfermeira Orientadora de Estágio 
Enfermeiros que integram a ECCI (4 enfermeiros) 
Fisioterapeuta 
Psicóloga 

Stakeholders 
Enfermeiros da UCC (8 enfermeiros) 
Diretora Executiva do ACES Barlavento 
Membros da Rede Social do Município 
Técnica Superior de Serviço Social  
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Quadro 10- Work Breakdown Structure 
 

 
Fonte: Elaboração Própria
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3.5 PREPARAÇÃO OPERACIONAL 

 

No seguimento das etapas do planeamento referidas anteriormente, inicia-se a presente etapa, na 

qual é planificada de forma operacional a execução do projeto (Tavares, 1992).  

Nesta fase do planeamento em saúde é fulcral que seja realizada uma descrição pormenorizada das 

atividades a desenvolver, o que por sua vez consiste em descrever os resultados que são pretendidos 

alcançar com a realização do projeto (Imperatori &Giraldes,1992). Para esse efeito é fundamental que 

seja criada uma lista “(…) das actividades do projecto e precisar como cada uma dessas actividades deve 

ser executada; determinar detalhadamente as necessidades em recursos ao longo do tempo, e estabelecer 

um calendário detalhado da execução do projecto” (Imperatori &Giraldes,1993, p. 149). 

 

3.5.1 Intervenção/Atividades  

 

Intervir junto da comunidade implica entendê-la e agir sobre a mesma na sua totalidade, 

essa forma de intervenção possibilita alcançar as alterações pretendidas sobre toda a comuni-

dade promovendo a saúde (Pender et al.,2015). 

As atividades são contributivas para a execução de um programa, o qual decorre num es-

paço de tempo bem definido (Tavares, 1992).  

As atividades previstas devem assumir um foco de destaque sendo traçadas para um perí-

odo de seis a doze meses, as atividades posteriores a esse período deveram ficar apenas deline-

adas (Imperatori &Giraldes,1993).  

Para cada atividade desenvolvida foi realizada uma descrição à luz dos seguintes parâme-

tros: quem; quando, onde; como, objetivos que se pretende atingir e avaliação. O quadro se-

guinte representa o proposto anteriormente.  
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Quadro 11: Atividades Planeadas 
Atividades Quem Quando Onde Como Objetivos que se pretendem atingir Avaliação 

 
Reunião com a 
Sra. Enfermeira 
Orientadora e 
Coordenadora 
da UCC. 

Equipa de 
Gestão do 
Projeto: 

 
Sr.ª Enfer-
meira Ori-
entadora e 
Coordena-

dora da 
UCC 

Mestranda 
em ECSP 

 
Janeiro de 

2022 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Apresentação como mestranda e res-
ponsável do projeto. 
 
Discussão e partilha de pontos a serem 
trabalhados e aprofundados no contexto 
do projeto de intervenção comunitária. 
 
Validação das necessidades de interven-
ção comunitária.  
 
Determinação do objetivo do projeto 
perspetivando possíveis ganhos para a 
saúde.  

Avaliar quais as necessidades de interven-
ção comunitária. 
 
 
Decidir qual a mais emergente para a reali-
zação e aplicação do projeto de intervenção 
comunitária.  

 
Realização de uma 
reunião. 

 
Reunião com os 
profissionais de 
saúde da ECCI 

 
Equipa de 
Gestão do 

projeto 
Enfermei-

ros da 
ECCI 

Fisiotera-
peuta 

Médica da 
ECCI 

Psicóloga 
 

 
Janeiro de 

2022 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Apresentação como mestranda e res-
ponsável do projeto. 
 
Apresentação do projeto e solicitação de 
contributos por parte da ECCI.  
 
Divulgação do projeto junto da ECCI. 
 
Pedido de colaboração à ECCI para de-
senvolver o projeto.  
 
Apresentação dos possíveis ganhos 
para a saúde na implementação do pro-
jeto.  

 
Dar a conhecer o projeto de intervenção co-
munitária. 
 
Recolher contributos juntos dos profissio-
nais de saúde para a realização do projeto 
de intervenção comunitária. 
 
Envolver os profissionais de saúde no pro-
jeto de intervenção comunitária. 
 
 
 

 
Realização de uma 
reunião  
 
Taxa de adesão 
dos profissionais 
de saúde da ECCI. 

Acompanha-
mento da Fisiote-
rapeuta nas visi-
tas domiciliarias. 

Mestranda 
em ECSP 
Fisiotera-
peuta 

Janeiro e fe-
vereiro de 

2022 

No con-
texto de 
visitação 
domici-
liária.  

Participação nas atividades desenvolvi-
das pela fisioterapeuta em contexto do-
miciliário.  
 
Participação na avaliação da TNF.  

Participar na aplicação e preenchimento da 
Tabela Nacional de Funcionalidade. 
 
 

Realização de um 
total de sete visi-
tas domiciliarias 
aos utentes segui-
dos pela fisiotera-
peuta. 
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Recolha de infor-
mação 

Mestranda 
em ECSP 
 
 

Fevereiro de 
2022 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento, 
sala de 
trabalho 
da 
ECCI. 

Consulta de processos e dados disponí-
veis para caracterização da população-
alvo. 

Recolher dados para o projeto de interven-
ção comunitária 
 
Definir critérios de inclusão 
 
Identificar cuidadores informais cujas pes-
soas cuidadas possuam critérios de inclusão. 

Realização de 
lista, com Índice 
de Katz e valores 
da Tabela Nacio-
nal de funcionali-
dade de todos os 
utentes seguidos 
pela ECCI. 
 
 
Caracterização da 
população alvo do 
projeto de inter-
venção comunitá-
ria.  

 
Acompanha-
mento da ECCI 
na visitação do-
miciliaria 

Mestranda 
em ECSP 
Enfermei-
ros da ECCI 

Fevereiro e 
março de 

2022 

Domicí-
lio dos 
utentes 

Acompanhamento da ECCI na visita-
ção domiciliaria.  
 
Observação do contexto familiar para 
ajustar e adequar as estratégias de in-
tervenção a aplicar.  
 
Integração quer junto da ECCI, quer 
em toda a envolvência inerente à pra-
tica de cuidados domiciliários e tam-
bém relação terapêutica com o utente e 
família.  

Aprofundar a recolha de dados para o pro-
jeto de intervenção comunitária 
 
Acompanhar e Integrar a ECCI. 
 
Conhecer todos os cuidadores informais dos 
utentes seguidos pela ECCI 
 
Conhecer contexto familiar e habitacional 
dos utentes 
 
 

 
Numa fase inicial 
cumprir com duas 
visitas domicilia-
rias por cada 
utente.  

Apresentação do 
Guião de Entre-
vista à ECCI 

Mestranda 
em ECSP 
Enfermei-
ros da ECCI 

 

Março de 
2022. 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Criação de esboço inicial seguido de 
vários momentos de reconstrução e re-
adaptação do mesmo para alcançar um 
instrumento que possibilitasse avaliar o 
impacto da pandemia no cuidador in-
formal.  
Solicitação de contributo da ECCI para 
a criação do Guião de entrevista. 

Apresentar o guião da entrevista à ECCI. 
 
Validar junto da ECCI a pertinência das 
questões colocadas aos cuidadores infor-
mais. 
 
Envolver os profissionais de saúde no pro-
jeto de intervenção comunitária, “Impacto 

 
Realização reuni-
ões informais com 
a ECCI.  
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da Pandemia COVID-19 nos cuidadores in-
formais. 

Aplicação de Ins-
trumentos de re-
colha de dados 

Mestranda 
em ECSP 
 

Março e 
abril de 
2022. 

Domicí-
lio dos 
utentes 

Visitação domiciliaria. 
Apresentação do projeto de interven-
ção aos cuidadores informais.  
Apresentação dos instrumentos de re-
colha de dados ao utente e ao cuidador 
informal.  
Apresentação e informar a cerca do 
consentimento informado.  

Aplicar guião de entrevista e escala de so-
brecarga de Zarit aos cuidadores informais. 
 
Conhecer quais os níveis de sobrecarga dos 
cuidadores informais em estudo. 
 Aplicar escala de Likert,  
Validar a necessidade de intervenção comu-
nitária no âmbito do impacto da pandemia 
nos cuidadores informais. 

Caracterização da 
amostra.  
Realização do ver-
batim das entre-
vistas. 
 
  

Apresentação do 
Projeto de Inter-
venção nas cele-
brações do ani-
versário da UCC 

Equipa de 
Gestão do 
Projeto 
 

Maio de 
2022. 

Biblio-
teca Mu-
nicipal 

Apresentação como mestranda e res-
ponsável do projeto. 
 
Apresentação do Projeto, do diagnos-
tico de situação e da sua pertinência. 
  
Pedido de colaboração aos parceiros 
sociais.  
 
Identificação de problemas detetados 
no diagnostico de situação.  

Apresentar e divulgar o Projeto de interven-
ção comunitária junto de: 
 
Parceiros sociais, nomeadamente os elemen-
tos que integram a rede social do concelho. 
Vice-presidente da Camara. 

• Presidente do conselho clínico e de saúde 
do ACeS Barlavento.  

• Equipa Coordenadora Local 
• Enfermeiros da Equipa de Cuidados de 

Saúde Personalizados (ECSP) do Conse-
lho.  

• Profissionais de Saúde da UCC e ECCI 
• Equipa de Gestão de Altas do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve.  
• Comunidade presente. 

Envolver os profissionais de saúde no projeto 
de intervenção comunitária.  
Desenvolver parceiras 
 

Participação nas 
comemorações do 
aniversário da 
UCC com uma 
apresentação do 
projeto. 
 
Taxa de adesão 
dos parceiros soci-
ais e das equipas 
de saúde presen-
tes. 
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Elaboração de 
Material educa-
tivo e preparação 
para sessões edu-
cativas 

Mestranda 
em ECSP 
 
 
 

Maio de 
2022. 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Pesquisa bibliográfica em fontes pri-
márias que permitam alicerçar o conte-
údo educativo na mais recente eviden-
cia científica.  

Desenvolver material educativo ajustado às 
necessidades dos utentes e cuidadores infor-
mais.   
Compilar material de apoio necessário para 
as sessões educativas. 

Realização e con-
clusão de materi-
ais educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
Visitação Domi-
ciliaria  

Mestranda 
em ECSP 
 

Março a ju-
nho de 2022 

Domicí-
lio dos 
Utentes 

Apresentação do projeto de interven-
ção. 
 
Agendamento de visitas domiciliárias.  
Aplicação de instrumentos de recolha 
de dados  
 
Promoção e realização de sessões de 
educação para a saúde. 
 
Criação de ambiente terapêutico.  
 
Partilha de conteúdo educativo com os 
cuidadores informal. 
 
Disponibilização de tempo para estar 
presente e para escutar o cuidador in-
formal nas suas dúvidas e necessida-
des.  
 

 
Realizar um mínimo de cinco visitas domi-
ciliarias por utente/ cuidador informal, orga-
nizadas da seguinte forma: 
Visita 1: Apresentação do projeto de inter-
venção ao cuidador informal, esclareci-
mento de questões relacionadas com o pro-
jeto. 
Visita 2: Avaliação da escala de sobrecarga 
de Zarit, Indice de Katz, TNF. 
Visita 3: Realização da Entrevista  
Visita 4 e seguintes: Realização de sessões 
de educação ajustadas às necessidades do 
cuidador informar. Temas abordados: Saúde 
Mental, Isolamento Social 
Última visita: Distribuição do Manual e 
descodificação do seu conteúdo. 
Programar as visitas domiciliarias de acordo 
a disponibilidade do cuidador informal  
 

Cumprimento de 
um total de setenta 
visitas domicilia-
rias. 
 
Realização de 14 
entrevistas. 
 
Aplicação da Es-
cala de sobrecarga 
do Cuidador infor-
mal a quatorze 
cuidadores.  
  
Realização de vi-
sitas domiciliarias 
promotoras de 
educação para a 
saúde, adequadas 
às necessidades de 
cada cuidador 
(n=70). 

Sessões sobre os 
diferentes temas 

Mestranda 
em ECSP  

Abril e maio 
de 2022. 

Domicí-
lio dos 
utentes 

Preparação e agendamento das sessões 
de educação para a saúde de acordo 
com a disponibilidade do cuidador in-
formal e visando dar resposta às suas 
necessidades.  

Realizar sessão de educação para a saúde. 
 
Esclarecer e apoiar o cuidador informal não 
só em questões relacionadas com a pande-
mia, mas também em todas questões que 
demonstre necessidade de que sejam escla-
recidas.  
 

Realização de ses-
sões de educação 
ajustadas de 
acordo com as ne-
cessidades indivi-
duais. 
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Dar a conhecer ao cuidador informal os re-
cursos disponíveis na comunidade e na 
UCC.  
 
Estabelecer relação de empatia e proximi-
dade com os utentes e com o cuidador infor-
mal. 

Taxa de adesão 
dos cuidadores in-
formais. 
 

Elaboração de 
Guia Pratico 
para o Cuidador 
informal 
 

Equipa de 
Gestão do 
Projeto 
 

Maio e ju-
nho de 2022 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Pesquisa bibliográfica em fontes pri-
márias que permitam alicerçar o conte-
údo educativo na mais recente eviden-
cia científica. 
 
Ajustado o conteúdo aos resultados ob-
tidos no diagnostico de situação os 
quais permitiram entender qual a me-
lhor abordagem e quais as temáticas a 
ser evidenciadas no guia pratico.  

Elaborar guia pratico intitulado: “Guia Prá-
tico para o Cuidador Informal em tempo de 
Pandemia”, com vista dar resposta às neces-
sidades do utente e do cuidador informal 
 
Criar instrumento de trabalho para a ECCI. 
 
Disponibilizar conteúdo educativo.   

Realização de um 
“Guia Pratico para 
o Cuidador infor-
mal em tempo de 
pandemia.” 

Apresentação do 
Guia Pratico   

Equipa de 
Gestão do 
Projeto 
Enfermei-
ros da ECCI 
 

Junho de 
2022 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Solicitação da participação da ECCI 
para caso necessário reformular o guia 
pratico de acordo com as necessidades 
expressas pela ECCI. 
 

Ajustar o conteúdo do Guia Pratico sempre 
que seja pertinente, de forma a adequar o 
conteúdo do mesmo às necessidades do 
utente, cuidador informal e ECCI.  
Envolver os enfermeiros da ECCI na refor-
mulação do Guia Prático.  

Taxa de adesão 
dos Enfermeiros 
da ECCI à refor-
mulação do Guia 
Prático.  

 
Avaliação global 
do projeto 

 

Equipa de 
Gestão do 
Projeto 

 

Setembro 
2022 a no-

vembro 
2022 

UCC do 
ACeS 
Barla-
vento 

Apresentação global do projeto 
Promoção, analise e discussão de pon-
tos a melhorar no projeto e a sua viabi-
lidade no futuro.  

Elaborar um relatório final relativo à imple-
mentação do projeto. 
Realizar apresentação publica dos resultados 
obtidos no âmbito do projeto. 

 
Realização de um 
relatório. 
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De forma a potenciar a organização de algumas das atividades planeadas, procedeu-se a elabo-

ração de quadros disponíveis no apêndice II, nos quais estão definidos os guias de sessão de 

educação para a saúde, facilitadores na apresentação das sessões para a saúde aos cuidadores 

informais. 

 

3.5.2 Cronograma de atividades  

 

O cronograma de atividades contribui para a visualização das diferentes tarefas a cumprir 

num determinado período, o que permite numa primeira fase que sejam distribuídas tarefas, 

verificando o cumprimento dos prazos para a realização das mesmas. Geralmente uma das di-

ficuldades apresentadas surge em determinar concretamente quais as tarefas a realizar e também 

na determinação da data concreta em que as mesmas têm início e fim (Imperatori &Giraldes, 

1993). 

O atual projeto de intervenção comunitária surge no âmbito do 4º Mestrado em Enferma-

gem em Associação, decorrendo entre janeiro e fevereiro (Estágio I) e de março a julho de 2022 

(estágio final). Assim sendo, o projeto de intervenção comunitária teve início em janeiro de 

2022 e o seu termino em julho de 2022, sendo que a fase do diagnostico de situação foi realizada 

no decorrer do estágio I, as fases seguintes inerentes à implementação do projeto decorreram 

ao longo dos meses referentes ao estágio final, ou seja, de março a julho de 2022. 

Considerando o período temporal em que decorreu o projeto de intervenção, foi criado um 

cronograma de atividades com o objetivo de facilitar uma visão generalizada das fases e ativi-

dades desenvolvidas no projeto de intervenção comunitária. O cronograma encontra-se no 

(apêndice III) onde pode ser o sujeito a apreciação.  

A divulgação do projeto foi composta por vários momentos, inicialmente a divulgação 

foi realizada junto da equipa da UCC e da ECCI, através de reuniões formais e informais. Houve 

um fator extremamente positivo e enriquecedor na divulgação do projeto junto dos enfermeiros 

da ECCI e na Comunidade que foi o facto de poder acompanhar cada um dos quatro enfermeiros 

da ECCI em espaços temporais diferentes na visitação domiciliária, isto permitiu não só divul-

gar o projeto junto de cada um dos enfermeiros, mas também envolvê-los de forma a receber 

os seus contributos individuais, sendo os próprios muitas vezes a apresentar a mestranda aos 

cuidadores informais, explicando de forma sucinta o motivo da sua presença na visitação do-

miciliária.  
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Posteriormente o projeto foi divulgado em reunião junto da equipa de saúde da UCSP e 

também à data das celebrações do aniversário da UCC foi realizada apresentação na presença 

de membros da autarquia, rede social do município, profissionais de saúde da UCC, UCSP, 

ECCI, Presidente do Conselho Clínico e de saúde do ACeS Barlavento, Equipa Coordenadora 

Local (ECL), Equipa de gestão de altas (EGA) do Centro Hospitalar Universitário do Barla-

vento Algarvio e também da comunidade está foi uma oportunidade de divulgação que permitiu 

promover o projeto e desenvolver parcerias. De acordo com Tavares (1992) a articulação de 

diferentes sectores da área da saúde e também indiretamente ligados a mesma, como é o caso 

das autarquias e dos serviços de segurança social, contribuem para a aceitabilidade do projeto. 

Numa perspetiva futura o também existe a possibilidade de o projeto ser divulgado através do 

departamento de comunicação e marketing da ARS Algarve, na sua página online para que a 

informação chegue a todos os profissionais de saúde, com o intuito de divulgação e partilha de 

conhecimento. Foi criado cartaz de divulgação do projeto, que pode ser apreciado no apêndice 

IV. 

Por fim, foi realizado um artigo de investigação que será proposto para publicação na Re-

vista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento (RIASE) e que constituirá uma forma de 

divulgar o projeto de intervenção comunitária.  

 

3.6 AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do projeto corresponde à última etapa da metodologia do Planeamento em 

Saúde e tem como pressuposto a melhoria dos programas existentes. Tem por base a realização 

de uma distribuição dos recursos baseada nas informações obtidas no decurso do projeto. Ou 

seja, a avaliação procura sistematizar a utilização da experiência para conseguir ganhos na ati-

vidade em curso o que consequentemente produz uma planificação mais eficaz. Deste modo a 

avaliação institui um instrumento de retroação sobre as etapas do planeamento que a antecedem 

(Tavares,1992). 

Avaliar pressupõe comparar algo de forma a operacionalizar formas de correção e melho-

ria, procura estimar o valor de uma intervenção que leva a uma decisão (Imperatori&Giral-

des,1993). 
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A avaliação deve ser pertinente, explicita tendo como função primordial:   

 
“(…) determinar o grau de sucesso na consecução de um objectivo, mediante a elabo-
ração de um julgamento baseado em critérios e normas. Um critério é uma caracterís-
tica observável como por exemplo um indicador, uma norma é o ponto de referência 
do critério que permite atribuir-lhe um julgamento, operacionalizando-o, atribuindo 
um valor numérico” (Tavares,1992, p.203). 
 

Podemos afirmar que a avaliação confronta os objetivos e as estratégias no que respeita à 

sua adequação. (Tavares, 1992). A qualidade da avaliação está intimamente ligada com a ri-

queza da informação que é utilizada, nesse sentido existe uma forte relação da avaliação com 

os sistemas de informação os quais contribuem para a fiabilidade dos dados. Não é objetivo da 

avaliação apenas justificar as atividades efetuadas ou assinalar as insuficiências mas sim aper-

feiçoar programas contribuindo para a correta distribuição de recursos tendo por base as infor-

mações resultantes da experiência (Imperatori&Giraldes,1993). 

De acordo com Imperatori &Giraldes (1993) a avaliação pode ser classificada em três for-

mas: estrutura, processo e resultados. Para avaliar são utilizados instrumentos de medida, os 

indicadores, “Convém relembrar que um indicador é sempre uma relação entre uma situação 

especifica (actividade desenvolvida ou resultado esperado) e uma população em risco (…). 

“(Imperatori& Giraldes, 1993, p.77). Os indicadores podem ser distinguidos em dois tipos, os 

indicadores de resultado ou de impacto e os indicadores de atividade ou de execução (Tavares, 

1990). 

Os indicadores de resultado permitem medir as alterações detetadas num problema de sa-

úde possibilitando também compreender a real dimensão desse problema. Os indicadores de 

resultado permitem a quantificação dos problemas de saúde e os indicadores de atividade per-

mitam permitem quantificar as atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde (Impera-

tori&Giraldes, 1993).  

Na sequência do que foi referido anteriormente foram definidos indicadores de processo 

para as atividades realizadas, tais como:  sessões de educação para a saúde, avaliação e adequa-

ção continua das sessões de acordo com as necessidades dos cuidadores informais em cada 

visita domiciliaria. A avaliação dos objetivos específicos e metas, serão integrados na avaliação 

de indicadores de resultado. O quadro seguinte apresenta os diferentes indicadores utilizados 

na monitorização e avaliação do projeto.  
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 Quadro 12-Avaliação de Indicadores 

Objetivos Específicos Indicador Metas Formula Cál-
culo 

Avaliação/Resultado 

Conhecer as dificuldades manifes-
tadas pelos cuidadores durante a 
pandemia por COVID-19 e identifi-
car as necessidades do cuidador in-
formal face ao contexto pandémico  

Taxa de realização 
de entrevistas.  

Realização de entrevistas a 
100% os cuidadores com 
critérios de inclusão, no 
período definido para o di-
agnostico de situação. 

Nº de entrevistas /Nº 
total de cuidadores in-
formais X 100 

 
14

14
× 100 = 100% 

Atingido 
Foram realizadas entrevistas, 
entrevistas a todos os cuidado-
res informais com critérios de 
inclusão. 

 
Identificar os índices de dependên-
cia e funcionalidade dos utentes 
com recurso ao Índice de Katz e à 
TNF.  
 

Taxa de Índice de 
Katz aplicado. 

Realização da avaliação 
do Índice de Katz a 100% 
dos utentes. 

Nº de Índices de Katz 
aplicados/Nº total de 
utentes 
 
14

14
× 100 = 100% 

Atingido 
Foi aplicado o índice de Katz 
a todos os utentes. 

Taxa de TNF apli-
cadas. 

Realização da TNF a 
100% dos utentes. 

Nº de TNF aplica-
das/Nº total de utentes 
 
 
14

14
× 100 = 100% 

Atingido 
Foi aplicada a TNF a todos os 
utentes. 
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Avaliar os níveis de sobrecarga do 

cuidador através da aplicação de 

uma escala de sobrecarga aos cuida-

dores que participaram no projeto.  

 
 
 
 

Taxa de cuidadores 
informais aos quais 
foi aplicada a Es-
cala de Sobrecarga 
de Zarit. 

Aplicação da escala de so-
brecarga de sobrecarga de 
Zarit a 100% dos cuidado-
res informais cujos utentes  
apresentem critérios de in-
clusão no estudo. 

Nº de escalas de so-
brecarga de Zarit ava-
liadas/ Nº total de cui-
dadores informais 
Zarit X100. 

 
12

14
× 100 = 85% 

 

Não atingido. 
Dois (2) dos cuidadores infor-
mais recusaram a aplicação da 
escala de sobrecarga de Zarit.  

Realizar ações de promoção e edu-
cação para a saúde dirigidas ao cui-
dador informal através da visitação 
domiciliária.  

 

Taxa de visitas do-
miciliárias para 
promoção de ses-
sões de educação 
para a saúde.  
  

Desenvolver material Edu-
cativo ajustado dividido 
pelos 2 temas de maior ex-
pressão: Saúde mental, 
Isolamento social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar pelo menos 5 visi-
tas domiciliárias a todos os 
cuidadores informais que 
aceitaram integrar o pro-
jeto (n=70) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de visitas domicili-
árias realizadas/ Nº 
Total de visitas domi-
ciliárias previstas X 
100  

 

Atingido 
Foi desenvolvido um dossier 
educativo com recursos sobre 
promoção da saúde mental e 
isolamento social, utilizado 
nas visitas domiciliárias.  

 
 
 
 

Superado 
 

Foram realizadas um total de 
98 visitas domiciliarias tendo 
sido o número mínimo de visi-
tas/cuidador foram 5 e o nú-
mero máximo de 7.  
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Fontes: Elaboração Própria 

Elaborar Guia Pratico para o cuida-
dor informal 

Taxa de realização 
de um Guia Pratico 
para o Cuidador in-
formal. 

Elaborar e distribuir um 
guia prático a 100% dos 
cuidadores informais se-
guidos pela ECCI. 

Nº de Guias Práticos 
distribuídos /Nº total 
de cuidadores infor-
mais X100. 

 
14

14
× 100 = 100% 
 
 
 
 
 

Atingido  
 
Realizado Guia Pratico que foi 
entregue e descodificado con-
teúdo junto do cuidador infor-
mal.  

Divulgar os resultados obtidos 
junto da equipa multidisciplinar e 
dos parceiros do projeto. 

Taxa de realização 
de sessões de divul-
gação. 

Realizar uma sessão de di-
vulgação dos resultados, 
obtidos no Diagnostico de 
situação com a equipa mul-
tidisciplinar da UCC. 

 
 

Realizar uma sessão de di-
vulgação com os parceiros 
sociais. 

 
 

Nº total de ses-
sões previstas /total 
de sessões realizadas 
X 100. 

 
 

2

2
× 100 = 100% 
 
 

Atingido  
 

Foram realizadas duas sessões 
de divulgação do projeto de 
intervenção comunitária.  
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4 SEGUIMENTO “FOLLOW UP” DO PROJECTO 
 

O seguimento “Follow-up” do projeto incide sobre o acompanhamento do mesmo, aten-

dendo à sua perspetiva futura de aplicabilidade, permite também garantir a continuidade da 

implementação e supervisão do projeto, auxiliando na gestão das tarefas a serem realizadas e 

data de encerramento das diferentes fases do projeto.  

O projeto “Impacto da Pandemia COVID-19 nos cuidadores informais” contribuiu para a 

promoção e educação para a saúde dos cuidadores informais, assim como mostrou a necessi-

dade para o cuidado ao cuidador informal enquanto foco de cuidados, assim é fundamental 

assegurar a operacionalidade do projeto, visto que a visão do cuidado ao cuidador não deve ser 

cingida apenas no contexto pandémico, mas sim perpetuar-se no futuro.  

Nesse sentido ficaram traçadas as seguintes estratégias com vista a dar continuidade ao 

projeto de intervenção nomeadamente: 

• Criação de um dossier de operacionalização o qual inclui o projeto, diapositivos 

das formações realizadas e recursos bibliográficos didáticos;  

• O seguimento do projeto será assegurado pelos enfermeiros da ECCI, sob a orien-

tação da Sr.ª Enfermeira Coordenadora da UCC e Especialista em ECSP;  

• A apresentação do relatório do projeto na UCC do ACeS onde decorreu o estágio 

curricular.  

• Ficou também projetado um cartaz (apêndice V) para as celebrações do Dia Mun-

dial do Cuidador Informal na UCC, como forma não só de garantir a continuidade 

do projeto.  
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5 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS  
 

Os enfermeiros são profissionais detentores de conhecimentos que “cuja complexidade e 

responsabilidade do papel profissional requer um desenvolvimento contínuo e a longo termo” 

(Benner, 2001, p. 201).  

Os cuidados de Enfermagem têm inerentes uma exigência técnica e científica pelo que cada 

vez mais é necessária a diferenciação e a especialização nestes cuidados (Regulamento 

140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019). 

No presente capítulo será realizada uma análise reflexiva relativamente ao processo de 

aquisição e mobilização de competências comuns do enfermeiro especialista, bem como das 

competências específicas do enfermeiro especialista na área de Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública. Por fim será realizada uma reflexão sobre a aquisição de competências e conhe-

cimentos para a obtenção do grau de mestre. A reflexão irá considerar o contributo dos estágios 

e será realizada com base nos referenciais teóricos e deontológicos que regem a profissão de 

Enfermagem.  

 

5.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS  

 

A atribuição do título de Enfermeiro Especialista considera que, além das competências 

especificas para cada Especialidade em Enfermagem, existem competências comuns partilha-

das que permitem a prestação de cuidados de saúde em diferentes contextos. (Regulamento 

140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019). 

 

No 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 especiali-
dade em enfermagem, e que viu ser-lhe atribuído, (…) o título de Enfermeiro Especia-
lista numa das especialidades em enfermagem previstas no artigo 40º do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros.” (Regulamento 140/2019 do Diário da República, 2.ª série – 
N.º 26 – 6 de fevereiro de 2019, p.4744).  

 

As competências do enfermeiro Especialista têm por base os domínios de competências do 

enfermeiro de cuidados gerais, porém são apresentadas de forma mais aprofundada e detalhada. 
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Assim de acordo com o mesmo Regulamento, as competências comuns do Enfermeiro Especi-

alista são definidas como: 

 
“competências, 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 especi-
alizado no âmbito da formação, investigação e assessoria” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário 
da República, 2.ª série – N.º 26 – 6 de fevereiro de 2019, p. 4745).  
 

As competências Comuns do Enfermeiro Especialista são sustentadas em quatro domí-

nios: “Responsabilidade profissional, ética e legal”; “Melhoria contínua da qualidade”; “Gestão 

dos cuidados” e o “Desenvolvimento das aprendizagens profissionais” (Regulamento n.º 

140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 

Seguidamente será realizada uma apresentação aprofundada dos domínios referidos an-

teriormente e respetivas competências, realizando uma descrição das ações desenvolvidas de 

forma a alcançar e adquirir as diferentes competências.   

 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal  
 

“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; b) Garante práticas de cuida-
dos que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” (Regulamento n.º 
140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 
 

No que se refere a este domínio considera-se que foram alcançadas as referidas compe-

tências. Foi assumida uma postura adequada à profissão, tendo por base os princípios de atuação 

expressos no Código Deontológico dos Enfermeiros, Regulamento para o Exercício Profissio-

nal dos Enfermeiros [REPE] e no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Em todos os momentos 

a prática foi baseada e fundamentada cumprindo os princípios éticos e legais tendo em vista o 

respeito pelos direitos humanos, nomeadamente a dignidade humana. 

Foi solicitada aos cuidadores informais autorização para a realização da visitação domi-

ciliária, tendo sido respeitada a privacidade e o espaço pessoal de cada cuidador informal, cum-

prindo com o sigilo profissional e garantindo que em momento algum a visitação domiciliaria 

fosse motivo de desconforto ou contra a vontade do cuidador informal e do utente. Foi facultado 

o consentimento informado, livre e esclarecido, assegurando que todas as decisões fossem to-

madas de forma informada e consciente. Acautelando os princípios éticos da beneficência e da 

não maleficência, assegurou-se que nenhum dano foi causado aos cuidadores informais/utentes 
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e que a promoção de educação para a saúde foi baseada na confidencialidade e na veracidade 

da informação transmitida. Foram cumpridos os princípios da Declaração de Helsínquia. 

Foi dado a conhecer o projeto de intervenção comunitária à comissão de ética da ARS 

Algarve e solicitada a autorização para poder prosseguir com o projeto garantido que todas as 

questões éticas estavam asseguradas.  

 

Competência do domínio 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 qua-
lidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua; c) Garante um 
ambiente terapêutico e seguro.” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da República, 
2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 
 

O domínio da melhoria continua da qualidade foi desenvolvido em todos os momentos no 

decorrer dos estágios curriculares. O atual projeto de intervenção surgiu de forma a fazer face 

às necessidades expressas pelos profissionais de saúde da ECCI, o que foi corroborado pelo 

diagnóstico de situação traçado. Foi demonstrada a necessidade de intervir junto dos cuidadores 

informais considerando que esta população-alvo tem vulnerabilidades especificas inerentes ao 

ato de cuidar que foram potenciadas pelo contexto pandémico, deste modo considera-se que o 

projeto contribuiu para atender as necessidades especificas de cada cuidador informal, através 

da promoção e educação para a saúde, com especial foco na saúde mental e na intervenção no 

âmbito do isolamento social.  

No cumprimento da implementação do projeto de intervenção comunitária foi necessário re-

correr a evidencia científica através da pesquisa bibliográfica de forma a fundamentar o projeto 

a nível teórico e tendo em vista colaborar com programas de melhoria continua. No decorrer 

dos estágios curriculares foi realizada reunião com a ECCI na qual foi apresentado e discutido 

o projeto de intervenção. Foi realizado um guia pratico para o cuidador informal que poderá 

servir de base para intervenções futuras.  

Na visitação domiciliaria foi assegurado um ambiente terapêutico e seguro, gerindo o risco 

do contacto com o cuidador informal e utente, utilizou-se em todos os momentos mascara e 

vestuário apropriado. 

Foi realizado o acompanhamento da Sr.ª Enfermeira Coordenadora da UCC, (a qual integra 

também a ECL) a uma unidade de cuidados continuados onde foi dada a oportunidade de co-

nhecer toda a estrutura física e funcional da unidade assim como participar numa reunião onde 
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estavam presentes elementos da ECL e onde foram apresentados resultados e discutidas estra-

tégias com vista a melhoria continua dos cuidados e a coordenação mais eficaz e eficiente dos 

recursos. 

 

Competência no domínio da gestão dos cuidados  
 

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa 
de saúde; b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a otimiza-
ção da qualidade dos cuidados.” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 
26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 
 

Relativamente à gestão de cuidados foi assumido um papel proactivo na realização do pre-

sente projeto de intervenção em todos os momentos foi realizada a articulação com a equipa 

multidisciplinar sendo consideradas as necessidades da equipa e os recursos disponíveis.  

A visitação domiciliaria foi realizada em momentos diferentes, foi assumida a liderança na 

gestão da realização das mesmas, assim como a realização de sessões de educação para a saúde, 

foi realizado o agendamento prévio individualizado e de acordo com a disponibilidade dos cui-

dadores informais tendo em conta as suas necessidades, vontades e aceitabilidade face à parti-

cipação no projeto. A implementação do projeto foi alvo de ajustes sempre que foi justificado 

pelo contexto e tendo em vista a otimização dos cuidados. 

A Sr.ª Enfermeira Coordenadora da UCC, especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Publica ao realizar o processo de contratualização possibilitou a oportunidade que a es-

tudante estivesse presente e acompanha-se cada procedimento necessário para a realização da 

mesma.  

 

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais  
 

“a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; b) Baseia a sua praxis clí-
nica especializada em evidência científica.” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário 
da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 
 

No âmbito do último domínio apresentado considera-se ter sido possível desenvolver 

aprendizagens profissionais. Uma vez que a intervenção junto do cuidador informal no domi-

cílio permitiu desenvolver o autoconhecimento e a assertividade. O domicílio do utente é um 

ambiente favorável para desenvolvimento de aptidões no âmbito da comunicação ajustando a 

mesma à literacia dos cuidadores informais e às suas necessidades. As sessões de educação para 
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a saúde tiveram como foco o cuidador informal a sua unicidade tendo a sua construção baseada 

em evidência científica. 

No decorrer da elaboração e implementação do projeto de intervenção comunitária esta 

competência esteve sempre presente, o seu desenvolvimento teve impacto a nível pessoal en-

quanto profissional de saúde, na relação com a restante equipa multidisciplinar e consequente-

mente possibilitou uma melhor prestação de cuidados ao cuidador informal e utente.  

 

5.2 COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-

FERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAUDE PUBLICA 

 

De acordo com o regulamento nº 428/2018 inserido no Diário da República em 2018, exis-

tem quatro competências específicas atribuídas pela Ordem dos Enfermeiros aos enfermeiros 

especialistas em enfermagem comunitária e de saúde pública: 

a)“Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado 

de saúde de uma comunidade” (2018:19354); 

b) “Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades” (2018:19354); 

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

dos objetivos do Plano Nacional de Saúde” (2018:19354); 

d) “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geo-demográfico” 

(2018:19354). 

 

a)“Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade” (2018:19354). 

 

Esta competência foi adquirida através da realização e implementação do projeto de inter-

venção comunitária, Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais. O projeto foi 

desenvolvido durante dois estágios curriculares e teve por base a metodologia de planeamento 

em saúde para esse efeito foram cumpridas as várias etapas da metodologia supracitada. Inici-

almente foi realizado o diagnóstico de situação, o qual permitiu conhecer o contexto e identifi-

car quais os problemas de saúde prosseguindo-se para as etapas seguintes nomeadamente a 

determinação de prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias a Implementação/Exe-

cução e por último a Avaliação.  
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b) “Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades” 

(2018:19354). 

 

Com a realização do projeto de intervenção comunitária foi possível desenvolver esta com-

petência. O projeto foi desenvolvido na comunidade e teve o cuidador informal como foco de 

intervenção, nesse sentido procurou-se entender quais as necessidades individuais de cada cui-

dador informal capacitando-os para fazer face às mesmas. A capacitação do cuidador informal 

gera ganhos para a saúde do cuidador e consequentemente para a pessoa cuidada. O facto das 

ações de educação para a saúde decorrerem em contexto da visitação domiciliaria foi uma mais-

valia sendo um aspeto positivo e facilitador pois promoveu a capacitação e o empoderamento 

do cuidador informal no domicilio. No decorrer dos estágios curriculares foi possível acompa-

nhar a ECCI e participar na capacitação dos utentes, cuidadores informais e restantes familiares.  

A realização do Guia prático para o cuidador informal foi um contributo para a aquisição desta 

competência, consistindo num instrumento que poderá ser utilizado futuramente na capacitação 

do cuidador informal. 

É também de assinalar que foi possível acompanhar a enfermeira da UCC responsável pela 

saúde escolar em ações de educação para a saúde, embora não tenha sido possível participar 

diretamente na capacitação dos alunos, o facto de acompanhar o trabalho desenvolvido em con-

texto escolar foi um momento de aprendizagem importante. 

 

c) “Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na con-

secução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde” (2018:19354). 

 

Para a adquisição desta competência contribuiu o facto da Srª Enfermeira Coordenadora da 

UCC e também Orientadora do estágio integrar a coordenação processo de vacinação contra a 

COVID-19 na comunidade onde decorreu o estágio curricular, o que consistiu numa oportuni-

dade de aprendizagem pois permitiu desenvolver competências no âmbito comunitário cum-

prindo com os objetivos do Plano Nacional de Saúde. Com a orientação da Srª Enfermeira Ori-

entadora foi possível desenvolver várias ações que contribuíram para a adquirir a competência 

supracitada. Nomeadamente a gestão de recursos. O desenvolvimento de atividades relaciona-

das com a planificação da vacinação, nomeadamente a participação na convocatória dos utentes 

para a vacinação também foi importante para desenvolver competências neste ambito. Sempre 
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que possível foram proporcionados momentos de literacia em saúde de forma a salientar a im-

portância do Plano Nacional de Vacinação na prevenção da doença e na promoção da saúde.   

 

d) “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geo-demográfico” 

(2018:19354). 

 

De forma a desenvolver esta competência foram utilizados instrumentos de colheita de da-

dos sociodemográficos, foi aplicado o Índice de Katz e a Tabela Nacional de Funcionalidade 

aos utentes seguidos pela ECCI. Procedeu-se à avaliação da escala de sobrecarga de Zarit de 

forma a quantificar o nível da sobrecarga do cuidador informal posteriormente foi realizado o 

tratamento dos dados a nível estatístico procedendo à análise e interpretação dos mesmos. Fo-

ram também realizadas entrevistas e realizada a analise de conteúdo das mesmas o que permi-

tiram obter uma visão individualizada e aprofundada da problemática a intervir. Todas estas 

ações contribuíram para a caracterização do problema na área de abrangência da UCC onde foi 

implementado o projeto de intervenção comunitária.  

A participação na vacinação COVID-19 contribuiu para adquirir a competência em análise 

uma vez que possibilitou cooperar nesta área de intervenção. 

Após uma análise reflexiva considera-se que foram desenvolvidas todas as competências 

do Enfermeiro Especialista e de Saúde Publica. 

 

5.2- COMPETENCIAS DO GRAU DE MESTRE 

 
No Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro artigo 15º está descrito o regime jurídico 

para a obtenção dos graus académicos, no que respeita ao grau de Mestre as competências a 

desenvolver são as seguintes:  
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) Sustentando -se nos 
conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e aprofunde; ii) Permitam e consti-
tuam 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 multi-
disciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo; c) Capacidade para integrar 
conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situa-
ções de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e respon-
sabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; d) 
Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacen-
tes, quer a especialistas, 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 
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fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (Decreto-Lei n.º 63/2016 do Diário da Repú-
blica, 1.ª série - N.º 176 - 13 de setembro de 2016, p. 3174) 

 

Considera-se que a realização do projeto de intervenção comunitária com base na Me-

todologia do Planeamento em Saúde permitiu a adquisição de competências inerentes ao 

grau de mestre, uma vez que no desenvolvimento do mesmo foram necessários conheci-

mentos e desenvolvidos processos de investigação alicerçados na pesquisa avançada base-

ada na evidência científica. Os estágios curriculares foram desenvolvidos numa UCC, com 

foco nos cuidadores informais, o que favoreceu o desenvolvimento de competências espe-

cificas do na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Publica e também competências 

do grau de mestre. Foram realizadas ações de educação para a saúde adaptadas ao contexto 

domiciliário e considerando a unicidade do cuidador informal enquanto individuo. Posto 

isto considera-se que a estudante possui capacidades adaptabilidade e perceção de um novo 

contexto. A coordenação e cooperação com a ECCI também foi uma mais-valia para a 

aquisição de competências.  

A realização de um artigo científico possibilitou a integração de novos conhecimentos 

e teve por base evidência científica. (apêndice VII). A composição do presente relatório 

permitiu transmitir conclusões e conhecimentos adquiridos ao longo deste processo de 

aprendizagem. 

Perante o exposto, considera-se que foram adquiridas as competências necessárias para 

obtenção do grau de mestre e de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e 

de Saúde Pública. 
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CONCLUSÃO 

A pandemia devido à COVID-19 teve impacto na vida da população mundial, numa fase 

inicial não era expectável as proporções que veio a tomar, mas a rapidez do contágio ditou que 

facilmente a COVID-19 se disseminasse pelo mundo, o que trouxe mudanças significativas em 

diversos sectores da vida social, económica, organizacional e teve um peso assombroso a nível 

dos sistemas de saúde, situações previas de vulnerabilidade, ficaram mais evidenciadas.  

O cuidador informal, ao assumir o papel de cuidar muitas vezes vê a sua vida limitada pelas 

contingências inerentes ao acto de cuidar, com a realização do diagnostico de situação verifi-

cou-se que as áreas da saúde mental e do isolamento social foram as mais afetadas. 

A possibilidade de desenvolver o projeto de intervenção comunitária de acordo com a me-

todologia de planeamento em saúde foi enriquecedor pois permitiu dar uma melhor resposta às 

necessidades da comunidade. 

O projeto de intervenção Comunitária “Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores 

Informais” demonstrou a sua pertinência junto dos utentes, cuidadores informais e dos profis-

sionais de saúde da UCC e ECCI. 

Foram apresentados os resultados à equipa para que sejam encontradas estratégias que te-

nham em consideração as necessidades do cuidador informal, contribuindo desta forma para a 

sua capacitação e bem-estar, o que influenciará de forma direta e indireta os cuidados ao utente,  

integrando-os no plano individual de cuidados promovido pela ECCI.  

O enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de saúde publica tem um papel 

preponderante junto das comunidades e na identificação das suas necessidades para isso é fun-

damental estar presente diariamente junto do utente/comunidade estabelecendo uma relação 

terapêutica empática, baseada na confiança e respeito mútuo. O projeto de intervenção comu-

nitária contribuiu para a adquisição de conhecimentos a vários níveis, nomeadamente no que 

respeita à estrutura física e organizacional dos cuidados de saúde primários. Também permitiu 

conhecer o contexto comunitário da população seguida pela ECCI, sendo a estratégia da visita-

ção domiciliaria uma oportunidade enriquecedora e uma mais-valia pois permitiu a observação 

e a interação com os utentes e seus cuidadores informais no domicílio.  

O projeto “Impacto da Pandemia COVID-19 nos cuidadores informais” contribuiu para a 

promoção e educação para a saúde dos cuidadores informais, assim como mostrou a necessi-

dade para o cuidado ao cuidador informal enquanto foco de cuidados, assim é fundamental 

assegurar a operacionalidade do projeto, visto que a visão do cuidado ao cuidador não deve ser 

cingida apenas no contexto pandémico.  
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Seria positivo aprofundar a avaliação do impacto da COVID-19 na saúde mental e no iso-

lamento social dos cuidadores informais, devendo a mesma ocorrer num período cronológico 

mais abrangente o que poderá permitir um acompanhamento de proximidade mais personali-

zado a um maior número de utentes e cuidadores de forma a minimizar dificuldades e capacitar 

para fazer face ao contexto pandémico ou a futuras situações de crise.  

O percurso académico que culminou com a elaboração deste relatório foi extremamente 

enriquecedor e gratificante. Integrar uma UCC e poder conhecer o trabalho que é desenvolvido 

na comunidade foi das melhores experiências que já tive a nível profissional, inicialmente foi 

difícil assimilar toda a dinâmica dos cuidados de saúde primários devido ao facto de ser uma 

forma de intervir e cuidar totalmente diferente daquela que conhecia, uma vez que a minha 

experiência profissional tem sido desenvolvida em ambiente hospitalar.  

Na comunidade é possível conhecer a família e toda a sua dinâmica e necessidades, o que 

ainda se torna mais aprofundado no momento da visitação domiciliaria pela ECCI. Em muitos 

casos a equipa é o único elemento do exterior que entra no mundo daquela família e isso tem 

um peso e uma responsabilidade acrescida. Além disso possibilita o desenvolvimento de uma 

relação de proximidade favorável à capacitação e empoderando comunitário. A prevenção co-

meça na comunidade o que a longo prazo resulta em ganhos para a saúde.  

Ao acompanhar os profissionais de saúde da UCC, compreendi o quanto são desafiantes as 

situações que podem surgir a nível comunitário, no entanto o poder cuidar e contribuir para a 

promoção da saúde da comunidade é muito positivo a nível profissional e pessoal.  

O contexto pandémico alterou a dinâmica da UCC, devido aos constrangimentos inerentes 

à pandemia e à necessidade de mobilizar os profissionais de saúde para a vacinação, houve uma 

alteração no cumprimento dos programas que estavam previamente em curso. É de salientar 

que apesar dos profissionais estarem sobre maior sobrecarga, receberam a mestranda com muita 

cordialidade e disponibilidade.  

Considerando tudo o que foi referido anteriormente conclui-se que os contributos deste 

percurso académico foram muito positivos, cumprindo com os objetivos delineados.   
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Anexo III- Parecer favorável da Exma. Senhora Diretora Executiva do ACeS Barla-
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Anexo IV- Parecer favorável da Srª Enfermeira Orientadora de Estágio 
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Anexo VI- Escala de Sobrecarga do Cuidador Informal 
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Apêndice I- Verbatim das Entrevistas 
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Cuidador Informal 1 

Que alterações a pande-
mia trouxe para a sua 
vida? 
 

 Olhe estou aqui metida em casa dia e noite! antes saia tinha uma escola de artes que eu ia duas vezes por semana 
ou quase todos os dias, ia passear, ia ao shopping, ia aqui ia acola agora não vou a lado nenhum. Há dois anos que 
não saiu praticamente. Estou aqui enjaulada. 

Quais as diferenças entre 
o antes e o após pandemia 
relativamente ao cuidar 
do seu familiar? 
 

 É mais difícil contactar com os médicos, é muito mais difícil o contacto, e os cuidados para ela não estar em contacto 
com outras pessoas, não sermos visitamos, nisso tudo tivemos de ter cuidados. Tenho sentido mais dificuldade.  

Tem algumas questões re-
lativamente à pandemia 
que gostaria de esclare-
cer? 
 

De facto, não darem mais assistência, não haver pessoal para dar assistência suficiente a estas pessoas assim, que 
não é uma pessoa que eu possa por no carro e levá-la, ela está mesmo acamada, não anda e eu não posso com ela ao 
colo.  

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

Muita angústia e ansiedade da gente apanhar o covid, principalmente a família toda que isto é uma casa de muita 
família e pegar à minha tia, é uma preocupação muito grande. 

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fami-
liar? 
 

CI-1 É ela não apanhar, tem 100 aninhos, se ela apanhar é muito difícil dela resistir porque tem pneumonias e deve 
ser difícil. Agente não pode dar carinhos, agente não pode dar beijinhos, beijinhos não há, só por trás da máscara. 
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Cuidador informal 2  

 
Que alterações a pande-
mia trouxe para a sua 
vida? 
 

CI-2: Olhe mudou muita coisa! sai-se de casa o menos possível, temos que andar com a máscara o que é muito chato é muito aborre-
cido! vamos às compras a fugir e voltamos logo para casa…quando vamos ao medico também não é bom, quando vamos ao hospital 
até temos medo de ir, porque está lá muita gente é onde estão as pessoas mais debilitadas, sei lá, mudou tanta coisa! Até mesmo como 
marido e mulher também as vezes se a mulher fala muito com alguém já está o outro com medo que não tivesse, temos que esperar 4 
ou 5 dias até ver se aparece alguma coisa e acontece vice-versa a mesma coisa com o homem. E depois não sei se metem mais medo 
do que é, dizem que aquilo é muito contagioso, até mesmo para a família que vem aqui a casa, estamos aqui em casa estamos sempre 
com receio, antigamente juntávamos a família toda e fazíamos umas festinhas de vez em quando, comíamos todos juntos e depois 
começamos a evitar isso porque tínhamos medo que não viessem contagiados de algum lado, mudou muita coisa na vida. é uma vida 
mais presa, mais fechada! 

Quais as diferenças entre 
o antes e o após pandemia 
relativamente ao cuidar 
do seu familiar? 
 

Pois é tal e qual a mesma coisa. Antes é como uma pessoa que ainda não foi roubado não tem tanto medo, o outro que já foi roubado, 
gato escaldado de água fria tem medo, é assim. 

Tem algumas questões re-
lativamente à pandemia 
que gostaria de esclare-
cer? 
 

A gente até sabe pouco disso, as vacinas compram a vontade deles, talvez das mais baratas e agente vai apanhando daquilo que eles 
dão, daquilo que eles fazem.  

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

Isso não para mim não, não sei, não mas acho que não. Mas é como eu já disse ainda agora uma pessoa as vezes se está junto em casa 
sempre, os dois, não temos medo não apanhamos em lado nenhum nem um nem outro, mas por exemplo se a mulher conversa com 
alguém ou vai a algum lado sozinha e conversa, ficamos com medo que venha para casa e que tenha apanhado, o mesmo acontece 
vice-versa com o homem ela também tem medo, se uma pessoa foi e andou por lá a conversar com alguém que não tenha apanhado. 
Os meus netos estão todos na Alemanha a respeito disso não tenho grandes problemas, estive lá mas não tive grandes problemas por 
isso, porque eles andavam mais resguardados e tinham muito cuidado.  

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fami-
liar? 
 

Claro que uma pessoa tem sempre preocupação com o outro, que não apanhe o vírus, para ter cuidado é por isso que nos vamos as 
compras e quanto mais depressa nos despacharmos melhor e vamos embora para casa. Para mim o pior de tudo é isolamento que isso 
trouxe, esta pandemia trouxe um isolamento que uma pessoa se fecha em casa e está com medo de sair, é o pior que podia haver, uma 
pessoa não vai passear, não vai à praia, não vai a lado nenhum com medo de que haja contágio. Isto agora estão mais calados, mas 
não está muito melhor. Até por exemplo na Alemanha esta pior, aqui em Portugal já esteve melhor, ultimamente tem estado pior, 
agora já não sei bem, olhe uma pessoa até já evita ouvir as notícias.  
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Cuidador informal 3 

Que alterações a pande-
mia trouxe para a sua 
vida? 
 

A nossa vida mudou totalmente porque agente já não vive livre como vivíamos antes, para sair, muita coisa mudou mesmo 
com os trabalhos, o meu marido teve que ficar 6 meses praticamente sem trabalhar, em lay off, isso trouxe muita complicação 
para a nossa vida, primeiramente monetariamente, muitas coisas tiveram que ficar para trás, isso ai mudou totalmente a nossa 
vida também, foi complicado!  

Quais as diferenças entre 
o antes e o após pandemia 
relativamente ao cuidar 
do seu familiar? 
 

Antigamente a gente não tinha tanto cuidado, a nível da minha mãe, agora temos que ter muito mais cuidado porque ela com 
esta idade, temos que muitas das vezes andar de máscara porque ela tem 95 anos já é mais perigoso, então isso mudou muita 
coisa nesse aspeto, na saúde, porque eu cuidava da minha mãe de uma maneira antes da pandemia e agora tenho que cuidar 
de outra forma, quer dizer tenho que ter mais cuidados. Não a beijo, não a abraço, porque isso mudou, a gente antes dava mais 
beijinhos, mais abraços, agora falta um bocadinho o afeto. 

Tem algumas questões re-
lativamente à pandemia 
que gostaria de esclare-
cer? 
 

Não de ocorre nada neste momento. 

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

A gente fica preocupada com esta situação porque agente nunca mais viveu uma vida livre, a gente está sempre com medo de 
que venham novos vírus, porque agente estamos sempre a espera do pior, é normal. E isto a gente não sabe se é o fim, se não 
é o fim, ou se agente temos de viver com isto para o resto da nossa vida, a dúvida do que virá a seguir. 

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fami-
liar? 
 

O meu medo é que ela se apanha o covid, com esta idade, e claro que ela não resistisse, podia até morrer, não é, porque é 
normal, logo no princípio se ela se apanha isto, antes das vacinas. Ela apanhou agora as três vacinas está um bocadinho mais 
segura, mas isso não quer dizer que ela esteja totalmente segura, ela pode apanhar o covid na mesma, porque agente vê que as 
vacinas não são 100% seguras, o que é seguro é que não é tão grave, mas se a gente apanhar, ora também é complicado! e 
nesta idade já viu? se apanhar seja grave ou não é um bocado complicado, não tem tanta imunidade, não é? 
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Cuidador informal 4  

Que alterações a pande-
mia trouxe para a sua 
vida? 
 

O meu pai deixou de fazer as rotinas diárias e ficou mais tempo em casa e…ficou mais… mais acamado, mais dependente de nós 
mais sedentário. Para nós cuidadores não trouxe alteração nenhuma, passamos a ter mais cuidado ... um reforço da proteção por 
causa dele. 

Quais as diferenças en-
tre o antes e o após pan-
demia relativamente ao 
cuidar do seu familiar? 
 

Agora o estado agravou-se, portanto … relaciono com a pandemia, porque deixou de fazer a sua caminhada diária na rua, portanto 
facilitava muito ao estado mental dele, portanto agravou-se mais.  

Tem algumas questões 
relativamente à pande-
mia que gostaria de es-
clarecer? 
 

Não, esta tudo esclarecido, estou informado sobre o que é as consequências e essas coisas e dai os cuidados de proteção e de usar 
o bom senso. 

Quais os sentimentos 
que tem vivenciado 
nesta fase pandémica? 
 

Mais ansiedade, no princípio, todos de um modo geral porque não sabíamos o que é que que isto ia dar, de resto é só mais ou 
menos isso, agora já está mais calmo. Como é um grupo, como é uma família os afetos são iguais, este grupo não há aquela coisa 
que com isto manter as pessoas afastadas, isso é um exagero, estamos no mesmo grupo.  
 

Qual a sua maior preo-
cupação perante o con-
texto pandémico relaci-
onado com o cuidar do 
seu familiar? 
 

A minha preocupação é de… já esta numa idade avançada, está num grupo de risco é apanharmos o vírus e lhe transmitirmos a 
doença porque cada caso é um caso e não sabemos como é que ele vai reagir, está muito debilitado e não sabemos como vai reagir 
à doença, portanto o receio é mais por ele. 
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Cuidador informal 5 

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

Nenhumas, o que fazia antes, faço agora, só o que tenho é mais cuidado de não me aproximar muito das pessoas, usar a máscara sempre, sair de casa com 
a máscara, entrar em casa com a máscara e tirar a máscara em casa, é claro que no carro tirava a máscara. 
 

Quais as diferenças entre o an-
tes e o após pandemia relativa-
mente ao cuidar do seu fami-
liar? 
 

A sociedade ficou mais fechada, mais reservada, não andavam tanto na rua e agora já há mais gente a circular, vê-se mais carros a circular. Eu como estou 
aqui em casa vejo, nos supermercados vê-se mais pessoas, antes havia uma quantidade de pessoas que podia entrar nos supermercados agora não. No 
início notava-se muita diferença agora não se nota diferença nenhuma, só a máscara as pessoas só estão a usar a máscara para se proteger, porque é 
obrigatório, ainda é obrigatório, você vai a um estabelecimento não pode entrar sem máscara, agora na rua já se vê gente sem máscara. 

Tem algumas questões relati-
vamente à pandemia que gos-
taria de esclarecer? 
 

Não, acho que não há nada a esclarecer, acho que toda a gente entendeu o que é, o perigo que é se não tiver cuidados. 

Quais os sentimentos que tem 
vivenciado nesta fase pandé-
mica? 
 

Em termos de família, toda a família vive a vida deles, em termos com a minha mãe, como a minha mãe ficou acamada, a família afasta-se sempre um 
pouco, quando os idosos ficam acamados, quando há idosos a família afasta-se sempre um pouco, foi isso que eu notei. E isso já era antes da pandemia, 
a família afastou-se um pouco, isso agora as pessoas devem entender o que eu estou a dizer. Agora em termos de abraços, beijinhos, apertos de mão 
isso… nada disso! é mais com o cotovelo, ou mesmo com a mão fechada, acho que você já tenha visto isso. Hoje já não se vê beijos, não se vê gente ai 
na rua a beijar ninguém, antigamente era um coisa natural, as pessoas encontravam-se beijavam-se , cumprimentavam-se , hoje não! hoje não se vê nada 
ai na rua!  o que não quer dizer que não o façam em casa, porque houve uma altura em que a pandemia começou a evoluir tipo Natal, passagem de ano e 
as pessoas porque fizeram ajuntamentos nessas alturas, houve muito ajuntamento, via muito noticias e eles diziam muito que era por causa dos ajunta-
mentos em família. Nos lares não se podia visitar as pessoas idosas, você já viu? um idoso com 80 anos, 90 anos e há pessoas com 100 e poucos anos 
estavam sempre a ser visitadas nos lares e agora de repente ficaram afastadas das suas famílias, do carinho. Um idoso é uma criança, ele dá-me vontade 
de rir, mas é, agente quando somos idosos, eu vejo pela minha mãe, somos umas crianças autênticas, viramos criança. 

Qual a sua maior preocupação 
perante o contexto pandémico 
relacionado com o cuidar do 
seu familiar? 
 

É eu apanhar o vírus e transmitir à minha mãe, por isso é que eu tenho o cuidado de ir para a rua ou de ir a qualquer sítio utilizar a máscara e desinfetar 
as mãos. Sinto maior responsabilidade de não apanhar, não quero fazê-la sofrer, ela já está a sofrer. O único sítio onde vou jantar é na casa de um amigo, 
porque vejo que são pessoas que têm a noção, são cuidadosos, são pessoas que têm a noção do que se está a passar, são pessoas que vivem no campo. É 
um amigo que nunca se afastou de mim e eu nunca me afastei dele, ele procurou por mim e eu procurei por ele, eu vou a casa de mais pessoas, mas sempre 
com a máscara e não bebo lá nada, tenho esse cuidado por causa da minha mãe. A tempos fui à casa de um amigo também que a mulher dele contou-me 
que tinha passado um problema enorme com o filho , foi fazer o teste deu positivo , porque na creche onde ele estava não havia crianças contaminadas e 
aquilo mexeu com as pessoas, as pessoas andaram no hospital, aquilo mexeu com as pessoas, o miúdo tem dois anos, já viu o sentimento que isso provoca 
à pessoa, é um grande sentimento, ter uma criança , filho único  com dois anos, um sentimento enorme, perder a criança com dois anos, isso deverá dar 
uma dor enorme para os pais.  
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Cuidador informal 6  

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

Olhe não trabalhei, foi a alteração mais…tirando isso foi confinamento fechado em casa, é sempre diferente uma pessoa ficar fechada 
em casa do que circular, mas pronto afetou-me mais nesse aspeto só. 
 

Quais as diferenças entre o 
antes e o após pandemia rela-
tivamente ao cuidar do seu 
familiar? 
 

Tudo igual, precisava de vir aqui da mesma maneira, fazer as mesmas coisas, tínhamos mais cuidado, por acaso hoje não tenho a 
máscara, mas ando sempre com cuidado por causa dela, no fim ela apanhou e pegou-me a mim. Foi ao hospital veio de lá com o vírus 
e depois pegou-me a mim, fomos todos fazer o único que deu positivo fui eu, o meu pai dorme com ela e não apanhou, alias se ela 
não tivesse acusado positivo lá nos testes do hospital não tinha dado por isso, eu não tive nenhuns sintomas tive foi de ficar de 
quarentena, 7 dias em casa, mas se fosse numa situação normal eu não me tinha apercebido que tinha o vírus, é que mesmo nada, 
nada, nada.  

Tem algumas questões relati-
vamente à pandemia que gos-
taria de esclarecer? 
 

Não, está mais que esclarecido 

Quais os sentimentos que tem 
vivenciado nesta fase pandé-
mica? 
 

Acho que da minha parte, tirando essa parte de estar em casa, é tudo normal, continuamos tudo normal até agora. 

Qual a sua maior preocupa-
ção perante o contexto pan-
démico relacionado com o 
cuidar do seu familiar? 
 

Epá é que devido à idade deles, pois já estão com um risco muito mais elevado, nos temos outra idade. Há sempre um certo cuidado, 
o meu pai praticamente não sai de casa, fica aí ao pé dela para ela não ficar sozinha. Pouco sai de casa, e quando sai, pois, também 
sai com mascara. Temos sempre um certo cuidado, por exemplo no trabalho uso mascara, não sou obrigado a usar, mas uso, a pensar 
neles é só mais por isso. Um certo cuidado, por mais cuidado que a gente tenha acontece, a única saída que teve foi ao hospital que 
não se sentia bem esteve lá dois dias e depois quando voltou passado uns quatro dias foi ao hospital outra vez não estava melhor, na 
primeira vez não fez teste, na segunda vez acusou positiva esteve lá dez dias e depois fomos todos fazer teste, e depois acusei eu, foi 
o único que acusou.  
Epá, pois, sempre com aquela preocupação como ia ser o dia de amanhã.  
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Cuidador informal 7 

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

Mudou muita coisa, agora já vai estando melhor, mas já não temos uma vida livre como agente tinha, logo ai mudou logo, normal, já 
tivemos todos o covid, passamos todos bem graças a Deus. Dificuldade sentia porque tínhamos medo de ir sair, agente estamos no campo, 
mas tínhamos falta de ir a cidade às compras fazer o nosso governo, epá agente tivemos dificuldade porque tínhamos medo de ir, fazíamos 
o serviço e vínhamos logo para casa. Agora aqui podemos sair de casa, andar ai no campo à vontade é diferente de estar num apartamento 
ou numa cidade, mas agente não nos governamos só aqui. Se agente tivesse por exemplo que ir 4 vezes à cidade tentávamos ir só uma vez 
e fazer tudo., quando menos melhor, agente evitava, não estávamos livres 

Quais as diferenças entre o 
antes e o após pandemia re-
lativamente ao cuidar do 
seu familiar? 
 

Mudou, isso mudar sempre, agente está sempre com medo, é normal ou que agente tenha apanhado o covid, estamos sempre com medo, 
isso acontece com agente e acho que acontece com todas as pessoas. 
 

Tem algumas questões rela-
tivamente à pandemia que 
gostaria de esclarecer? 
 

As dúvidas, pois as dúvidas todas nós temos que a gente não sabe de onde isto veio nem como acaba, nem como tem o covid nem como 
não tem, porque há pessoas que têm o covid e não sabem. Eu já tive  e eu aquilo para mim foi uma coisa passageira, tive um dia um 
bocadinho coiso, mas se fizesse falta andar ai eu andava , a partir dai aquilo passou, mas tive os 7 dias em casa, porque fui fazer o teste 
acusei tive os 7 dias em casa, mas eu estava como estou agora aqui, e ade a ver muitas pessoas que se calhar dão-lhe aquele pequeno 
sintoma e não ligam aquilo, eu não tive constipado, nem dor de cabeça nem nada, epá tive um dia na cama que não estava a me sentir 
assim bem, é o covid que anda aqui. Se eu tiver o azar de apanhar outra vez se calhar pode me até agravar mais, pode ser outro tipo de 
vírus e pode-me agravar mais, portanto agente nunca sabe o que é que lá vem ou que é que está, olhe os médicos também não sabem a 
maior parte deles e eles estudam. E fazem testes e as vezes não sabem que as coisas um dia é uma coisa no outro dia já é outra, e isso são 
coisas muito difíceis.  A vacinação quanto a mim é como tudo, há vacinas e há comprimidos que fazem bem a uma coisa fazem mal a 
outra, isso é normal, na minha maneira de ver acho que a vacinação veio resolver muita coisa, agora também vai nas pessoas uma tem um 
tipo de sangue as outras tem outro, uns tem um tipo de problemas outros tem outros que não passaram bem com a vacinação, ou uma coisa 
assim parecida, mas eu acho que a vacinação veio cá resolver muita coisa.  

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

Agente aqui não tem estado nada tristes, senão estava a dar cabo de mim próprio, agora tristes porquê, não se podia fazer a vida normal, 
agora se fiquei aborrecido por causa disso? não! É chato, não se pode ir a um lado qualquer, ou a uma convivência ou amigos, não se podia 
ir, mas agora ficar triste, não, agente pensava assim, não faço agora, mas daqui a 2 ou 3 anos ou 1 ano faço, tenho tempo de fazer.  

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fami-
liar? 
 

Eu lido com mais pessoas, mas tenho de ir também alem, e agente nunca está bem a vontade, ele também já teve covid, quando foi la 
internado teve covid. Nessa altura nem ia lá tanta vez como devia com medo disso, , não o deixava sair para ir a certos sítios, ele ainda 
andava por ai. Tínhamos a preocupação de lhe dizer não vai por ai , não vá para o café, deixe-se estar ai ele ouvia mal , mas depois deu-
lhe o AVC.  
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Cuidador Informal 8 

Que alterações a pande-
mia trouxe para a sua 
vida? 
 

As alterações foi não poder sair, não se fazer as coisas à vontade, com mais medo, mais inseguro, vou à rua chego a casa tenho de 
desinfetar as mãos, tenho que por a máscara, tirar a máscara, pronto foi esse o impacto. 

Quais as diferenças entre 
o antes e o após pande-
mia relativamente ao 
cuidar do seu familiar? 
 

Foi sempre a mesma coisa, ele teve internado, só ia o filho, só ele podia lá entrar, nessa altura foi complicado. 

Tem algumas questões 
relativamente à pande-
mia que gostaria de es-
clarecer? 
 

Não, tenho assim nenhuma duvida 

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

Os sentimentos as vezes de ansiedade, mais ansiedade, agora já está melhor. 

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fa-
miliar? 
 

Pois a mobilidade dele, ele ir a casa de banho e eu ter de cuidar, pois eu tive covid sem saber que tinha covid, eu sentia me cansada 
e sentia-me angustiada nunca associei ao covid, pensei que era da situação de saúde dele. 
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Cuidador Informal 9 

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

As alterações foram que nos tínhamos que estar em casa, não podíamos andar por ai, e pronto não andávamos livres, no dia a dia era um pedaço mais 

complicado, mas tínhamos que respeitar, pois! 

Quais as diferenças entre o 
antes e o após pandemia rela-
tivamente ao cuidar do seu 
familiar? 
 

Sempre houve mais cuidados pois a pessoa estava com mais cuidados mesmo na higiene e nessas coisas tinha medo, estava com mais cuidados, se não 

fosse isso, não precisava de ser tão rigoroso. 

Tem algumas questões relati-
vamente à pandemia que gos-
taria de esclarecer? 
 

Sei lá, só com as vacinas, isso é que eu tenho dúvidas, sobre a pandemia não, com as vacinas ouve-se tanta coisa na televisão que ainda tenho duvidas.  

Quais os sentimentos que tem 
vivenciado nesta fase pandé-
mica? 
 

Eu estava com medo sobre as vacinas, mas depois tomei, sempre deu alguma reação, eu fiquei doente, o meu marido só teve dor no braço, agora eu 

estive doente, tive mais dores, e depois estava com medo daquilo, tinha medo daquilo me fazer ficar pior. Tinha medo dos efeitos da vacina.  

Qual a sua maior preocupa-
ção perante o contexto pan-
démico relacionado com o 
cuidar do seu familiar? 
 

Sei la, a minha maior preocupação era estar sempre com cuidado com as máscaras, não podia estar sem máscara, ele também teve a doença (covid), 

teve no hospital e depois veio para casa e eu estava com preocupação, será que ele está curado? E depois eu vinha para casa e pensava será que ele 

apanhou lá, será que apanhou aqui, e eu estava sempre a fazer o teste, mas acho que apanhou lá (hospital). 
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Cuidador Informal 10 

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

Trouxe muitas limitações , trouxe preocupações, psicologicamente para mim há…há… a primeira fase em que estivemos fechados em 
casa foi difícil, fui um bocadinho abaixo, estar em casa , ainda a minha mãe era ligeiramente, pouquíssimo autónoma, mas ainda era, a 
ultima quarentena já levei um bocadinho melhor, mas o estar um bocadinho fechada em casa e não ter acesso as coisas, trouxe assim, não 
creio que fiquei depressiva mas fiquei um bocadito, mexeu muito comigo, chorei mais, foi geral talvez, a segunda já me ocupei, tentei me 
ocupar, fazia caminhadas, mas a primeira fui-me assim um bocadinho abaixo, para eles também, a minha mãe já era pouco autónoma, 
dava uns passinhos mas pouco  já era eu que fazia as compras, já fazia muitas das coisas e achei que eles também se perderam um 
bocadinho, o deixar de ir , nem que seja um bocadinho ao supermercado ou o que quer que fosse, foi ai que ela perdeu ainda mais. Eles 
são velhotes eu vou eu faço e ficaram muito fechados os dois aqui neste mundo e ela era uma pessoa muito ativa, senti que ela ficou … o 
meu pai não, o meu pai é social, vai ali à estrada, qualquer pessoa que passa ele fala, a minha mãe não, mas era muito de estar ali na 
cadeirinha via quem passava , porque ela não recebe chamadas, só a irmã, de vez em quando, o meu pai não , o meu pai é … sempre ao 
telefone com os amigos ou vai à estrada e mete conversa. Ela sentiu muito e sentiu do não ir, de não ir ao supermercado ver qualquer coisa 
porque ela gostava de ver as coisinhas ou ir ao shopping, ver as coisas, isso perdeu-se! Foi-se perdendo e a autonomia também e ficou 
toda, depois começaram os problemas. Eu acho que aqui começaram primeiro os psicológicos depois os físicos.  
 

Quais as diferenças entre o 
antes e o após pandemia 
relativamente ao cuidar do 
seu familiar? 
 

Olhe isto a situação para mim é uma novidade me dissessem que daqui a uns anos estaria nesta condição, eu dizia não, o meu pai talvez 
porque é cardíaco e tudo mais, à minha mãe eu diria que não, quase impossível uma pessoa tão ativa, ficar neste estado. Mudou, mudou 
muito a minha vida porque no trabalho é um corre, corre, são muitas obrigações, estou lá estou pensando nela, estou aqui tenho que me ir 
embora que tenho que ir trabalhar, mudou muito. Mas olhe vou-lhe dizer quando ela começou com isto com cadeira de rodas e tudo mais 
tive uma fase, no trabalho diziam esta cansada? Esta pensativa? Claro! Mas tu não queres dizer a tua vida a toda a gente porque  o trabalho 
não tem culpa nenhuma da minha vida pessoal , desta vez ela esteve hospitalizada imenso tempo , depois  esteve lá e agora veio, mais 
outra aprendizagem , mas eu cresci muito da cadeira de rodas para a cama, o tratar e o mudar a fralda já faço isto, porque chego ali, tem 
que ser outra pessoa , não é a filha , vamos mudar a fralda, vamos fazer isto porque até ver as feridas, tive que ir ao centro de saúde para 
me ensinarem porque eu não conseguia, as burocracias não foi assim tão fácil , porque tive de ir ao centro de saúde , ai faça assim, faça 
assado, mas a minha mãe tem ou n~~ao tem direito? Até conseguirmos virem lhe fazer os pensos. Também isso eu caio para o lado se 
vejo sangue, afinal agente tem uma força. Hoje em dia estou um bocado limitada, porque quando eu saiu tenho obrigações , vou tenho 
obrigações, se conseguir fugir , posso aparecer, posso ir a praia, gostava de poder fazer coisas e sair com as amigas e… está um bocadinho 
limitado, porque há dias que sai as 20h30 às 21h estou aqui, para mim o tempo pessoal é mesmo quando chego a casa e abro a porta, não 
faço muito mais do que a minha casa, mas que bom que cheguei a casa, é pouco mas é o meu momento, gostava de estar um bocadinho 
mais solta mas neste momento tenho algumas obrigações, que há dias me fazem ficar tipo, ok…é uma grande mudança. Antes não ia 
porque não me apetecia e agora não vou porque não posso. 
 

Tem algumas questões re-
lativamente à pandemia 
que gostaria de esclarecer? 

A pandemia ainda não a consegui perceber na totalidade, o que é que isto… porque é que isto apareceu, agente questiona-se  mas como 
eu sou assim muito espiritual, gosto de perceber mais além , estamos aqui na terra eu acredito que isto veio por algum motivo, o universo 
deu nos isto como um aprendizado, como crescimento pessoal, mas há dias em que eu acredito que muito pouca gente evoluiu, vejo com 
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 cada coisa, eu digo, depois de termos passado por isto tudo, estarmos fechados , estarmos reservados, com medo nem sabíamos do quê, 
agente não vê  e as pessoas não evoluíram não cresceram, passam por cima uns dos outros , o ser humanos faz uns aos outros, por os 
outros para traz, passar por cima. Acho que apurou, acho que aqueles que são mais sensíveis com a consciência, “Ok, não se sabe para 
que é que isto veio”, há pessoas que acreditam, há pessoas que continuam a não acreditar., o que é isto, é uma doença é um vírus? Não 
sabemos como é que isto veio tão rápido e chega as pessoas e matou pessoas, mas depois tem dias em que pensamos temos que respeitar. 
Tens que fazer a tua vida com alguma restrição e com alguma segurança. No trabalho já mandaram tirar as máscaras, uma pessoa fica 
sempre com muito receio. Eu estive tantas vezes ao pé de pessoas com covid por algum motivo estive tão perto, mas posso apanhar. Mas 
ainda dá para pensar, eu acho que temos que respeitar aquilo que não se conhece, não se vê sobretudo, e tirarmos dali a melhor aprendi-
zagem. Pelo menos eu penso assim e seria melhor se pudéssemos fazer todos, mas não se faz. Já no tempo em que era obrigatório usar a 
máscara as pessoas andavam à passarinho, eu a me proteger a mim e aos outros e as pessoas a pensar só nelas, as pessoas são egoístas. 
Acho que a pandemia foi uma aprendizagem para seres que quiseram evoluir, que tiveram consciência. E para muitos outros que nem 
foram dados nem foram achados e acabaram por falecer, isso a mim é que custa, uns saudáveis outros não, mas não percebi muito bem 
essa parte. 
Uns com uns sintomas de uma maneira outros com outros, pessoas com as duas vacinas, como o caso do meu filho, saudável e passou 
muito mal e o medico disse, há pessoas com três vacinas internados, isto não se percebe o porque que ataca de uma forma a uns, outra 
forma a outros, é estranho, tem a ver com o nosso eu, tem a ver comigo porque comigo é assim contigo é assado, temos que refletir. Eu já 
andei bem perto da chuva, mas ainda não me molhei, só tenho que agradecer. Em termos de trabalho fomos quase obrigados a ir levar a 
vacina e eu se tivesse escolhido não teria ido, eu tenho muito medo de vacinas, eu sou anti vacinas, tenho pavor às vacinas, só mesmo por 
essa questão tudo o que é vacinas… mas no trabalho até quiseram saber quais foram as vacinas que levamos! Mas tudo foi trabalhado 
para isso, a primeira vez que fui levar a primeira, achei tão estranho, as cadeiras, as pessoas a fazerem fila para entrar, a sentarem-se , a 
levantarem-se  eu pensei assim , agente somos uns robots, eu estou aqui não é porque eu quero estar aqui , estou obrigada a estar aqui, ou 
seja há comando na minha vida, e o sitio quando estar ali aquela meia hora com medo , sinto o pé , sinto o joelho, com muito medo. No 
dia seguinte senti um cansaço extremo, cansaço nas pernas, e eu como medo que aparecesse algum sintoma que morresse ali. Tudo com 
umas caras de enterro de medo. E eu pensei isto são robots, senta peum! senta peum! senta peum! nunca pensei que viesse a experienciar 
isto, que não é de todo o melhor! 
 

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

Eu já sou uma pessoa muito emotiva e sensível, acho que fiquei mais apurada, sinto muito as coisas e as emoções e isto tudo ainda me 
veio trabalhar mais esta parte, que eu sou muito sensível muito chorona, isto veio trazer mais aqueles sentimentos que aqui estavam, veio 
por tudo um bocadito mais ao rubro.  

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fami-
liar? 
 

A minha mãe teve covid no hospital, o covid tive muito receio perante os problemas que ela tinha, mas a medica disse que ela não teve 
qualquer sintoma associado ao covid. É claro que tenho receio, tive muito medo de que eles apanhassem e que fosse mais uma perda para 
a estatística. Tive medo, mas não por mim, nunca pensei no covid em mim e ainda hoje ainda não pensei, já fiz muitos testes, mas nunca 
fiz com medo de estar, mas nunca pensei na possibilidade de apanhar.  
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Cuidador Informal 11 

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

Nada, eu já estava aqui presa, não me afetou nada, porque eu já não saia para a rua, não fui afetada Graças a Deus, não senti nada. 

Quais as diferenças entre o 
antes e o após pandemia 
relativamente ao cuidar do 
seu familiar? 
 

Tudo igual, pois era aquela coisa de lavar as mãos, punha as luvas para o lavar, mas já as punha antes. Não senti nada. Pois sempre me 
fizeram as compras, a mim não me afetou em nada, porque eu sempre estive aqui.  
 

Tem algumas questões re-
lativamente à pandemia 
que gostaria de esclarecer? 
 

Pois também não sei, não sei dizer nada não. 

Quais os sentimentos que 
tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 
 

Pois que apanhasse ele, mas só eu é que ia praticamente para o pé dele e vieram-me logo vacinar. Pois sentia medo se apanhasse a doença, 
se passasse por ai alguém estranho não ia la para o pé para não … tinha medo, tinha medo de apanhar.  

Qual a sua maior preocu-
pação perante o contexto 
pandémico relacionado 
com o cuidar do seu fami-
liar? 
 

Não, é como eu digo não tenho medo de apanhar porque eu não ando ai, eu não saiu daqui sei lá , por acaso não tenho esse receio de 
apanhar. Tenho as vacinas, não ando aí a conviver nesses lugares. Não tenho assim grande receio de apanhar isso. Já foi, olha logo teria, 
quando aquilo começou, mas agora já passou este tempo todo, passou-se não tive nada, agora parece, se calhar já me vou esquecendo, não 
tenho assim medo, sei lá. 
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Cuidador Informal 12 

Que alterações a pandemia 
trouxe para a sua vida? 
 

A falta de liberdade de circulação, os cuidados, não só por mim mas principalmente por causa da minha mãe e do meu pai que são os dois bastante 
idosos, ha.. e a falta de ... em mim não como cuidadora mas em mim como parte social que eu gosto muito de sair (riso) e essa parte sempre me afetou 
mais desde que cuidei da minha mãe, mas de resto como já estava limitada também nas minhas saídas , já teve mais a ver com os cuidados, de higiene 
, as coisas que  levava para casa as pessoas que iam a  casa, pronto deixar o menos possível estarem com ela portanto ela sofreu mais um isolamento, 
praticamente só estava connosco, mas felizmente ainda estava connosco, de resto tirando isso pronto já estava, foi essencialmente o redobrar dos 
cuidados de higiene meus e dela, para tentar ao máximo evitar levar o bicho la para casa. Eu lá ainda não morava na casa dos meus pais, os meus pais 
tinham a casa deles e eu tinha a minha, portanto eu andava sempre cá e lá prontos… ia 3 /4 vezes por dia e as manhã passava lá, tudo isso causou-me 
alguma ansiedade, o sistema nervoso um bocado alterado e depois tomamos a decisão de… a minha mãe, eles viviam num primeiro andar, era moradia 
com primeiro andar, não tinha quarto cá em baixo e a minha mãe estava limitada ao quarto, porque na altura ela ainda se levantava, agora não está 
complemente acamada, só se levanta para a cadeira de rodas, agora já não anda nada, na altura ainda andava, mas descer as escadas era impensável e 
isso levou-nos a vir para aqui, e ao virmos para aqui, desde que viemos pelo menos tenho aqui espaço ao ar livre que já é diferente, mas a parte do 
sistema nervoso ficou um bocadinho abalada, por tudo, não só pelo covid mas também pelo fato de ainda estará cuidar dela e degradação dela foi muito 
rápido. Ela já não saia muito e isso acho que a afetou muito em termos da demência e foi se calhar mais galopante, pois ela já não queria sair , só ia as 
vezes a minha casa, e depois deu uma queda e a partir dai foi mais galopante, a parte do cérebro foi sempre a galopar, as vezes conhece-nos outras 
vezes não, não se percebo quase nada da linguagem e afeta-nos muito, foi uma opção mudar de vida totalmente, eu fiz acordo com a entidade patronal 
para poder ficar a cuidar dela porque não a queria por num lar, e como já estávamos a passar uma fase, eu aproveitei e fiz acordo com a instituição 
para ficar a cuidar dela, foi uma opção de vida, e veio entretanto o covid e então o lar ainda se punha mais fora de questão não pelo lar em si, mas pelo 
facto das pessoas estarem mais expostas e mais isoladas da família e isso fazia-me muita confusão, foi uma mudança drástica e a parte do sistema 
nervoso afetou-me . Mas agente tem de pensar que o dinheiro não é tudo e estar com a família … esta claro que eu estava tão bem com o meu marido 
viria para cá, e eles? Iam os dois para um lar? … Não, pode ser! Se fossemos a pensar assim coitados dos nossos idosos, há tanto, não é? Agora 
precisam, eu já precisei deles, agora precisam eles de mim.  

Quais as diferenças entre o 
antes e o após pandemia rela-
tivamente ao cuidar do seu 
familiar? 
 

Passei a ter mais cuidado, na altura mesmo da pandemia eu usava mascara sempre que cuidava dela, eu tinha sempre o cuidado de usar a máscara, não 
entrar no quarto sem desinfetar as mãos , agora prontos não vou tratar dela sem nunca lavar as mãos , sem nunca as desinfetar mas por exemplo se lhe 
vou dar agua já não vou com mascara, esses cuidados já não tenho, agora continuo a tê-los la fora, mais por causa deles à mesma, embora ela esteja 
vacinada e tudo, mas naquela altura da pandemia estava , que eu não sei se agora está melhor ou se está pior, agente não ouve è tanto falar, mas ai 
pronto todo o medo do desconhecido e agente só ouvia falar daquilo, mortes e só mortes, ai tinha muito mais medo, por exemplo houve a falta de 
beijos, no inicio o contacto era o essencial, os afetos essencialmente , porque era o receio de estar mais próxima, pronto, o beijo que ela sempre gostou 
tanto do beijinho, não recebia, pronto recebia festas mas a mão tinha uma luva, pronto essas coisas alterou um bocadinho, hoje em dia já não, isso já 
voltou tudo, mas nessa altura os afetos com ela foi o que eu notei que teve de haver um corte. 

Tem algumas questões relati-
vamente à pandemia que gos-
taria de esclarecer? 
 

Não, mais ou menos tenho-me mantido sempre informada, não tenho tido assim duvidas. 
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Quais os sentimentos que tem 
vivenciado nesta fase pandé-
mica? 
 

Os sentimentos, os sentimentos de alguma insegurança, frustração, ha… essencialmente foram esses, nê esse sentimento de falta de liberdade, de 
desconfiança, quer queiramos quer não, nos acabávamos por desconfiar todos uns dos outros, um tossia agente ficava… não eramos só nós, quase de 
certeza que eu sem pensar também fiz com os outros e eu acho que isso é um sentimento horrível, agente não estar confiantes nos sítios, estar sempre 
com medo. Há.o medo também foi um , principalmente nos primeiros tempos depois as coisas foram-se desanuviando mas os primeiros tempos foram 
mais intensos, porque agente via também na televisão as mortes todas. Eu acho que nos afetou muito e acho que vai sempre da parte do sistema nervoso 
vai levar algum tempo  e eu felizmente nunca passei por nada relacionado diretamente com o covid, ter pessoas internadas, ter pessoas a falecer, não 
passei por isso, a minha sogra faleceu na altura da pandemia mas já tinha outros problemas de coração, calhou, mesmo ai foi complicado a parte por 
exemplo do funeral, portanto essa parte toda, faleceu em casa, depois a maneira como a levaram, não a podemos vestir, enrolada só num lençol, pronto 
toda essa parte, foi totalmente diferente e também é um choque bastante grande mas não teve nada a ver com o covid em si porque senão tinha sido 
bem pior, acho que tinha vivido de outra forma. Esses pavores de ter alguém no lar teria sido bem pior.  
 

Qual a sua maior preocupa-
ção perante o contexto pan-
démico relacionado com o 
cuidar do seu familiar? 
 

O meu maior cuidado continua a ter a ver com tentar evitar trazer o vírus ca para dentro de casa, portanto é a minha maior preocupação. Já não é tanto, 
ela tem a idade que tem está num estado já quase que não está cá, é evitar o sofrimento, eu sei que isto mais dia menos dia, mais tempo menos tempo 
vai acabar, se eu conseguir evitar trazer é menos esse sofrimento, para evitar que sofra mais e que possa estar aqui ao pé de nós. Porque com a idade 
que tem se calhar a ir para um hospital ou alguma coisa, por isso tentamos ter muito cuidado lá fora para ver se não vem nada. A vida ativa e social 
que eu tinha deixei de ter por causa deles, há…, mas por exemplo não deixei de usar mascara, não vou a lado nenhum, não entro num supermercado, 
não vou a sítio nenhum que eu não ponha a máscara e continuo com os desinfetantes quando entro num supermercado, isso continuo sempre a fazer, 
para evitar o máximo que ela apanhe, pronto já basta o que basta. 
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Cuidador Informal 13 
Que alterações a pandemia trouxe 

para a sua vida? 

 

Perdemos a nossa liberdade, depois perdemos o convívio em família porque só convivíamos com os mais próximos, com os outros não, houve um afasta-

mento. Antes da pandemia nós tínhamos uma tradição que eramos cinco irmãos e juntávamos-mos aos fins de semana ou quando alguém fazia anos, 

juntávamos todos filhos, sobrinhos, irmãos, sempre fomos muito unidos, íamos ao restaurante e perdemos isso tudo, deixamos de fazer, evitávamos o 

máximo nos juntarmos. Nós convivíamos muito, eu cheguei a fazer festas da minha filha lá em casa e juntava 40/50 pessoas e deixei de fazer, simplesmente 

deixamos porque não podia e não devia fazer, a situação não nos permitia juntar assim.  
Quais as diferenças entre o antes e o 

após pandemia relativamente ao cui-

dar do seu familiar? 

 

Antes juntávamos todos, íamos lá para cima cuidávamos dela, não tínhamos receio de ir para o pé dela e a partir da pandemia mudou. A minha mãe tinha 

problema nas pernas, tinha uma ferida aberta e nós evitávamos ir a certos sítios para depois estarmos em contacto com ela, evitávamos ao máximo sair, 

restaurantes e tudo mais deixamos de ir porque além da minha mãe tínhamos a minha irmã a viver lá em casa com uma doença oncológica. Nós privamos 

de muita coisa, muita coisa, para podermos cuidar da minha mãe e da minha irmã. Faltou a proximidade, aquela vontade de nos abraçarmos, nos beijarmos, 

faltou! Sempre gostei muito de lhe dar uns beijinhos, eu tinha a mania de lhe mexer no cabelinho, despenteá-la na brincadeira e tudo isso tem sido evitado.  
Tem algumas questões relativa-

mente à pandemia que gostaria de 

esclarecer? 

 

Não me recordo de questões, acho que tem sido um tema muito abordado pela comunicação social.  

Quais os sentimentos que tem viven-

ciado nesta fase pandémica? 

 

Sinto tristeza, sei lá! a pessoa fica deprimida, fica sem vontade de fazer muita coisa. Nós estávamos habituadas a um tipo de liberdade que nem dávamos 

valor aquilo que tínhamos e só depois desta pandemia é que começamos a dar valor a essa coisas. Porque era uma coisa natural que fazíamos, agora não. 

Apesar de agora as coisas estarem melhor, eu ainda evito ir a muito sítio, mesmo que vá para a rua, não vou sem máscara, neste momento parece que temos 

medo uns dos outros. Antes da pandemia não! Dirigíamos a qualquer pessoa, sem qualquer receio, as vezes não por termos que respeitar as pessoas, é mesmo 

o receio, por exemplo numa fila do supermercado uma pessoa tenta-se afastar o máximo. É o desinfetar das mãos, é o desinfetar da roupa, é a limpeza da 

casa, que uma pessoa tenta por tudo mais limpo o mais possível e mais desinfetado, mas quer queiramos quer não isto é uma coisa que mexeu muito com 

agente, e nós nunca pensamos, pelo menos eu nunca pensei passar por uma coisa destas.  
Qual a sua maior preocupação pe-

rante o contexto pandémico relacio-

nado com o cuidar do seu familiar? 

 

O que mais me preocupa é que ela apanhe o vírus, porque ela é uma pessoa de idade, com muito má circulação, com problemas nas pernas, é uma pessoa 

frágil. A minha maior preocupação foi essa que a minha mãe apanhasse e que não sobrevivesse a isso.  
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Cuidador Informal 14 

Que alterações a pande-
mia trouxe para a sua vida? 

 

Olhe foi adaptar-me a ela, propriamente não houve assim grandes alterações, as alterações normais, o uso de máscara, termos cuidado nos contactos 
quando estava mais forte, termos cuidado não irmos tanto a sítios onde houvesse muita gente, foram estas as alterações que houve, propriamente 
não houve assim grande mudança, é uma adaptação ao uso da máscara mais e os contactos é mais isso, não é mais nada. 

Quais as diferenças en-
tre o antes e o após pandemia 
relativamente ao cuidar do 
seu familiar? 

 

Eu acho que não há diferença nenhuma, o que pode ter existido foi o uso da máscara, quando por exemplo estávamos com dor de garganta, quando 
estávamos mais constipados eu usava mais a máscara quando tratava da minha mãe, de resto não houve assim nada, até porque temos todos as 
vacinas, toda a gente está vacinada, à exceção da minha mãe que só tem duas vacinas, falta-lhe a 3ª vacina só. Hoje até vou ligar para o centro para 
saber se vêm dar ou não. Portanto estamos todos vacinados, a partida quem tinha mais contactos era eu com os miúdos da escola e pronto quando 
saiamos, e ter esse cuidado e desinfetar as mãos ter cuidado com certo tipo de situações, as situações normais.  

 
Tem algumas questões 

relativamente à pandemia 
que gostaria de esclarecer? 

 

Não, espero é que a pandemia se vá embora, mas não tenho assim nenhuma questão, isto acho que foi tudo gradual, nos fomo-nos habituando e 
fomo-nos adaptando as situações consoante a gravidade das coisas que iam acontecendo e íamos tendo sempre esses cuidados, fomos um bocado 
rigorosos nesse aspeto. No primeiro ano ficamos mais assustados porque não sabíamos, não havia a vacina, também não sabíamos a gravidade da 
situação, depois fomo-nos adaptando a situação, fomos sempre cumprindo as regras.  

Quais os sentimentos 
que tem vivenciado nesta fase 
pandémica? 

 

No primeiro ano ficamos um bocado assustados, um sentimento um bocado de susto , medo de não saber bem como é que era, se podíamos apanhar, 
se não podíamos, desinfetava tudo o que vinha do supermercado, eu comprava as coisas desinfetava tudo, passava tudo com o cloro antes de 
guardar, depois as pessoas vão se habituando aquela situação e se calhar vão vendo que se calhar não é preciso tanto aquela situação  é preciso mais 
lavar as mãos, o contacto, a mascara. Ao princípio acho que toda a gente teve um bocado de medo, eu vinha do supermercado aquilo era uma 
loucura a desinfetar tudo com um pano com álcool, punha o álcool num toalhete e depois passavas as compras todas com aquilo e se calhar não era 
preciso, o bicho também vi tendo aquelas mutações, aquelas diferenças que vamos nos também habituando e adaptando a isso. 

Qual a sua maior preo-
cupação perante o contexto 
pandémico relacionado com 
o cuidar do seu familiar? 

 

É que a minha mãe não apanhe o covid, a minha maior preocupação é essa, é que não apanhe, por exemplo eu ontem estava um bocado com dores 
de garganta, pus logo a máscara para tratar sempre dela com mascara. Há esta preocupação, quando eles vêm aqui, não vão logo dar beijinho a avó, 
veem na aqui de longe, que é para evitar que haja contactos com o exterior para não haver a possibilidade de poder apanhar, felizmente nenhum de 
nos ainda apanhou, ca em casa ainda não apanhamos nenhuns.  Trabalhamos todos em sítios onde vai muita gente, temos tido sorte, as vezes o fator 
sorte também conta, mas pronto ainda ninguém apanhou. Foi uma adaptação e continua a ser porque nos não sabemos o que ainda vem aí.  
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Apêndice II- Guião de Apoio às Visitas Domiciliarias 
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GUIÃO DE APOIO ÀS VISITAS DOMICILIÁRIAS 
Identificação da Sessão: Isolamento Social  

Data: Agendamento individualizado conforme a disponibilidade do Cuidador Informal 
Duração da Sessão: 30 Minutos.  Tempo da Sessão é ajustado às necessidades do Cuidador Informal 

Objetivo Geral Realização de ação de educação para a saúde. 
Objetivos Específicos Prevenção do Isolamento Social  

       

Etapas da Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades 

 

Introdução -Breve apresentação do projeto e apresen-
tação dos objetivos da sessão 

Tablet (Apresentação Po-
werPoint). 
Guia Pratico do Cuidador 
Informal. 

Expositiva 
 

Realização de Ecomapa 
Disponibilizar lista de contac-
tos em caso de urgência.  
Dar a conhecer associações de 
apoio ao cuidador informal. 
Dar a conhecer os recursos de 
apoio existentes na comuni-
dade. 

Desenvolvimento 

Temas a desenvolver:  
Importância de manter os contactos soci-
ais. 
Recursos de apoio existentes na comuni-
dade. 

Conclusão -Esclarecimento de dúvidas 
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GUIÃO DE APOIO ÀS VISITAS DOMICILIÁRIAS 
Identificação da Sessão: Saúde Mental 

Data: Agendamento individualizado conforme a disponibilidade do Cuidador Informal 
Duração da Sessão: 30 Minutos.  Tempo da Sessão é ajustado às necessidades do Cuidador Informal 

Objetivo Geral Realização de ação de educação para a saúde. 
Objetivos Específicos Promoção da Saúde Mental  

       

Etapas da Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades 

 

Introdução -Breve apresentação do projeto e apresen-
tação dos objetivos da sessão 

Tablet (Apresentação Po-
werPoint ) 
Guia Pratico do Cuidador 
Informal. 
Internet. 

Expositiva 
 

Entrega do Guia Pratico, apre-
sentação e descodificação do 
mesmo.  
Exercícios respiratórios 
Relaxamento Muscular Pro-
gressivo 
Visualização Guiada 

Desenvolvimento 

Temáticas a abordar:  
Cuidar de Si, é natural: Reconheça os seus 
limites, procure informação e aconselha-
mento, aprenda a lidar com o stress, Esteja 
disponível para aceitar ajuda.   
Crie o seu espaço um momento só para si. 
A COVID-19 e o Impacto na Saúde men-
tal (medos, ansiedade, expressão dos afe-
tos). 
 

Conclusão -Esclarecimento de dúvidas 
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Apêndice III- Cronograma de Atividades 
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Cronograma 
Intervenções 

Meses/semanas 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Diagnostico 
de Situação                                                         

Integração na 
equipa ECCI                                                         

visitação do-
miciliaria                                                         

Pedido de au-
torização 
para ARS 

                                                        

Recolha de 
dados                                                         

Elaboração 
de Guia prá-

tico 

                                                        

Sessões de 
Educação 

para a saúde, 
minimo 3 ses-

sões 

                                                        

Monitorização 
e avaliação                                                         

Realização 
do Relatório 

(estágio Final) 
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Apêndice IV- Cartaz de Divulgação do Projeto 
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Apêndice V- Dia Mundial do Cuidador Informal 
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Apêndice VI- Guia Pratico Para o Cuidador Informal em Tempo de Pandemia 
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Autor: Vânia Martins Carmo- Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Serviço de Ci-

rurgia/Portimão -Portugal, Licenciatura em Enfermagem, Mestranda no IV Mestrado em 

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

Saúde Publica. 

Autor responsável pela correspondência: Vânia Martins Carmo- e-mail: vaniamar-

tinsc@gmail.com 

 

  



 
 

185 
Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja   

Título | Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais  

 

RESUMO 

 

Objetivos: Conhecer o impacto da pandemia COVID-19 nos cuidadores informais, validar 

as reais necessidades e dificuldades do impacto causado pela pandemia no Cuidador Infor-

mal. 

Metodologia: A abordagem metodológica assumiu uma natureza qualitativa de carater 

descritivo exploratório, com aplicação de um guião de entrevista semiestruturado. O estudo 

decorreu entre abril e junho de 2022. Os sujeitos do estudo foram cuidadores informais de 

utentes seguidos por uma Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Sul de Portugal. 

Foram entrevistados quatorze cuidadores informais. A amostra foi não probabilística de 

conveniência constituída com base em critérios de seleção e exclusão previamente estabe-

lecidos. As entrevistas foram transcritas e analisadas com base na análise de conteúdo ba-

seada no Modelo Conceptual de Bradin (1977). 

Resultados:  Na análise das narrativas emergem três categorias: Impacto Socioeconómico; 

Impacto na Saúde mental e Impacto na Pessoa Cuidada. Cada categoria foi posteriormente 

dividida em Subcategorias: Barreiras no Processo de Socialização, Subsistência Econó-

mica, Ansiedade, Limitação na Expressão dos Afetos e Perda de autonomia funcional e 

mental. Em todas as categorias e subcategorias foi possível denotar o impacto da pandemia 

COVID-19 nos sujeitos do estudo.  

Conclusão: Verificamos a existência de um impacto bastante significativo da COVID-19 

nos cuidadores informais, principalmente a nível da saúde mental razão pela qual é impe-

rativo atuar junto dos mesmos, por forma a reduzir os efeitos negativos e potencializar as 

suas competências para uma melhor gestão dos cuidados prestados ao seu familiar. 

Palavras-chave: Cuidador Informal; COVID-19; Saúde Mental; Isolamento Social 
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Apêndice VIII- Consentimento Informado 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVES-

TIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

[ 

Título do estudo: 

Impacto da pandemia Covid-19 nos cuidadores informais de utentes da ECCI- sILVES  

 

Enquadramento: O Projeto de intervenção comunitária encontra-se integrado no IV 

Mestrado em Associação na área de Especialização em Enfermagem Comunitária, a de-

correr na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. O estágio curricular 

realiza-se na Unidade de Cuidados à Comunidade Rio Arade, Silves, pertencente ao 

ACES Algarve II – Barlavento. No âmbito do Mestrado encontramo-nos a desenvolver 

um projeto de intervenção comunitária. "Impacto da pandemia covid-19 nos cuidadores 

informais de utentes da ECCI-Silves." 

Explicação do estudo: Face ao contexto pandémico atual verifica-se a necessidade de 

validar as reais necessidades e dificuldades do impacto causado pela pandemia no cuida-

dor informal, por forma a reduzir os efeitos negativos e potencializar as suas competên-

cias para uma melhor gestão dos cuidados prestados ao seu familiar. Será aplicada uma 

entrevista semiestruturada, a qual será realizada presencialmente em visitação domicilia-

ria, será realizada gravação de áudio da mesma. Será garantido todo o sigilo e confiden-

cialidade dos dados, os quais serão armazenados, o tempo necessário para a conclusão do 

trabalho. 

Confidencialidade e anonimato: Declaro que toda a informação consultada para a rea-

lização deste projeto de intervenção comunitária será tratada com confidencialidade e 

anonimato. Nenhum procedimento será realizado sem o consentimento informado dos 

participantes. A participação do cuidador informal no projeto é totalmente voluntária res-

peitando a sua autonomia, confidencialidade, consentimento livre, informado e esclare-

cido para a participação no projeto. O participante a qualquer momento pode desistir do 

estudo, sem qualquer penalidade, prejuízos ou perda de benefícios. A informação 

 
1 https://www.ordemdosmedicos.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0077090001371555285-672.pdf  

2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

https://www.ordemdosmedicos.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0077090001371555285-672.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf


 
 

188 
Escola Superior de Saúde- Instituto Politécnico de Beja   

Título | Impacto da Pandemia COVID-19 nos Cuidadores Informais  

 

recolhida para realização do diagnóstico de saúde será apenas utilizada para o presente 

trabalho académico, será garantido todo o sigilo e confidencialidade dos dados, os quais 

serão armazenados, o tempo necessário para a conclusão do trabalho. 

Agradeço a disponibilidade, 

Coloco-me desde já ao dispor para esclarecimento de qualquer questão relacionada com o 

presente projeto de intervenção comunitária.  

Vânia Carmo, Enfermeira a exercer funções no serviço de Cirurgia 2B do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve  

Número mecanográfico 83175  

Cédula profissional nº 67059 

Email: vaniamartinsc@gmail.com 

Assinatura/s:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … 
… … … 
… … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … …  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 
foram fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. foi-me garantida a possibilidade de, 
em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. 
Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma 
voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas 
garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 
 
Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …
  Data: ……  /……  /……….. 
 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 
NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 
        ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … 
 
ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 2 PÁGINA/S E FEITO EM DUPLICADO: 
UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE  

mailto:vaniamartinsc@gmail.com
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Apêndice IX-Declaração do Investigador 
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Declaração do Investigador  

 

Eu, Vânia Isabel Lopes Martins do Carmo, enfermeira a exercer funções no serviço de 

Cirurgia 2B do Centro Hospitalar Universitário do Algarve com o número mecanográfico 

83175 e cédula profissional nº 67059 encontro-me a frequentar o IV Mestrado em Associação 

na área de Especialização em Enfermagem Comunitária, a decorrer na Escola Superior de Sa-

úde do Instituto Politécnico de Beja. O estágio curricular realiza-se na Unidade de Cuidados à 

Comunidade Rio Arade, Silves, pertencente ao ACES Algarve II – Barlavento, sob a orientação 

da Srª Enfermeira Gestora Ana Paula Samudio e a Docente Isaura Serra (Escola Superior de 

Enfermagem S. João de Deus da Universidade de Évora). 

No âmbito do Mestrado encontramo-nos a desenvolver um projeto de intervenção comu-

nitária, “O impacto da pandemia covid-19 nos cuidadores informais”, o qual tem por base a 

metodologia de planeamento em saúde, onde propomo-nos desenvolver um diagnostico de sa-

úde com objetivo de conhecer o impacto da pandemia COVID-19 nos cuidadores informais dos 

utentes seguidos pela ECCI. No estágio final serão concretizadas as etapas seguintes, nomea-

damente: seleção de estratégias de intervenção, preparação operacional, implementação, moni-

torização e avaliação. 

Face ao contexto pandémico atual verifica-se a necessidade de validar as reais necessidades 

e dificuldades do impacto causado pela pandemia no cuidador informal, por forma a reduzir os 

efeitos negativos e potencializar as suas competências para uma melhor gestão dos cuidados 

prestados ao seu familiar. Pretende-se com o atual projeto conhecer qual o impacto da situação 

pandémica, Covid-19 no cuidador informal do utente seguido pela ECCI, integrada na UCC 

Rio Arade Silves e identificar as necessidades/dificuldades do cuidador informal, devido à Co-

vid-19 

Objetivos Específicos:  

• Elaborar um guia prático para o cuidador informal, intitulado “Guia pratico para o cui-

dador informal em tempo de pandemia." 

• Implementar plano de formação com mínimo de 2 sessões para o cuidador informal 

sobre o covid-19,  
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• Realizar visitação domiciliaria, em número mínimo de 5 a todos os utentes 

• Identificar necessidades do cuidador informal com encaminhamento para os respetivos 

recursos de saúde/sociais.  

Metodologia:  Investigação qualitativa, de carater descritivo, exploratório, onde será utili-

zada a metodologia de recolha de dados, através de entrevista semiestruturada aos cuidadores 

informais dos utentes seguidos pela ECCI (UCC-Rio Arade-Silves), orientada por 6 perguntas-

chave (abertas) e 1 pergunta fechada, com o consentimento informado dos participantes.  

A população total: Todos os utentes seguidos pela ECCI, optando-se por uma amostra não 

probabilística de conveniência. 

Critérios de seleção: Cuidadores informais que aceitem participar no estudo, de utentes 

com classificação de TNF igual ou superior a 90 pontos, (sendo o valor máximo de dependência 

160 pontos) e Índice de Katz igual ou inferior a 6 pontos (considerando o intervalo de 0 (maior 

índice de dependência) a 12 pontos (menor índice de dependência).  

Condições e financiamento: A realização deste projeto de intervenção não requer qual-

quer orçamento ou financiamento.  

Confidencialidade e anonimato: Declaramos que toda a informação consultada para a 

realização deste projeto de intervenção que diga respeito ao processo clínico do utente e às 

respostas resultantes da entrevista serão rigorosamente tratadas com confidencialidade e anoni-

mato. Sendo de salientar que a consulta do processo do utente terá apenas a finalidade de con-

sultar a TNF e o Índice de Ktaz. Em momento algum serão divulgados dados pessoais do utente 

ou cuidador informal incluídos no projeto de intervenção comunitária, e não se fará referência 

à localização geográfica do projeto nem a identificação da equipa. Nenhum procedimento será 

realizado sem o consentimento informado dos participantes e respeitando os princípios éticos 

defendidos pela Declaração de Helsínquia e Convenção de Oviedo. A participação do cuidador 

informal no projeto é totalmente voluntária respeitando a sua autonomia, confidencialidade, 

consentimento livre, informado e esclarecido para a participação no projeto. O participante a 

qualquer momento pode desistir do estudo, sem qualquer penalidade, prejuízos ou perda de 

benefícios. A informação recolhida para realização do diagnóstico de saúde será apenas utili-

zada para o presente trabalho académico, será garantido todo o sigilo e confidencialidade dos 

dados, os quais serão armazenados, o tempo necessário para a conclusão do trabalho. 
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Conflitos de interesses. Declaramos que não existem quaisquer conflitos de interesses e 

que os dados obtidos são confidenciais e usados apenas para a realização da Dissertação do 

Mestrado em enfermagem Comunitária e de saúde publica.  Comprometo-me a remeter o rela-

tório final da Dissertação à Diretora Executiva do ACES II – Barlavento, Exma. Dr.ª Leonor 

Bota 

 

 


