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Resumo 

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos de maior impacto evidenciado no 

cenário mundial. As mudanças demográficas decorrentes do processo de 

envelhecimento populacional, ocorridas na contemporaneidade, são acompanhadas por 

modificações no perfil de morbimortalidade da população. Nesse processo, evidencia-

se, mais frequentemente, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, que 

atingem, sobretudo, a população idosa e que podem, eventualmente, comprometer a 

capacidade funcional desses indivíduos, que passam a depender de cuidados 

permanentes.  

Na atualidade as famílias continuam a ser os principais recursos informais que 

proporcionam cuidados aos idosos dependentes. Estes cuidadores familiares deparam-se 

com exigências, decorrentes do processo de cuidar que englobam desde os aspetos 

emocionais aos instrumentais. Assim, este trabalho tem como objetivo geral 

compreender as vivências do cuidador informal de familiar de idosos no contexto 

domiciliário no concelho de São Salvador do Mundo em Cabo Verde. Decorrente deste 

objetivo geral, os objetivos específicos passaram por: caracterizar o perfil 

sociodemográfico do cuidador informal de familiar de idosos no contexto domiciliário e 

dos profissionais na área de saúde; identificar os sentimentos do cuidador informal de 

familiar de idosos; identificar as dificuldades e experiências vivenciadas pelo cuidador 

informal; conhecer as estratégias de intervenção utilizadas pelo cuidador na prestação 

de cuidados, identificar a relação dos profissionais na área de saúde com os cuidadores 

informais de familiar de idosos no contexto domiciliário; conhecer os apoios dos 

profissionais na área de saúde e outras redes de suporte social. 



 

 

 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de carater quali-quantitativo realizado 

com uma amostra intencional, constituída por 8 cuidadores informais e 2 profissionais 

na área de saúde no concelho São Salvador do Mundo, onde a colheita dos dados foi 

efetuada recorrendo a um guião de entrevista semi estruturado com caracterização 

sociodemográfica, Escala de Zarit (Sequeira, 2010) e CASI (Sequeira, 2010), aplicado 

em contexto domiciliário, respeitando os princípios éticos inerentes ao processo de 

investigação, tendo os dados colhidos sido submetidos a uma análise descritiva com 

recurso a análise de conteúdo. 

Após a análise dos dados verificou-se que todos os cuidadores são do sexo feminino 

(100%), a maioria são solteira (62,50%), desempregada (50,00%), sendo que prestam 

cuidados a maioria são as filhas (62,50%) e os conjugues (12,50%) e todos coabitam 

com a pessoa cuidada. 

Todos os participantes referiram ter uma relação boa com o seu familiar, os cuidadores 

de idosos receberam 100% dos apoios dos familiares. Quanto ao motivo que levou o 

cuidador informal a prestar cuidados, a maioria respondeu que cuidaram dos seus 

familiares por obrigação/dever (62,50%). O tempo mínimo é de 6 meses e máximo é de 

9 anos. O apoio social recebido pelos participantes a maioria é do Centro Saúde 

(80,00%), sendo que 62,50% dos cuidadores receberam apoio relacionados com os 

cuidados de enfermagem. 

A falta de disponibilidade, défice na Saúde, a idade avançada são algumas das 

dificuldades sentidas pelos participantes apesar de partilharem os cuidados com outros 

membros da família, mas também relataram estar satisfeito por prestarem cuidados aos 

seus familiares. A maioria dos cuidadores (63,52%) não apresenta sobrecarga. 



 

 

 

 

 

No que tange a relação dos profissionais na área de saúde com os cuidadores informais 

e os idosos referiram falta de profissionais que a relação é pouca, também referem falta 

de apoio aos idosos. 

A partir dos resultados obtidos é apresentada uma proposta de um projeto de 

intervenção designado de Cuidar de quem já cuidou desenhada com o objetivo de 

capacitar os cuidadores informais através de seções de formações e informação sobre o 

processo de cuidar. 

 

 

Palavras chaves: Cuidador Informal de Idosos, Gerontologia, Cuidados de Saúde, 

Sobrecarga do Cuidador Informal, Cuidados no Domicílio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

Population aging is one of the phenomena with the greatest impact on the world stage. 

The demographic changes resulting from the population aging process, which have 

occurred in contemporary times, are accompanied by changes in the population's 

morbidity and mortality profile. In this process, the prevalence of non-communicable 

chronic diseases is more often evidenced, which affect, above all, the elderly population 

and which may, eventually, compromise the functional capacity of these individuals, 

who come to depend on permanent care. 

Currently, families continue to be the main informal resources that provide care to 

dependent elderly people. These family caregivers are faced with demands arising from 

the care process that range from emotional to instrumental aspects. Thus, this work has 

the general objective of understanding the experiences of the informal caregiver of a 

family member of the elderly in the home context in the municipality of São Salvador 

do Mundo in Cape Verde. As a result of this general objective, the specific objectives 

were: to characterize the sociodemographic profile of the informal caregiver of family 

members of the elderly in the home context and of professionals in the health area; to 

identify the feelings of the informal caregiver of a family member of the elderly; to 

identify the difficulties and experiences lived by the informal caregiver; to know the 

intervention strategies used by the caregiver in the provision of care. to identify the 

relationship of professionals in the health area with informal caregivers of family 

members of the elderly in the home context; to know the support of professionals in the 

health area and other social support networks. 

This is a descriptive, exploratory, qualitative-quantitative study carried out with an 

intentional sample, consisting of 8 informal caregivers and 2 health professionals in the 



 

 

 

 

 

municipality of São Salvador do Mundo, where data collection was carried out using a 

script semi-structured interview with sociodemographic characterization, Zarit Scale 

(Sequeira, 2010) and CASI (Sequeira, 2010), applied in a home context, respecting the 

ethical principles inherent to the investigation process, with the data collected being 

subjected to a descriptive analysis with feature content analysis. 

After analyzing the data, it was found that all caregivers are female (100%), most are 

single (62.50%), unemployed (50.00%), and the majority of caregivers are daughters 

(62.50%) and spouses (12.50%) and all cohabit with the person cared for. 

All participants reported having a good relationship with their relatives, caregivers of 

the elderly received 100% of the support from family members. As for the reason that 

led the informal caregiver to provide care, most responded that they took care of their 

family members out of obligation/duty (62.50%). The minimum time is 6 months and 

the maximum is 9 years. The social support received by most participants is from the 

Health Center (80.00%), and 62.50% of caregivers received support related to nursing 

care. 

Lack of availability, health deficit, old age are some of the difficulties felt by the 

participants despite sharing care with other family members, but they also reported 

being satisfied with taking care of their family members. Most caregivers (63.52%) are 

not overloaded. 

Regarding the relationship of professionals in the health area with informal caregivers 

and the elderly mentioned a lack of professionals that the relationship is little, they also 

refer to a lack of support for the elderly. 



 

 

 

 

 

Based on the results obtained, a proposal for an intervention project called Caring for 

those who have already cared is presented, designed with the objective of training 

informal caregivers through training and information sections on the care process. 

 

 

Keywords: Informal Elderly Caregiver, Gerontology, Health Care, Informal Caregiver 

Burden, Home Care. 
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Introdução 

Atualmente a esperança média de vida, na maior parte dos países, ultrapassa os 80 anos, 

este aumento da esperança de vida conduz ao fenómeno de envelhecimento 

populacional com que somos confrontados nos dias que correm (Lopes, Mendes & 

Silva, 2014). 

Envelhecer, faz parte do desenvolvimento de todo o ser humano. Todavia, acarreta 

consigo, por diversas vezes, a necessidade de dependência de outras pessoas. Isto 

porque, existem limitações efetivas ao nível físico, psicológico e mesmo emocional, que 

não permitem ao idoso usufruir de uma funcionalidade plena. 

Em Portugal, têm-se verificado alterações demográficas registando-se um aumento do 

índice de envelhecimento assim como do índice de longevidade. A par destes, constata-

se também um aumento do índice de dependência dos idosos (PORDATA, 2016). 

Visto que, a alteração desses perfis demográficos leva a um crescente índice de 

envelhecimento, sendo este o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 

pessoas menores de 15 anos, em Portugal esse índice é de 157,4%, sendo o 3º país a 

nível da União Europeia com maior índice de envelhecimento (PORDATA, 2018, cit in 

Fernandes, 2021). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a população mundial está 

envelhecendo (OMS, 2015) em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou 

mais está crescendo rapidamente, em relação às demais faixas etárias. Estima-se que em 

2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 

anos, e até 2050, haverá dois bilhões, sendo 80% nos países desenvolvidos (Nogueira, 

2017). 
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Para Jerez-Roig et al. (2016) o crescimento da população idosa, associado às baixas 

taxas de fecundidade e de mortalidade, representam ganhos para a sociedade, por um 

lado, e por outro representam um desafio ao pretender-se que o aumento de longevidade 

seja vivido de forma saudável com vista a preservar a independência/autonomia dos 

idosos mantendo-se assim a sua contribuição para a sociedade. 

O envelhecimento populacional, resultante da diminuição da natalidade e aumento da 

esperança média de vida, conduziu a um acréscimo de situações de dependência, e, por 

conseguinte, despoletou novas necessidades de saúde. As pessoas com 65 ou mais anos 

correspondem a 18.5% da população europeia e 30% das famílias têm idoso (Eurostat, 

2015). 

O envelhecimento é habitualmente visto como uma etapa de vida em que se verifica 

uma progressiva dependência funcional, que conduz à existência de limitações nas 

atividades de vida como a alimentação, a higiene pessoal, na mobilidade, nas tarefas 

domésticas, toma de medicação e assuntos administrativos. É referido pelos idosos o 

receio de que a institucionalização aumente esta dependência funcional e 

consequentemente torne difícil a conservação da autonomia (Carrilho, Gameiro & 

Ribeiro, 2015). 

O termo envelhecimento pode ser definido como um conjunto de diversas alterações 

fisiológicas, morfológicas, bioquímicas e emocionais, que não devem ser 

compreendidas isoladamente. Trata-se de um processo progressivo e gradativo de 

perdas motoras e sensoriais ao longo do tempo, que tornam os indivíduos mais 

vulneráveis e suscetíveis ao surgimento de doenças que irão afetar diretamente sua 

funcionalidade (Marinho et al., 2013; Camargos; Gonzaga, 2015). 
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Neste sentido, a longevidade está muito presente nos dias de hoje e consequentemente o 

aumento da população idosa, sendo importante a existência de respostas sociais para 

esta população que lhes proporcionem uma vida com qualidade. 

Segundo o Plano Estratégico Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saúde do Idoso 

(2017) Cabo Verde, assim como outros países, tem vindo a registar nas últimas décadas 

profundas transformações demográficas, caracterizadas pelo aumento da longevidade da 

população idosa, com predominância das mulheres e pela redução da natalidade e da 

população jovem. 

Segundo dados da INE (2010) a população com mais de 65 anos de idade, no ano 2000, 

era de 37116 e em 2010 era de 37 815 pessoas, representando 7,7% da população 

residente; destes, em cada cem idosos, 31% apresentava algum tipo de deficiência que 

dificulta a mobilidade, 43,3% apresentava problemas de visão, 23,3% eram pessoas com 

deficiência auditiva e 11% encontrava-se em situação de dependência. 

Atualmente, do ponto de vista demográfico, segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE, 2014) em Cabo Verde, 7,8% da população já é considerada idosa. A 

esperança de vida ao nascer entre pessoas do sexo masculino é de 72,2 anos, enquanto 

entre as do sexo feminino já ultrapassa os 80,2 anos. Esse indicador tem a tendência de 

aumentar ao longo do tempo. 

O envelhecimento é um processo natural, que pode vir acompanhado por problemas 

relacionados à saúde física e/ou psíquica, provocados pela presença de fatores pessoais 

e contextuais que favorecem o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT).  
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Nesse contexto, inserem-se as demências e em especial, a doença de Alzheimer (DA), 

que se caracteriza como uma doença neurodegenerativa e irreversível, que se instala de 

forma insidiosa e causa progressivo declínio das funções cognitivas e motoras (Ilha et 

al., 2016). 

Segundo Pereira & Soares (2015) a demência é considerada uma síndrome com 

múltiplos sinais e sintomas, com destaque para a perda progressiva da memória, o 

rebaixamento intelectual e as mudanças extremas de comportamento emocional e social. 

Sendo caracterizada por ser uma doença neurológica degenerativa, progressiva e 

irreversível, que além de deteriorar progressivamente o nível cognitivo do indivíduo, 

gradativamente atinge também a capacidade funcional, levando-o a desenvolver maior 

dependência para o autocuidado, e assim a necessidade de um cuidador que possa 

auxiliar em suas atividades e com o progresso da doença há a necessidade de maior 

nível de cuidados, o que pode trazer forte impacto tanto na vida do paciente com DA 

quanto para as pessoas ao seu redor e de maior convivência (Rodrigues et al., 2020). 

As pessoas com 65 ou mais anos correspondem a 18.5% da população Europeia e 30% 

das famílias têm idoso (Eurostat, 2015). 

Assim, o aumento da necessidade de cuidados da população idosa implica maior 

assistência por parte de cuidadores informais (Sequeira, 2010). 

Este trabalho tem como o principal objetivo compreender as vivências do Cuidador 

Informal de familiar de pessoa Idosa no contexto domiciliário, dando resposta á questão 

de partida “Quais as vivências do Cuidador Informal de familiar de pessoa idosa no 

contexto domiciliário?” 



 

 

 

17 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: a Introdução em que 

fazemos o enquadramento com uma breve descrição da problemática, em se define os 

objetivos do estudo e a questão de investigação. O trabalho encontra-se dividido em três 

Partes: Parte I- Enquadramento Teórico, Parte II- Estudo Empírico e Parte III- Proposta 

de um Projeto de Intervenção. A primeira corresponde ao referencial teórico com o qual 

é definido os conceitos de acordo com a temática em estudo. Na segunda parte 

apresenta-se o estudo empírico, as opções tomadas sobre o contexto do estudo, 

participantes, forma de recolher os dados, aspetos éticos e os respetivos procedimentos 

para a análise dos dados. e por último encontra-se a conclusão. Por fim as referências 

bibliográficas usadas para a elaboração desta dissertação. 
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PARTE I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: ENVELHECIMENTO 

1. O conceito de Envelhecimento 

A Direção Geral de Saúde (2006, cit Ramos 2012) define envelhecimento como um 

processo de mudanças progressivas de estruturas biológicas, psicológicas e social dos 

indivíduos que iniciando-se mesmo antes do nascimento se desenvolve ao longo da 

vida. 

Portugal, assim como outros países da Europa, tem vindo a registar nas últimas décadas 

profundas transformações demográficas caracterizadas, entre outros aspetos, pelo 

aumento da longevidade e da população idosa e pela redução da natalidade e da 

população jovem. Em 2015, as pessoas com 65 ou mais anos representavam 20,5% de 

toda a população residente em Portugal. Neste mesmo ano, a esperança de vida atingiu 

os 77,4 anos para homens e 83,2 anos para as mulheres (PORDATA, 2016). 

O conceito de envelhecimento sofreu várias mutações ao longo dos tempos, evoluindo 

de acordo com as atitudes, crenças, cultura, conhecimento e relações sociais de cada 

época. Com o aparecimento da gerontologia como conhecimento científico, o 

envelhecimento surge como objeto de estudo de várias ciências, destacando-se a visão 

pluridisciplinar deste fenómeno (Sequeira, 2010). 

No mundo, cada vez mais encontramos população acima dos 60 anos, sendo que as 

faixas etárias mais jovens não têm acompanhado o mesmo grau de crescimento, sendo a 

Europa que atualmente detém, a maior percentagem da população com 60 anos ou mais 

(25%). Este fenómeno não é meramente europeu, prevendo-se que noutros lugares do 

mundo até 2050 todas as regiões exceto África, terão cerca de um quarto ou mais das 
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respetivas populações com mais de 60 anos. Globalmente, o número de pessoas com 80 

anos ou mais deverá triplicar até 2050 (ONU, 2019). 

A partir de meados do séc. XX existiu um aumento substancial da esperança média de 

vida em todo o mundo. Embora a diminuição da fertilidade e o aumento da longevidade 

sejam os principais impulsionadores do envelhecimento da população em todo o 

mundo, a migração internacional também contribuiu para a mudança das estruturas 

etárias da população em alguns países e regiões (ONU, 2019). 

O envelhecimento ativo e saudável é definido como o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, para a melhoria da qualidade de 

vida à medida que as pessoas envelhecem bem como o processo de desenvolvimento e 

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

sendo a capacidade funcional o resultado da interação das capacidades intrínsecas da 

pessoa (físicas e mentais) com o meio (World Health Organization, 2015). 

Segundo Brêtas (2003) o envelhecimento é um processo complexo, pluridimensional, 

revestido não apenas por perdas, mas também por aquisições individuais e coletivas, 

fenómenos inseparáveis e simultâneos. Por mais que o ato de envelhecer seja individual, 

o ser humano vive na esfera coletiva e como tal, sofre as influências da sociedade. 

No entanto o envelhecimento, não é igual de indivíduo para indivíduo, uma vez que 

algumas pessoas passam por esse processo, quase sem perda de capacidade, e outros 

sofrem de incapacidades, deficiências e doenças. O envelhecimento depende de pessoa 

para pessoa, das suas vivências passadas, hábitos, estilos de vida, género, condicionante 

genética e da própria sociedade em que vivem. Por isso, cada pessoa mostra os sinais de 

envelhecimento de forma singular (Rosa, 2012). 
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Embora o envelhecimento seja um processo complexo, multidimensional, universal, 

inevitável e irreversível é, também, um processo individualizado. Com o passar dos 

anos e o acumular de experiências, os indivíduos acentuam diferenças de partida, 

sublinham competências ou incapacidades que a sua base genética em interação com o 

meio permite expressar. A variabilidade interindividual dos idosos é superior à 

verificada em outros grupos etários (Ana et al., 2017). 

Esta compreensão do envelhecimento reflete-se a dois níveis: ao nível interindividual, 

uma vez que se trata de um processo universal, inevitável e irreversível, mas diferente 

entre sujeitos, devido a fatores individuais, fatores sociais e culturais; ao nível 

intraindividual, reconhecendo-se que o ritmo de envelhecimento não é semelhante em 

todas as dimensões (ex. biológico; psicológico e social) (Baltes, 1997, cit in Ana et al., 

2017). 

Segundo Papalaia (2008) os cientistas sociais que se especializam no estudo do 

envelhecimento referem três grupos de adultos mais velhos, os idosos jovens 65 a 74 

anos, os idosos velhos 75 a 84 anos, e os idosos mais velhos 85 ou mais anos. O 

envelhecimento é um processo complexo, inevitável e irreversível, biologicamente os 

homens começam a envelhecer desde o momento do nascimento, mas em velocidades 

diferentes. A situação social, a forma de vida e o envolvimento cultural aceleram ou 

diminuem a evolução fisiológica e fazem-nos entrar na velhice em idades muito 

diferentes. Torna-se pertinente a compreensão do fenómeno do envelhecimento quer 

sob uma perspetiva individual quer sob uma perspetiva demográfica. 

Já Andrade (2009, cit Pereira 2018) defende que o processo de envelhecimento não 

deve ser apenas considerado como um fenómeno cronológico, mas deve ser analisado 
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sob uma perspetiva holística em torno de um conjunto de condições físicas, funcionais e 

mentais. 

Nos últimos 50 anos os desenvolvimentos socioeconómicos em algumas regiões do 

globo foram acompanhados por uma diminuição da taxa de fertilidade, aumento da 

esperança média de vida e aumento do índice de envelhecimento, conduzindo a 

mudanças demográficas (WHO, 2018). 

Para Rosa (2012) existem dois conceitos diferentes, o envelhecimento individual e o 

envelhecimento coletivo. O envelhecimento individual salienta-se por duas situações, o 

envelhecimento cronológico e o envelhecimento biopsicológico, primeiro assenta na 

idade como um processo universal, progressivo inevitável, envelhecemos desde a 

conceção faz parte do desenvolvimento humano. O segundo é vivido por cada indivíduo 

de forma diferente, depende de pessoa para pessoa, da sua vivência, hábitos, estilo de 

vida, cultura, condicionantes genéticas entre outras. O envelhecimento individual, cada 

pessoa manifesta os sinais de envelhecimento de modo singular. 

O envelhecimento coletivo determina duas noções o envelhecimento demográfico e o 

envelhecimento da sociedade. São diversos os fatores que determinam o 

envelhecimento, assim como teorias que envolvem este processo, desde de ordem 

biológica às psicológicas, assim como as sociais. 

1.1. Perspetiva gerontológica 

A Gerontologia, enquanto ciência e campo de atuação é convidada a gerar respostas 

sociais que possam garantir que a velhice e o envelhecimento sejam processos assistidos 

e bem cuidados. Do grego, gero = envelhecimento + logia = estudo, a Gerontologia é 

um campo multi e interdisciplinar que objetiva a descrição e a explicação das mudanças 
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típicas do envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos, psicológicos e 

socioculturais (Albuquerque & Cachioni, 2013, cit in Silva et al., 2020). 

Segundo Fontaine (2000) a Gerontologia é a ciência que estuda o processo de 

envelhecimento do ser humano, isto é, investiga as modificações morfológicas, 

fisiológicas, psicológicas e sociais sucessivas à ação do tempo no organismo humano, 

independentemente de qualquer fenómeno patológico (Costa, 2021). 

Paúl & Ribeiro (2012) definem o envelhecimento como um processo que ocorre ao 

longo do tempo, analisando o modo como os indivíduos crescem e envelhecem (aspetos 

biológicos, psicológicos e sociais). Por outras palavras, o processo de envelhecimento 

começa desde o momento da conceção, podendo caracterizar a velhice como um 

processo progressivo, onde existem modificações a nível morfológicas e funcionais que 

determinam perdas da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente (Costa, 

2021). 

O envelhecimento humano também é classificado como um procedimento que inclui 

várias dimensões e fatores, que envolvem questões culturais, biológicos, sociais e 

psicológicos. Sendo assim, destaca-se o envelhecimento biológico, que é caracterizado 

como um processo de diminuição da função do organismo, ou seja, com o avanço da 

idade o processo fisiológico sofre mudanças nas funcionalidades do organismo. 

Ademais, as experiências vivenciadas por idosos também estão intimamente ligadas às 

suas relações psicoafetivas e aos aspectos psicossociais (Araújo et al., 2018). 

Rosa (2012, cit Costa 2021) refere que quando se fala de envelhecimento podemos 

apontar dois conceitos diferentes: o Envelhecimento individual e o Envelhecimento 

coletivo. O Envelhecimento individual, podem-se distinguir duas situações: o 
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envelhecimento cronológico e o envelhecimento biopsicológico. O Envelhecimento 

cronológico diz respeito à idade, sendo um processo universal, progressivo e inevitável. 

E o Envelhecimento Biopsicológico depende de pessoa para pessoa, uma vez que cada 

pessoa manifesta os sinais de envelhecimento de modo singular. 

O Envelhecimento coletivo também inclui duas noções: o envelhecimento demográfico 

e o envelhecimento societal. Relativamente ao envelhecimento demográfico (ou 

populacional), este pode ser definido como uma evolução particular da composição 

etária da população que corresponde ao aumento da importância estatística dos idosos 

ou à diminuição da importância da estatística dos jovens. Quanto ao envelhecimento 

societal, este parece ter uma estreita articulação com o envelhecimento demográfico, no 

sentido em que parece resultar deste, embora tal não seja verdade (Costa, 2021). 

1.2. Envelhecimento Ativo 

O envelhecimento ativo foi definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas 

(OMS, 2015). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define o envelhecimento ativo como 

um seguimento do envelhecimento saudável, no entanto, nos dias de hoje inclui para 

além da saúde, aspetos políticos, psicológicos, socioeconómicos e ambientais, 

implicando uma ação multidisciplinar (OMS, 2002; Ribeiro & Paúl, 2012).  

O envelhecimento é um processo gradual que ocorre durante o percurso de vida do ser 

humano, caracterizado por alterações múltiplas, entre as quais do funcionamento do 

organismo. A evolução positiva ou negativa no processo de envelhecimento depende de 
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vários fatores, tais como a herança genética, as experiências de vida passadas, a forma 

como foram vividas, hábitos de vida saudável ou a presença de doenças. A forma como 

se vive, determina a forma como se envelhece. Para se viver durante mais anos e com 

melhor saúde é essencial a adoção de estilos de vida saudáveis e uma atitude consciente 

na promoção e no autocuidado. É, pois, fundamental que ocorra uma mudança de 

atitudes e de mentalidades por parte dos mais idosos, no sentido de melhorar e 

proporcionar um melhor envelhecimento, com qualidade de vida (Anica & Sousa, 

2020). 

O envelhecimento ativo apresenta três fundamentos: a saúde, a participação e a 

segurança. Promover saúde para a diminuição de doenças e com isso reduzir a 

necessidade de tratamentos médicos; a participação referindo-se à contribuição e 

colaboração que os idosos podem fornecer para a sociedade na realização de suas 

atividades e a segurança no que diz respeito a segurança física, financeira e social, 

focando na proteção, assistência e dignidade da pessoa idosa (Gonçalves, 2015). 

Proposto pela OMS (2005) o envelhecimento ativo consiste na participação do sujeito 

nas esferas de saúde, segurança, questões sociais e econômicas, com o objetivo de 

aumentar a expectativa de vida e proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas 

à medida que elas ficam mais velhas. O envelhecimento ativo tem como finalidade 

aumentar a longevidade com saúde e qualidade de vida (Gonçalves, 2015). 

O aumento da longevidade acarreta um grande impacto em todos os níveis: económico, 

cultural, na oferta de serviços de saúde, e diante dessa nova demanda é necessário 

formular e reorganizar as políticas públicas em benefício dessa população para 

proporcionar uma velhice digna (Souza, 2020). 
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De modo geral, este conceito parte do pressuposto de que envelhecer significa favorecer 

oportunidades para que os indivíduos possam optar por estilos de vida saudáveis e, 

ainda, fazer controle do próprio status de saúde e melhorar sua qualidade de vida 

(Campos et al., 2015). 

A qualidade de vida tem sido um foco importante para o envelhecimento ativo. O 

envelhecer saudável engloba não somente a saúde, mas uma preocupação com a 

situação económica, financeira e o suporte social. O envelhecer saudável inclui o bom 

funcionamento físico e mental bem como outras esferas da vida (DGS, 2017). 

O envelhecimento ativo prima por tentar retardar os efeitos mais negativos do avanço da 

idade, procurando perspetivar esta fase da vida numa perspetiva mais profícua. O 

envelhecimento ativo feito de forma saudável permite à pessoa usufrui da última etapa 

da vida em condições de segurança económica e pessoal, bem como ter uma 

participação ativa na vida familiar e social com uma boa perceção da própria saúde 

(Rodrigues, 2018). 

O envelhecimento pode ser vivenciado de inúmeras formas, e usufruir de um 

envelhecimento ativo e bem-sucedido depende, não apenas das questões relacionadas 

com a saúde, mas, principalmente, das ações e responsabilidades de cada indivíduo. O 

aumento da esperança média de vida coloca novos desafios à sociedade, entre os quais à 

saúde e à prestação de cuidados. A saúde constitui um recurso essencial a um bom 

envelhecimento, pelo que se deve apostar numa prevenção das doenças e porque a 

longevidade implica um maior risco de doença e, consequentemente, um maior índice 

de dependência, logo existirá uma maior necessidade de prestação de cuidados (Nobre, 

2017). 
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De acordo com OMS (2007, cit Veloso 2015) preconiza assim que existem diversos 

determinantes que influenciam o envelhecimento ativo, nomeadamente a cultura e 

género; determinantes sociais e económicos; determinantes do ambiente físico e do 

acesso à saúde e aos serviços sociais; e determinantes comportamentais e individuais. 

Estes encontram-se interligados em diversos aspetos, sendo a sua interação de extrema 

relevância. Os determinantes influenciam diretamente ou indiretamente o bem-estar, a 

prevalência de doenças, o seu início e progressão, bem como o modo como os 

indivíduos lidam com as mesmas e com a incapacidade. 

A velhice é um fato multidimensional. Para uma melhor compreensão da velhice é 

necessário integrar os aspetos cronológico, biológico, psicológico e social, bem como o 

ambiente e contexto cultural onde pertence o indivíduo. O contexto histórico e político, 

as condições socioeconômicas e geográficas, todos esses aspetos influenciam a imagem 

da velhice e da pessoa idosa (Souza, 2020). 

Numa primeira instância, a cultura e o género foram considerados como fatores 

determinantes abrangentes e transversais que moldam as pessoas e o meio em que estão 

inseridas ao longo da vida. Os fatores determinantes e os comportamentos pessoais são 

específicos de cada pessoa. 

Os fatores determinantes e os comportamentos pessoais são específicos de cada pessoa. 

O ambiente físico (fatores determinantes sociais, económicos, de saúde e de serviço 

social) constituem os fatores contextuais (OMS, 2002). Consideremos os seguintes 

fatores e determinantes: 

Cultura 
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A OMS (2015) menciona que a cultura se refere aos significados partilhados numa 

sociedade que evoluem historicamente e que se expressam nas tradições, na expressão 

artística, na língua, nos rituais e nas expectativas sobre o comportamento individual e do 

grupo. 

Género 

Segundo OMS (2015) as expectativas sobre homens e mulheres desde o nascimento 

determinam as oportunidades e os riscos para o EA em todas as áreas da vida. Apesar 

dos avanços importantes em vários países nas últimas décadas, ainda há disparidades 

significativas entre homens e mulheres. 

Determinantes Comportamentais 

Para a OMS (2015) o comportamento individual tem papel direto e significativo no EA. 

O comportamento saudável promove uma vida mais longa, uma capacidade funcional 

ótima e bem-estar, enquanto que o comportamento não saudável aumenta o risco de 

mortalidade, doença e incapacidade. 

Determinantes Pessoais 

A OMS (2002) refere que a biologia e a genética têm uma grande influência sobre o 

processo de envelhecimento. O envelhecimento representa um conjunto de processos 

geneticamente determinados, e pode ser definido como uma deterioração funcional 

progressiva e generalizada, resultando numa perda de resposta adaptativa às situações 

de stress e um aumento no risco de doenças relacionadas à velhice. Os fatores 

psicológicos, que incluem a inteligência e capacidade cognitiva, são indícios fortes de 

EA e longevidade. 
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Ambiente Físico 

A OMS (2002) defende que o ambiente apresenta fatores de risco e de proteção para a 

resiliência em todas as etapas da vida. Particularmente em relação à velhice, é 

necessário ajustar o ambiente para compensar o declínio da capacidade funcional, com o 

objetivo de incentivar a participação e o bem-estar. O ambiente deve promover a 

atividade física individual e reduzir riscos de lesão, enquanto encoraja o envolvimento, 

as redes sociais e a independência. No âmbito da comunidade, um ambiente acolhedor 

promove a interação no espaço público, assim construindo coesão social. 

Determinantes Sociais 

A OMS (2002) defende que o apoio social, as oportunidades de educação e 

aprendizagem permanente, paz, e proteção contra a violência e maus-tratos são fatores 

essenciais do ambiente social que estimulam a saúde, participação e segurança, à 

medida que as pessoas envelhecem. Solidão, isolamento social, analfabetismo e falta de 

educação, maus-tratos e exposição a situações de conflito aumentam muito os riscos de 

deficiências e morte precoce. 

Determinantes Económicos 

Para a OMS (2015) o capital financeiro afeta a saúde, a segurança e as oportunidades 

contínuas de participação ativa e aprendizagem. Os riscos e os fatores de proteção 

económicos incluem a condição económica da família e da comunidade, o emprego e as 

condições de trabalho, o acesso a pensões contributivas ou não e a programas de 

transferência de renda. 

Serviços Sociais e de Saúde  
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A OMS (2015) defende que, serviços sociais e de saúde acessíveis, igualitários e bem 

coordenados são fundamentais para promover a saúde, prevenir, tratar e gerir problemas 

de saúde à medida que ocorrem, ao longo da vida, e para preservar a qualidade de vida 

até a morte. Somente são realizáveis e sustentáveis quando a mesma prioridade é dada 

ao apoio a todos os outros fatores determinantes do EA (Costa, 2021). 

Para Souza (2020) a velhice abrange quatro dimensões: idade cronológica, idade 

biológica, idade social e psicológica. A idade cronológica mede a temporalidade em 

anos vividos a partir do nascimento, e a idade biológica é determinada pelas alterações 

físicas e mentais advindas do envelhecimento. Há uma alteração do corpo e funções dos 

sistemas ósseo, tegumentar e sensorial. Em algumas pessoas as funções mentais sofrem 

alterações, já noutras pessoas as funções mentais ficam preservadas até ao fim da vida. 

A idade social é atribuída ao papel social que a pessoa desempenha, ao status e hábitos 

adquiridos. Pode-se avaliar pelas características da linguagem e modo de vestir, pelo 

respeito e posição de liderança que a pessoa ocupa. 

A idade social faz parte dos padrões da cultura de como a sociedade percebe a velhice, 

também diz respeito ao período da reforma, em que a pessoa deixa de ter uma vida ativa 

no mercado de trabalho. O conceito de idade psicológica pode ter dois sentidos, 

primeiro em relação às capacidades cognitivas como memória e atenção e segundo 

relaciona-se com as capacidades emocionais, como resiliência e coping, autopercepção 

e autoavaliação, como forma de ajustamento ao meio (Souza, 2020). 

2. A pessoa idosa 

Atualmente, vivemos numa sociedade em envelhecimento, onde a proporção de pessoas 

com idade superior a sessenta e cinco anos está a aumentar (INE, 2017). 
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Para Organização Mundial de Saúde (OMS) o idoso é considerado indivíduo que se 

encontra na faixa etária compreendida entre os 61 e os 75 anos (Rodrigues, 2018). 

Em Portugal considera-se idosa a pessoa acima de 65 anos de idade (DGS, 2017) no 

entanto há países que classifica a pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade, 

independentemente de seu estado biológico, psicológico e social. Precisamos 

compreender que a cronologia de dias e anos é imprecisa para avaliar, é necessário 

analisar as outras dimensões além da idade cronológica. A velhice não pode ser definida 

só pelo tempo cronológico, mas pelos aspetos físicos, funcionais, mentais e sociais 

(Souza, 2020). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) defende não existir um idoso “típico”, 

em que a diversidade das capacidades e necessidades advém de eventos que ocorrem ao 

longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Envelhecer, é um processo biológico inerente à pessoa humana, tal processo faz parte da 

manutenção da fisiologia do idoso, pessoas com mais de 60 anos, que está suscetível a 

danos provocados por agentes externos. Geralmente, este segmento populacional, 

apresenta maior quantidade de problemas advindos de doenças crônicas, em relação ao 

restante da população (Silva & Andrade, 2018). 

Souza (2020) menciona que a velhice é dividida em três grupos; os idosos jovens com a 

idade entre 65 e 74 anos, nessa faixa etária as pessoas ainda estão ativas e com energia; 

os idosos velhos com idade entre 75 a 84 anos; e os idosos mais velhos a partir dos 85 

anos. Geralmente é na fase dos idosos mais velhos que há um maior agravamento de 

doenças, maior dificuldade para a prática de atividades diárias e disfuncionalidades. 
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O envelhecimento humano é um processo progressivo e dinâmico onde ocorrem 

alterações fisiológicas, morfológicas, bioquímicas e psicológicas, ocasionando perdas e 

uma maior dificuldade de adaptação. Sendo um processo complexo, o envelhecimento 

resulta da interação de diversos fatores como: fatores genéticos, estilo de vida, doenças 

crônicas, determinando o declínio da capacidade funcional (Calles et al., 2015). 

O envelhecimento é visto como um problema social, que a maioria dos idosos se 

encontra em um grupo etário considerado mais frágil, estando, assim, vulneráveis 

(Santos, 2013). 

Para Souza (2020) geralmente, o idoso é visto como uma pessoa frágil, limitada e 

muitas vezes é percebido como incapaz, devido a deterioração do ser biológico. O 

envelhecer não é necessariamente patológico. É um processo dinâmico onde deve ser 

considerado o contexto em que se vive e a subjetividade de cada pessoa. O 

envelhecimento é uma experiência individual e subjetiva e não igual para todas as 

pessoas. 

O idoso para ser considerado com uma boa capacidade funcional deve realizar as AVD 

(Atividade de Vida Diária), ou seja, as tarefas normais, como se vestir, atender ao 

telefone e se alimentar. Essa capacidade refere-se à aptidão do idoso de realizar uma 

tarefa motora com os próprios meios, sendo ligada à mobilidade, permitindo que o 

indivíduo viva sem necessitar ajuda para o desempenho das atividades básicas e 

instrumentais do cotidiano (Santos, 2013). 

2.1. A pessoa idosa na família 

Frente à dependência do idoso, na maioria das vezes, a família se responsabiliza pelo 

cuidado em virtude das relações, valores construídos e atribuídos, assim como das 
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representações que possuem de atitude e preocupação. Ressalta-se que familiares 

também estão cuidando de idosos sadios, considerados independentes em termos 

funcionais e/ou cognitivos, que, no entanto, necessitam de cuidados e apoio no 

desenvolvimento de suas atividades cotidianas, contribuindo para o crescimento de 

cuidadores informais. Essa demanda precisa ser considerada e investigada para que 

ações de promoção de um envelhecimento ativo e prevenção dessas situações sejam 

implementadas junto aos idosos e suas famílias (Reis, 2016). 

O envelhecimento traz consigo um aumento da probabilidade de limitações ao nível 

biológico, psicológico e social, dado que viver mais anos significa um aumento da 

prevalência de determinadas patologias que levam a situações de dependência, perda de 

autonomia, isolamento social e depressão. Tudo isto se traduz em sofrimento para os 

idosos e para as suas famílias que lhes prestam cuidados (Martins, 2015).  

A família constitui o principal sistema de suporte do idoso, apesar das dificuldades 

vivenciadas na contemporaneidade, sendo as relações familiares as que os idosos vivem 

com mais intensidade, e sendo que a importância da estrutura familiar na sua vida é 

fundamental, tendo implicações no seu bem-estar e respetiva qualidade de vida (Góis, 

2017). 

Segundo Martins (2015) a presença de um idoso com uma situação de doença crónica e 

dependente no meio familiar, se por um lado proporciona a este estabilidade e proteção, 

por outro, confronta a família com a necessidade de redefinir as relações familiares. 

Em suma Lopes & Santos (2015) referem que os cuidados aos idosos prestados por 

familiares variam a depender da necessidade de cada pessoa. Idosos dependentes em 

atividades básicas ou instrumentais demandam maior tempo de cuidados diários e 
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diretos. Aos idosos independentes, a exigência de cuidados ocorre em menor proporção, 

de forma pontual e esporádica. Estudo identificou que idosos considerados 

independentes apresentam dificuldades para executar atividades diárias como realizar os 

trabalhos domésticos, cuidar das finanças, fazer compras, viajar, usar o telefone e 

automedicar-se. E idosos dependentes sentem dificuldades para realizar o autocuidado 

como banho, alimentação, vestuário, e controle de micção. Neste momento, surge a 

necessidade do cuidador para auxiliar ou mesmo fazer pelos idosos as atividades que 

sozinhos não mais conseguem desenvolver. 

Com as transformações fisiológicas e psicológicas ocorridas durante o processo de 

envelhecimento, o indivíduo tende a viver uma vida social mais restrita, se aproximando 

cada vez mais de sua família. Assim, a família torna-se um fator básico tanto para a 

sobrevivência do idoso, como para que este se mantenha emocionalmente equilibrado. É 

no seio familiar que as gerações se encontram, se ajudam e se completam de forma 

intensa (Santos, 2013). 

O cuidador familiar está exposto a uma série de situações estressantes, como o peso das 

tarefas e as doenças advindas das exigências do trabalho e das condições de saúde 

específicas dos idosos. Pode-se então destacar que o conhecimento sobre as 

características dos cuidadores familiares e de seus problemas no desempenho de suas 

atividades permite aos profissionais planejar e programar medidas que ofereçam 

suporte, destreza ao cuidador em reconhecer quando necessita de ajuda e como é 

importante dividir as atividades do cuidar com outros familiares (Faleiro et al., 2015). 

Ao assumir esta tarefa, muitos cuidadores familiares/informais deparam-se com a 

vivência de sentimentos múltiplos e desafiadores. O sofrimento vivenciado pelos 
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cuidadores e de adotar estratégias para cuidar de si, pois ao estar cansado podem ter 

reações estressantes, perda da paciência e sentimento de culpa, destacando-se o 

sofrimento emocional e afetivo. O cuidador e o ser cuidado necessitam de ampla rede de 

suporte, acessível ou articulada, dentro e fora da família (Silva & Sousa, 2022). 

3. Saúde Mental no Envelhecimento 

Na sociedade atual os mais idosos constituem uma população que está a ganhar cada 

vez mais importância devido ao aumento da esperança média de vida.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) o conceito de saúde envolve 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não se limitando a ausência de 

afeções e enfermidades. Dessa forma, a saúde mental é parte integrante e essencial da 

saúde, sendo determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e 

ambientais.  Trata-se de um estado de bem-estar no qual um indivíduo pode desenvolver 

suas habilidades, lidando com as tensões normais do dia-a-dia, além de poder trabalhar 

de forma produtiva e contribuir com sua comunidade (Evangelista & Silva, 2020). 

Com o avançar da idade, se apresenta então a possibilidade do surgimento de algum 

comprometimento psíquico e mental, sendo mais comum em idosos do sexo feminino. 

Dentre as principais alterações mentais, as mais comuns incluem a depressão e os 

transtornos mentais comuns, caracterizados por sintomas de ansiedade, insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas, 

apresentando impacto negativo e limitante, considerados um sério problema de saúde 

pública (Cordeiro et al., 2020). 

Um dos levantamentos evidenciados sobre transtornos mentais nos idosos, verificou que 

os mesmos podem atingir cerca de 29,7% desta população.  Além disto, este mesmo 
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levantamento verificou ainda, que a maior prevalência concentra-se em mulheres, 

idosos com 80 anos ou mais, com menor renda, baixa escolaridade, sedentários e que 

apresentam maior número de doenças incapacitantes ou crônicas (Borim; Barros; 

Botega, 2013). 

A noção de saúde mental envolve tanto as doenças mentais como os problemas de 

ordem emocional, uma vez que também afetam a qualidade de vida. Entre os idosos, 

constata-se um aumento dos problemas de saúde mental, o que se atribui aos eventos 

estressantes, presença de doenças, incapacidades e isolamento social. As pessoas idosas 

com transtornos mentais são consideradas portadoras de duplo fardo, o que justifica 

uma atenção particular (Júnior, 2016). 

Cordeiro et al. (2020) a depressão e a ansiedade são comumente atribuídas ao processo 

natural do envelhecimento, sendo acompanhadas por perdas no trabalho, perdas sociais, 

mudança de papéis e novas condições de saúde. Sendo assim, a Organização Mundial 

de Saúde define a saúde mental como o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza 

as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma 

produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere (Mestre, 2017). 

Além disso, os distúrbios psiquiátricos dos idosos interferem de forma negativa na vida 

daqueles envolvidos com os seus cuidados, e já representam uma das principais áreas de 

gastos com a saúde da população em países desenvolvidos (Resende et al., 2011). 

3.1. Promoção da saúde mental 

A vulnerabilidade dos idosos aos transtornos mentais justifica a relevância da 

investigação das manifestações psicopatológicas que apresentam para orientar as 
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intervenções necessárias á promoção da saúde mental de forma a associar qualidade aos 

anos vividos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) a prevenção de transtornos 

mentais envolve estratégias amplas de promoção da saúde mental. As ações de 

promoção da saúde visam criar condições ambientais e sociais que favoreçam um 

desenvolvimento biológico e psicológico adequado e levem os indivíduos e os grupos a 

um processo participativo e positivo de melhora da qualidade de vida (Evangelista & 

Silva, 2020). 

A qualidade de vida tem sido um foco importante para o envelhecimento ativo. O 

envelhecer saudável engloba não somente a saúde, mas uma preocupação com a 

situação económica, financeira e o suporte social. O envelhecer saudável inclui o bom 

funcionamento físico e mental bem como outras esferas da vida (DGS, 2017). 

De acordo com WHO (1998) a promoção da saúde visa capacitar indivíduos e 

comunidades a adotar comportamentos saudáveis e a fazer mudanças que reduzam o 

risco de desenvolver doenças crônicas. Para tal, existe o desenvolvimento de programas, 

com uma ampla gama de intervenções sociais e ambientais, destinados a promover e 

proteger a saúde e a qualidade de vida de indivíduos. Com isso, a busca pela saúde da 

população deve adotar uma abordagem de cima para baixo, na qual os governantes 

desenvolvam estratégias para melhorar a saúde. Isso reforça a abordagem holística da 

promoção da saúde, que inclui a educação nessa área e vários serviços de suporte que 

permitam às pessoas melhorar sua saúde física e mental, bem como seu bem-estar social 

e econômico (Cohrs et al., 2021). 
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Promover a saúde traz resultados melhores quando se conhece o público-alvo. Quer seja 

adulto ou idoso, é necessário conhecer o modo como o coletivo pensa sobre sua 

realidade e planeja seu futuro. 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1986) há três elementos para a promoção 

da saúde: boa governança para a saúde, literacia em saúde, e cidades saudáveis. A boa 

governança direciona para uma linha central de políticas governamentais, que levam em 

consideração as implicações presentes em todas as decisões a serem tomadas, dando 

prioridade a políticas que diminuam as chances de adoecimento das pessoas (Cohrs et 

al., 2021). 

Para Ramos (2021) tanto os programas de promoção como as estratégias de prevenção 

têm como alvo interferir nos chamados determinantes de Saúde Mental ou mais 

vulgarmente, nos fatores de risco e nos fatores protetores. Ambos podem ser de natureza 

individual, familiar, ambiental ou socioeconómica. Para alcançarmos a longevidade não 

é suficiente a pessoa ter hábitos de vida saudáveis, claro que isso vem a ser muito 

importante, mas é de igual importância ter uma mente saudável. 

São exemplo de formas para manter uma saúde mental preservada: 

• Melhorar a nutrição: tem como efeitos um desenvolvimento cognitivo 

saudável; melhoria do rendimento escolar e redução do risco de doenças mentais; 

• Melhorar as condições de habitação: demonstrou-se que melhores condições 

de habitação melhoram os índices de saúde física e mental; 
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• Melhorar o acesso à educação: verificou-se que medidas a este nível levam a 

maior proteção contra doenças mentais, através da melhoria das competências sociais, 

intelectuais e emocionais; 

• Reduzir insegurança económica: a insegurança económica é um fator de stress 

e de forma arrastada pode levar a aumento do consumo de substâncias, maior risco de 

depressão e de suicídio; 

• Ter uma vida social ativa: interagir com outras pessoas, (inclusive de forma 

virtual) previne a perda de memória; 

• Dormir e meditar: um bom sono e descanso mantém alto o nível das energias, 

melhoram o humor, fortalecem a imunidade e combatem a acumulação de substâncias 

relacionadas com o aparecimento da doença de Alzheimer. Meditar é, por exemplo, uma 

forma de ajudar a gerir o stress. 

Para melhorar a Saúde Mental em geral, é necessário investir em programas de 

promoção e prevenção. A diminuída atenção à população idosa pode estar relacionada à 

questão de preconceito de idade em decorrência de uma posição capitalista da sociedade 

que reforçou, por muitos anos, atitudes discriminatórias e de exclusão da população 

idosa, privilegiando os mais jovens em razão do seu potencial produtivo e de vida útil 

(Xavier, 2012, cit in Ramos, 2021). 

3.2. Problemas de saúde mental 

Para Lopes (2020) os transtornos mentais aparecem na atualidade como um dos cruciais 

problemas nos programas de saúde, tal como em países desenvolvidos como de países 

em crescimento, há uma estimativa de que 30% dos adultos no mundo inteiro 
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apresentam algum tipo de transtorno mental, e aproximadamente 80% destes que 

padecem com transtornos mentais, residem em países com mínimos rendimentos. 

A depressão, segundo Veríssimo (2019) é comum nos idosos, tendo em causa diversos 

problemas como falta de objetivos, sensação de estar no fim de vida, problemas 

familiares, exclusão social, etc. Pelas mesmas razões, a ansiedade é também frequente. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2004) a prevenção de transtornos mentais 

envolve estratégias amplas de Promoção da Saúde Mental. As ações de promoção da 

saúde visam criar condições ambientais e sociais que favoreçam um desenvolvimento 

biológico e psicológico adequado e levem os indivíduos e os grupos a um processo 

participativo e positivo de melhora da qualidade de vida (Evangelista & Silva, 2020). 

Dentre alguns fatores que interferem na saúde mental do idoso, destacam-se os 

transtornos mentais atrelados às funções cognitivas. Segundo pesquisas desenvolvidas 

por Stella et al. (2002) sinalizam que na população de idosos atual no Brasil, há 

prevalência de enfermidades crônicas, depressão, ansiedade, demência, dentre outras, 

devido um ciclo de perdas significativas que comprometem diretamente a disposição 

para engajar em atividades prazerosas, contribuindo assim para o sedentarismo e o 

isolamento social (Silva, Santos, Pucci, 2021). 

A carga dos transtornos mentais continua crescendo, com impactos significativos sobre 

a saúde e consequências sociais e econômicas em todos os países do mundo. Os 

transtornos mentais podem se apresentar de forma diferente, como: por pensamentos, 

perceções, emoções e comportamento anormais, que podem afetar as relações com 

outras pessoas. Entre os mais comuns estão: a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a 

esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de 
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desenvolvimento, incluindo o autismo. Existem estratégias eficazes para a prevenção 

dos transtornos e maneiras de aliviar o sofrimento causado por eles. O acesso aos 

cuidados de saúde e serviços capazes de proporcionar tratamento e apoio social é 

fundamental (Organização Pan Americana de Saúde Brasil, 2018). 

3.3. Demência 

Segundo Príncipe (2015) atualmente, mais de 46 milhões de pessoas convivem com a 

demência no mundo. Estima-se que esse número cresça para 131.5 milhões em 2050. 

Para WHO (2017); ADI, (2019) a demência passou a ser considerada um problema de 

saúde pública, pois é a principal causa de dependência entre idosos no mundo inteiro, 

causando elevado impacto emocional e financeiro nas famílias. A demência é 

considerada responsável por 11,9% dos anos vividos com incapacidade entre os idosos 

(Siewert et al., 2021). 

O termo demência caracteriza síndromes de etiologias diversas, cujo aspeto 

fundamental é o prejuízo da memória, acompanhado de, pelo menos, comprometimento 

de uma outra função cognitiva (linguagem, praxia, gnosia ou funções executivas), ponto 

de comprometer o funcionamento ocupacional ou social e representar declínio em 

relação ao nível anteriormente superior de funcionamento (DSM-IV, 2002; Studart & 

Nitrini, 2016). 

Segundo Pereira & Soares (2015) a demência é considerada uma síndrome com 

múltiplos sinais e sintomas, com destaque para a perda progressiva da memória, o 

rebaixamento intelectual e as mudanças extremas de comportamento emocional e social. 

A demência é uma síndrome caracterizada pela deterioração progressiva em mais do 

que um domínio cognitivo, interferindo nas atividades quotidianas normais. 
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As síndromes demenciais podem ser classificadas em duas categorias: degenerativas e 

não degenerativas. As demências não degenerativas são resultantes de acidentes 

vasculares, processos infeciosos, traumatismos, deficiências nutricionais, tumores, 

dentre outras patologias. Já as demências degenerativas têm sua origem 

predominantemente cortical, como a Doença de Alzheimer (Silveira & Silva, 2020). 

De acordo com Alzheimer’s Association (2020) o quadro demencial mais comum é a 

Doença de Alzheimer, que correspondente de 60% a 80% dos casos. 

A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência que se distingue por uma 

atrofia do cérebro, progressiva, bilateral, difusa e degenerativa que compromete a 

memória, o pensamento e a capacidade de tomar decisões, a atenção e outras áreas 

relacionadas com as funções mentais e a personalidade (Moreira, 2018). 

Com o quadro demencial instalado e a progressão da doença, os idosos tendem a ficar 

impossibilitados de realizar as Atividades Básicas e Instrumentais da Vida Diária (Ilha 

et al., 2016). 

Com o envelhecimento populacional, há o aparecimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), como diabetes, hipertensão arterial, demências, dentre outras 

que podem tornar o idoso dependente e/ou incapaz de realizar suas atividades de vida 

diárias (IBGE, 2015). Entre as DCNT, essa população vem apresentando aumento 

significativo de quadros demenciais. 

3.4. Alzheimer e sua conceptualização 

A DA foi caracterizada pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer em 1907. É uma 

afeção neurodegenerativa progressiva e irreversível de aparecimento insidioso, que 
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acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos, sendo a causa mais comum 

de demência senil e pré-senil (Nogueira, 2017). 

A doença de Alzheimer é um tipo de demência que provoca uma deterioração global, 

progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas (memória, atenção, 

concentração, linguagem, pensamento, entre outras), o que leva consequentemente a 

alterações no comportamento e capacidade funcional do indivíduo, dificultando a 

realização de atividades diárias (Ambrósio, 2017). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021) estima-se que existam 

35,6 milhões de pacientes acometidas pela Doença de Alzheimer (DA) no mundo, ainda 

se reconhece que esse número tende a dobrar até o ano de 2030 e também seja capaz de 

triplicar até 2050. No Brasil, a última análise ocorrida em 2020 indicou que existe 1,2 

milhões de pessoas com o agravo. 

Ambrósio (2017) descreve que a doença de Alzheimer desenvolve-se com base na 

deterioração crónica e progressiva do sistema nervoso central, incurável e mortal, uma 

vez que se associa a lesões cerebrais irreversíveis, levando o doente a ficar incapacitado 

de realizar tarefas de vida diárias. 

É a causa mais comum de demência, de forma que é responsável por 70% de todos os 

casos no mundo. É uma doença de característica neurodegenerativa, de evolução 

progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto 

prazo, além de provocar uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos, de alterações 

comportamentais que se agravam ao longo do tempo e de deteriorar as capacidades de 

mensurar sentimentos e reações emocionais (Silva & Sousa, 2022).  
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Classifica-se demência como um estado persistente de deterioração cognitiva, de forma 

que inclui a perda e afetação da memória, dificuldade de comunicação e de 

compreensão, redução da atenção, deterioração funcional (incluindo problemas de 

coordenação e de percepção visual) e desgaste emocional, de forma a incluir casos e 

sintomas de depressão, ansiedade, delírios, alucinações e agressividade (Silva & Sousa, 

2022). 

A DA manifesta-se progressivamente, de modo que os sintomas se iniciam lentamente e 

se intensificam ao longo do tempo. O ritmo que os sintomas da doença avançam varia 

de pessoa para pessoa e conforme a enfermidade progride, os enfermos necessitam do 

auxílio para a realização de várias atividades da vida diária e, consequentemente, de 

uma ou mais pessoas que cuidem delas (Alzheimer's Association, 2016, cit in Grancho, 

2017). 

Os sintomas raramente surgem antes dos 50 anos de idade, acometendo 5% a 10% dos 

pacientes acima de 65 anos e 20% a 405 em idosos acima dos 85 anos. Geralmente os 

casos são de apresentação isolada, porém, em 5% a 10% dos casos tem ocorrência 

familiar. A DA tem como principais fatores de risco, a idade avançada e história 

familiar positiva. Sua manifestação é a perda gradual das funções cognitivas, 

abrangendo memória anterógrada, reconhecimento, linguagem, destreza, raciocínio e 

resolução de problemas (Nogueira, 2017). 

O primeiro aspeto clínico percetível é a perda da memória recente, enquanto as 

lembranças mais antigas são ressaltadas como atuais, até o estágio mais avançado da 

doença. Os aspetos emocionais mais frequentes da DA são: agressividade, alucinações, 

hiperatividade, irritabilidade e depressão. Já os sintomas mais comuns e facilmente 
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observados compreendem a perda de memória recente; repetição de perguntas de 

mesmo teor; incapacitação na elaboração de resoluções de problemas; dificuldade para 

conduzir veículos motorizados e localizar trajetos antes conhecidos; não conseguem 

participar de diálogos ou raciocínios complexos nem expressar suas ideias ou emoções; 

apresentam desconfiança injustificada, indiferença, interpretação errônea das atividades 

visuais ou auditivas e tendência ao isolamento (Santos, 2020). 

Segundo Alzheimers Association (2016, cit Grancho, 2017) a literatura considera que 

na doença de Alzheimer, podem distinguir-se três fases, particularmente: a fase inicial; a 

fase intermédia; e a fase avançada. 

A fase inicial é aquela onde a doença não é tão facilmente identificável, sendo que os 

sinais que se vão expressando podem ser confundidos com pequenos lapsos cognitivos, 

habituais do dia a dia. Destaca-se, por exemplo, o esquecimento de uma palavra no 

decurso de uma conversa. A principal dissemelhança recai na dificuldade que o doente 

de Alzheimer pode manifestar em identificar e corrigir os lapsos que podem surgir. 

Deste modo, podemos considerar que as perdas de memória, que ao longo do tempo se 

vão tornando mais frequentes, podem comprometer não só o planeamento, mas também 

o próprio desenvolvimento de ações, que até ao momento eram consideradas 

espontâneas e de simples execução (Alzheimers Association, 2016, cit in Grancho, 

2017). 

Na fase intermédia, a perda de memória ao se expressar de uma forma mais acentuada 

em relação à fase anterior, pode levar a que determinados aspetos de longa data, 

relacionados com a vida pessoal do indivíduo, comecem a ser alvo de deturpação. Para 

além disto, pode evidenciar-se a realização de ações de uma forma limitada e repetitiva, 
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que se pode estender à própria linguagem do indivíduo, assim como a dificuldade em se 

contextualizar temporal e espacialmente. Nesta fase, pode ainda ocorrer que o indivíduo 

possua: dificuldades na execução de atividades da vida diária (Idem). 

Na fase avançada da doença, as lesões cerebrais incapacitam o doente, inibindo a 

mobilidade física, a capacidade de raciocínio e de se exprimir. Torna-o também mais 

débil e consequentemente mais propenso a desenvolver outras doenças, como é o caso 

da pneumonia. Resultante do facto de esta ser uma fase onde a perda de memória se 

encontra bastante acentuada, o indivíduo pode ainda não conseguir reconhecer as 

pessoas que lhe são próximas. Estas fases permitem demonstrar as principais alterações 

que ocorrem ao longo do desenvolvimento da doença de Alzheimer (Alzheimers 

Association, 2016, cit in Grancho, 2017). 

3.5. Redes de Apoios 

De uma forma geral, o processo de envelhecimento comporta em si mesmo risco de 

aumento da vulnerabilidade e doença, agravados em circunstâncias em que o contexto 

social é pobre e a rede de apoio social é fraca ou inexistente (Maia et al., 2016). 

De acordo com WHO (2002) o risco de vulnerabilidade e isolamento social associado 

aos idosos, levou a Organização Mundial de Saúde a reconhecer o apoio social, onde se 

inclui as redes de apoio social e o suporte social, como um importante fator na 

prevenção do isolamento social e como uma medida necessária para a promoção da 

saúde e do envelhecimento ativo. A existência de redes de apoio informal é um dado 

essencial para assegurar a autonomia, uma autoavaliação positiva, uma maior saúde 

mental e satisfação de vida (Maia et al., 2016). 
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O Apoio Social se enquadra como parte importante da atenção integral à saúde do 

idoso, sendo definido como a integração do suporte emocional, financeiro, instrumental 

e relacionamento social que pessoas ou instituições possam oferecer, neste caso, para os 

idosos (Maia et al., 2016). 

Segundo Martins (2015) a rede social formal e informal é importante no que se refere à 

prestação de cuidados, mas é à família que cabe a responsabilidade de cuidar diária e 

ininterruptamente do idoso. No entanto, embora esteja a cargo da família a função de 

cuidar do idoso dependente, a prestação de cuidados não se reparte dentro da família 

equitativamente, uma vez que existe um cuidador principal, denominado por cuidador 

informal. Os cuidadores informais são elementos da rede social do idoso (familiares, 

amigos, vizinhos colegas, etc.) que lhe prestam cuidados regulares, não remunerados, na 

ausência de um vínculo formal ou estatutário. 

A mesma autora refere que o cuidador principal é aquele sob quem é depositada a 

responsabilidade integral de cuidar, supervisionar, orientar e acompanhar a pessoa idosa 

que necessita de cuidados, e o cuidador secundário é alguém que ajuda na prestação de 

cuidados em colaboração com o cuidador principal. Esta colaboração pode passar pela 

prestação direta de cuidados ou por apoio económico, em atividades de lazer e 

atividades de âmbito social. 

4. Prestação de Cuidados no envelhecimento 

A prestação de cuidados de saúde é fornecida pelos profissionais de saúde, que consiste 

na avaliação, manutenção, terapêutica, reeducação, promoção da saúde, prevenção de 

problemas de saúde e todas as atividades inerentes que auxiliam a manter ou melhorar o 

estado de saúde (UMCCI, 2011, cit in Zacarias, 2020). 
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A prestação de cuidados também tem consequências que podem surgir em maior ou 

menor grau como o stresse, a sobrecarga, o esforço físico e psicológico, os hábitos de 

saúde, as questões financeiras e o não terem tempo para si próprias (Santos, 2020). 

Queirós e os seus colaboradores (2016) referem que cuidar é uma ação muito própria da 

humanidade e pode ser abordada numa perspetiva pessoal, psicológica ou cultural. 

Segundo os mesmos autores, os cuidados são distinguidos em cuidados genéricos e 

cuidados profissionais, o cuidado genérico “(…) é o cuidado inerente à condição 

humana, todos cuidamos e necessitamos de ser cuidado (…)”, por outro lado o cuidado 

profissional “(…) é a atenção dirigida e intencional sobre coisas e/ou pessoas, 

organizado e praticado de forma profissional (…)” (UMCCI, 2011). 

A prestação de apoio social é fornecida pelos assistentes sociais, que se traduz num 

conjunto de atos técnicos de estudo, de análise e avaliação diagnóstica da situação 

individual e/ou familiar de um indivíduo. Tem por base um plano de intervenção social, 

global e participado, dinamizando e mobilizando os recursos dos serviços, da rede 

formal e informal de proximidade, informado e orientado para os direitos de prestação 

do Sistema e Segurança Social e/ou de outros serviços, de forma a garantir o apoio e/ou 

a prestação de cuidados de vida diária (UMCCI, 2011, cit in Zacarias, 2020). 

Esta prestação de apoio social é fornecida em função da gravidade da doença e do grau 

de autonomia da pessoa. O objetivo é promover a reabilitação, a autonomia e a 

integração sociofamiliar e profissional através do desenvolvimento de atividades de 

treino cognitivo, treino de atividades de vida diária, de atividades instrumentais de vida 

diária, promoção da interação do utente com a família, ou com o cuidador informal, 

apoio na satisfação das necessidades básicas, nomeadamente alimentação e higiene, 
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realização de atividades culturais e de lazer, tendo em vista a socialização (Carta Social, 

2018, cit in Zacarias, 2020). 

4.1. Os Cuidadores 

Para Colliére, (1989) cit Santana (2019) Cuidar é: 

Cuidar é um ato individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos 

autonomia, mas é igualmente um ato de reciprocidade que somos levados a prestar a 

toda pessoa que temporariamente ou definitivamente tem necessidade de ajuda, para 

assumir as suas necessidades vitais. 

Desse modo, com o envelhecimento, o idoso passa a necessitar de auxílio para exercer 

suas atividades do cotidiano, que dependendo de cada família, pode ser necessário a 

contratação de cuidadores profissionais, tal contratação está relacionada as condições 

econômicas, mas essa responsabilidade frequentemente recai sobre algum familiar. 

O cuidador é a pessoa que presta cuidados à outra que esteja necessitando, por estar 

acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. O cuidador de 

idoso convive diariamente com o sujeito na faixa etária acima de 60 e que necessita de 

cuidado parcial ou total como cuidados higiênicos, na alimentação, administrando 

medicação e estimulando-o com as atividades reabilitadoras, interagindo, assim, com a 

equipe terapêutica. 

Existem diferentes conceções no que diz respeito ao ato de cuidar. De acordo com 

Santana (2019) cuidar significa: ajudar a pessoa idosa a realizar atividades que esta não 

consegue realizar por si própria, atividades que são fundamentais para a promoção e a 

manutenção do seu bem-estar. 
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As práticas de cuidar incluem o seguinte: ajudar a realizar AVD (higiene corporal, 

mobilidade física, ingestão de refeições, etc.); ajudar a realizar AIVD (fazer compras, 

preparar refeições, tratar da roupa, etc.); mostrar compreensão relativamente às 

preocupações do idoso e ajudar este último com tensões de natureza emocional; e, 

ainda, supervisionar os cuidados prestados por terceiros (Santana, 2019). 

Para Mendes (2015) cabe destacar que a responsabilidade do cuidador vai além da 

vontade de querer realizar o cuidado do seu familiar. Esta envolve conhecimentos, 

competências, habilidades, iniciativas para ações de promoção, tratamento e 

recuperação da saúde do idoso. Tal responsabilidade é considerada pelos cuidadores 

como difícil por exigir paciência, amor e renúncia de seu projeto de vida. Além disso, 

contribui para que estes vivenciem a sobrecarga física, emocional e social, assim podem 

ter implicação em sua QV, pela influência de fatores vivenciados cotidianamente. 

Talvez, o que torna a tarefa de cuidado mais difícil é o fato de esta exigir conhecimentos 

específicos que o cuidador informal, muitas vezes, não possui. 

Segundo Sampaio et al. (2018) o cuidador pode ser classificado como principal ou 

primário.  O cuidador principal é aquele que assume o maior número de tarefas e é o 

principal responsável pelo idoso, geralmente este tipo de cuidador é um dos familiares 

do idoso.  O cuidador secundário é aquele que contribui com o cuidador principal com 

algo relacionado ao cuidado. Tanto o cuidador principal quanto o secundário necessitam 

de ajuda e orientações para conduzir o cuidado com o seu idoso, como também realizar 

o autocuidado (Monteiro et al., 2021). 

Conforme Alves & Monteiro (2015) existem dois tipos de cuidadores, o formal e o 

informal. O primeiro realiza o cuidado por meio de vínculo empregatício, com ou sem 
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formação específica para tal função. Enquanto o segundo pode ser um membro da 

família ou amigo, que realiza a função, na ausência de vínculo empregatício. 

Os autores definem que os cuidados formais são os cuidados remunerados, prestados 

por indivíduos especializados que exercem as suas atividades sobre regras e uma 

estrutura burocráticas. São proporcionados por profissionais qualificados e que 

preenchem certos requisitos. Os cuidados informais são diferentes dos anteriores por 

não serem remunerados e por se basearem numa relação interpessoal, existe uma 

relação anterior e são próximos quem cuida e quem necessita dos cuidados (Santos, 

2020).  

Sequeira (2018) considera que os cuidados são realizados por profissionais qualificados 

como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Para estes 

profissionais existe uma preparação específica, que integra uma atividade profissional 

incorporando algumas atividades pertencentes ao exercício laboral. As atividades 

levadas a cabo por profissionais são remuneradas (podendo também ser voluntárias), e 

realizam-se em lares e instituições comunitárias. 

Apesar da visão pluralista do cuidado, é possível constatar na literatura há dois tipos de 

cuidadores: o cuidador principal e o cuidador secundário o cuidador principal é aquele 

que tem a total ou maior responsabilidade pelos cuidados prestados ao idoso 

dependente, no domicílio. Os cuidadores secundários seriam os familiares, voluntários e 

profissionais, que prestam atividades complementares (Loureiro, 2016). 

O cuidador é quem desenvolve ações de ajuda em tarefas que o idoso não consegue 

executar sozinho, e é quem assume a responsabilidade de apoiar e ajudar a fim de 

promover uma melhoria das condições de vida. Os cuidados para além de serem 
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prestados através de profissionais em contexto institucional, podem acontecer em 

domicílio, e habitualmente essa responsabilidade cabe aos elementos da família, aos 

vizinhos, aos amigos, entre outras pessoas, não sendo remunerados, sendo tidos como 

cuidadores informais (Sequeira, 2018). 

4.2. Cuidador Informal 

Para Sequeira (2018) o contexto informal de cuidar diferencia-se segundo três tipos de 

cuidador: o principal/primário, o secundário e o terciário, existindo não só um único 

cuidador, mas sim uma rede de cuidadores. O cuidador informal principal é a pessoa 

que proporciona a maior parte dos cuidados, que não é remunerada e sobre quem recai 

mais de metade da responsabilidade dos cuidados ao idoso dependente. Este pode ser 

auxiliado por outros familiares, amigos, voluntários ou profissionais, e neste caso, há 

um cuidador principal e todos os que servem de suporte ou de apoio são cuidadores 

secundários, podendo identificar-se vários cuidadores secundários para a mesma pessoa. 

Sequeira (2018, cit Santos 2020) o cuidador primário ou principal é definido como 

sendo a pessoa que está responsável por prestar os cuidados, e que tem a função de 

supervisionar, orientar, acompanhar e/ou cuidar da pessoa idosa, que precisa de 

cuidados. É este o cuidador que realiza os cuidados na sua maioria, não sendo 

remunerada pelos serviços que presta. 

O cuidador secundário ajuda na prestação de cuidados de forma ocasional, contudo não 

tem as responsabilidades principais no cuidado, geralmente são os familiares que 

ajudam (auxiliando e apoiando) o cuidador principal. A ajuda pode ser diretamente na 

prestação de cuidados, ou ao nível económico, e no apoio de atividades de lazer. O 



 

 

 

52 

 

cuidador secundário pode substituir o cuidador primário quando este necessita de se 

ausentar ou em situações de emergência (Sequeira, 2018, cit in Santos, 2020). 

Por sua vez, o cuidador terciário pode ser um familiar, amigo ou vizinho que ajuda às 

vezes ou quando solicitado e não possui quaisquer responsabilidades no cuidado à 

pessoa idosa (Sequeira, 2018, cit in Santos, 2020). 

Assim, o cuidador informal ou prestador de cuidados é a pessoa que tem a função de 

cuidar de alguém com algum grau de dependência física ou mental e que necessite de 

ajuda (total ou parcial) para a realização de atividades da vida cotidiana (Martins, 2015). 

 Para Alzheimer Portugal - Plano Nacional de Intervenção Alzheimer (2009, cit 

Loureiro 2016) cuidar de uma pessoa doente e dependente com deterioração cognitiva, 

envolve uma sobrecarga intensa que pode comprometer a saúde e o bem-estar 

emocional de quem cuida e por isso fundamental apoiar os cuidadores pois urge 

promover cuidados adequados que preservem a dignidade e a autonomia das pessoas 

com demência. 

A sobrecarga pode comprometer a capacidade do cuidador em lidar com o idoso, como 

também, gerar efeitos sociais e econômicos que comprometem todos os aspetos da vida 

das pessoas envolvidas (Olanda, 2015). 

Em suma, Silva (2015) descreve que o familiar cuidador, desde que não apresente 

incapacidades, é o elemento que melhor pode cuidar do idoso com demência, uma vez 

que este é sensível ao meio que o rodeia e às pessoas com quem se relaciona. Os 

cuidadores informais assumem, desta forma, um papel de primordial importância na 

sociedade, com implicações significativas em termos económicos, sociais e humanos. 
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Deste modo, o cuidar constitui uma dimensão antológica do ser humano, pois seus 

valores, atitudes e comportamentos no quotidiano, expressam uma preocupação 

constante com esta atividade. 

Segundo a mesma autora existem essencialmente quatro fatores que são determinantes 

na escolha do cuidador informal: a relação familiar, a co-residência, o género do 

cuidador e da pessoa a cuidar e as condicionantes relativas aos descendentes. Sendo que 

o cuidador informal, é habitualmente um membro da família ou alguém muito próximo 

do doente. 

Cerca de 70% das situações, quem cuida dos doentes com a DA é o conjugue, podendo 

ter ajuda de outros familiares, de vizinhos ou mesmo sem nenhuma ajuda. As mulheres 

costumam assumir a responsabilidade pelo cuidar, mesmo em famílias com filhos 

homens. Por outro lado, o género também tem influência na natureza do cuidar, pelo 

que se verifica que as mulheres prestam mais cuidados pessoais e relacionais com as 

tarefas domésticas, ao passo que os homens prestam mais cuidados relacionados com os 

transportes e gestão financeira (Silva, 2015). 

Nos últimos anos tem aumentado de forma progressiva o número de famílias que 

cuidam de pessoas idosas com algum tipo de dependência, principalmente quando esta é 

provocada pela DA (Faria et al., 2017). 

A função do cuidador é normalmente assumida por uma única pessoa, que passa a ser 

responsável pelas tarefas de cuidado e necessidades do idoso. O perfil sociodemográfico 

apresenta, em geral, cuidadoras mulheres que diminuem as atividades sociais e de lazer 

fora de casa para se dedicar aos cuidados do familiar adoentado (Falcão et al., 2016). 



 

 

 

54 

 

De acordo com Faria et al. (2017) nem sempre o cuidador está preparado para assumir 

todas essas responsabilidades e encarar as modificações que ocorrem em sua rotina, 

como o pouco tempo para a vida social, familiar e afetiva, podendo acarretar sobrecarga 

emocional, física e financeira, e até o adoecimento desse membro da família. 

Para Ambrósio (2017) o doente de Alzheimer deve ser acolhido e cuidado, no seu meio 

familiar. Contudo, a prestação de serviços ao domicílio acarreta dificuldades para a 

família. Por um lado, o ambiente familiar é uma mais valia para o tratamento destes 

doentes, por outro, à medida que a doença evolui, o cuidador vai-se isolando a nível 

social, destacando a perda de identidade pessoal, dificuldades em conciliar as suas 

necessidades com as do doente de Alzheimer e a frustração gerada face aos problemas 

de saúde com que se deparam. 

Segundo o estudo realizado por Cruz et al. (2010) tendo por base a literatura de 

referência, as vivências contadas pelos cuidadores, os motivos que levaram os 

cuidadores a aceitarem este papel, prendem-se com dever/obrigação; 

gratidão/retribuição; dependência financeira; grau de parentesco; género; proximidade 

física e afetiva; estado civil; situação atual de emprego e respeito pela vontade do idoso, 

para além de outros fatores que são intrínsecas ao idoso tais como: estado de saúde e 

rejeição de institucionalização. 

Para Rodrigues et al. (2020) as alterações físicas e psíquicas decorrentes da doença 

geram situações estressoras que interferem nos relacionamentos dos familiares com a 

pessoa idosa. O afastamento da família, a sobrecarga nos cuidados e a redução da 

qualidade de vida daqueles que zelam pelo paciente são fatores preponderantes para 

reduzir sobremaneira a qualidade de vida da pessoa doente. A perda da capacidade de 
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reconhecer os familiares e a dependência total para as atividades básicas da vida 

cotidiana são citados na literatura como uma das maiores dificuldades que os familiares 

apresentam nos cuidados dos idosos portadores de Alzheimer. 

No caso das pessoas com Alzheimer, enfatiza-se a presença de distúrbios de 

comportamento, manifestos por agitação, perambulação, agressão verbal e/ou física, 

perda de memória, alteração de personalidade, alucinações, distúrbios do sono e 

violência repentina, com elevado potencial para abalar a estrutura familiar, tornando 

mais complexo o cuidado (Faria et al., 2017). 

4.3. Políticas Sociais sobre Envelhecimento 

Não sendo o envelhecimento um risco, mas sim um bem, resultado da melhoria 

generalizada das condições de vida, em larga medida induzida pelo sucesso de políticas 

de saúde, redistribuição de rendimentos e trabalho, o risco coloca-se porque o processo 

de envelhecimento pode ser vivido sem a qualidade a que qualquer cidadão tem direito e 

a gestão das políticas sociais pode revelar-se ineficaz para evitar desequilíbrios 

geracionais. O problema colocado às políticas relacionadas com o envelhecimento é o 

de encontrar mecanismos que garantam a solidariedade intergeracional e respondam às 

necessidades emergentes com o envelhecimento (Bárrios, 2017). 

À semelhança do resto da Europa, a criação de políticas orientadas para os desafios 

decorrentes do envelhecimento da população portuguesa foi primeiramente colocada ao 

nível das competências do Estado. No caso Português, o problema do envelhecimento é 

agravado, dado que o sistema de proteção social não chegou a atingir níveis de 

desempenho que assegurassem a todos os idosos qualidade de vida e dignidade, 
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havendo uma vulnerabilidade de uma boa parte da população mais velha à pobreza 

extrema (Báirros, 2017). 

O desenvolvimento das políticas públicas e, consequentemente, as políticas sociais, são 

fundamentais para identificar e solucionar problemáticas assentes na sociedade, e surge 

quase como proteção contra diversas questões e ameaças sociais. O aumento da 

população idosa obriga a repensar questões de natureza social. Sendo o envelhecimento 

um processo contínuo e intrínseco ao indivíduo, este apresenta-se como individual no 

modo de vivenciar a velhice. Importa, porém, analisar as vias que permitem assegurar 

os direitos, por via de políticas públicas e sociais aos idosos, por forma, a que estes 

possam usufruir da velhice com maior qualidade de vida (Zacarias, 2020).  

Para Santos (2020) a velhice assim como a infância são as idades que mais valorizam os 

afetos as interações e as emoções. A nível económico, os idosos dependem 

maioritariamente dos sistemas de proteção social, para que possam garantir alguns 

rendimentos. Neste sentido, no contexto do nosso estudo, quando referimos idosos 

dependentes estamos a referirmo-nos a situações de incapacidade para realizar tarefas 

do quotidiano sem ajuda de terceiros. 

As políticas sociais promotoras do cuidado relacionam-se com a questão social da 

população idosa e apresentam no contexto europeu e inevitavelmente em Portugal, uma 

evidente centralidade, derivado ao impacto do envelhecimento demográfico e às (…) 

tendências que acompanham a evolução do modelo societário destinado a prover o bem-

estar aos mais velhos (Luz, 2019). 

Imbricados nas políticas sociais, os cuidados mostram-se relacionados, entre outros, 

com o cuidado formal, prestado por profissionais afetos a respostas e equipamentos 
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sociais destinados às pessoas idosas, envolvendo cuidados na dimensão social, 

psicológica e de saúde (Carvalho, 2009, cit in Vasconcelos, 2020). 

A política de cuidados às pessoas idosas é um “(...)ˮ processo de apoio a pessoas 

dependentes para as atividades de vida diária e atividades instrumentais da vida diária 

na área social e da saúde, prestado por entidades lucrativas ou não lucrativas que 

organizam os cuidados, executado por profissionais pago e/ou não pagos, enquanto 

voluntários, ou pelo cuidador familiar e o próprio beneficiário (Idem). 

Em Portugal, o programa de cuidado domiciliário cinge-se ao SAD. Segundo Rodríguez 

& Sánchez (2003) o apoio domiciliário é uma prestação ou conjunto de prestações que 

visam prestar serviços a pessoas idosas (higiene diária pessoal do idoso; alimentação, 

tratamento de roupa e limpeza no domicílio), de forma individualizada, cuja 

independência funcional é limitada ou por estarem a passar por uma situação de crise 

pessoal ou familiar (Vasconcelos, 2020). 

Atualmente, do ponto de vista demográfico, segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE, 2014) em Cabo Verde, 7,8% da população já é considerada idosa. A 

esperança de vida ao nascer entre pessoas do sexo masculino é de 72,2 anos, enquanto 

entre as do sexo feminino já ultrapassa os 80,2 anos. Esse indicador tem a tendência de 

aumentar ao longo do tempo. 

As Políticas Sociais são definidas como sendo Políticas Públicas que se dirigem à 

resolução de problemas identificados na estrutura e no funcionamento da sociedade e 

das comunidades que a compõe, assentando em normativos legais, que sistematizem 

decisões e orientações tendencialmente gerais, abstratas e tipificadas, numa ótica macro 

e meso. 
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Entende-se por Política Social “(…)” um conjunto de programas e medidas que têm por 

finalidade assegurar o bem-estar, tal como é definido por determinada sociedade e que 

reflete certas prioridades e valores julgados importantes para essa sociedade (Medeiros, 

2000, cit in Programa Nacional de Saúde do Idoso 2017). 

4.4. Respostas Sociais para Pessoas Idosas 

O suporte social é extremamente essencial durante o envelhecimento, pois este 

influencia fortemente o bem-estar psicológico. Para Ramos, et al. (2021) é fundamental 

ajudar e incentivar os idosos a manterem os seus laços sociais, quer seja a nível familiar, 

ou mesmo a nível da sua aproximação à comunidade. Deste modo, estamos a diminuir a 

ideia de que a terceira idade está apenas ligada ao abandono e ao isolamento. 

Em Portugal, as primeiras respostas universais destinadas às pessoas mais velhas 

começaram a emergir após o 25 de Abril de 1974, quer através de modalidades de ação 

social (por via da criação de serviços e equipamentos), quer através da prestação de 

apoio económico (sob a forma de subsídios, reformas e pensões). Uma das faces mais 

visíveis da política social de apoio aos idosos foi sem dúvida a evolução do número de 

equipamentos sociais, com incidência nas respostas Centro de Dia (com um crescimento 

de 28% ao longo da década de 1990) e Lar de Idosos/ Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (passando de 600 em 1994 para 895 em 1996). Os anos seguintes iriam 

acentuar este investimento, tendo ocorrido, entre 2000 e 2011, um crescimento de 38% 

da resposta Lar de Idosos/Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e 30% da resposta 

Centro de Dia (Guedes, 2014). 

As respostas socais existentes para as pessoas idosas são: 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
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Para a Segurança Social (2016) o SAD é uma resposta social que consiste na prestação 

de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em 

situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das 

atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito. 

Para a Segurança Social (2016) esta resposta tem como objetivos concorrer para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias; contribuir para a conciliação da 

vida familiar e profissional do agregado familiar; contribuir para a permanência das 

pessoas no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas 

residenciais; promover estratégias de desenvolvimento da autonomia; prestar os 

cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes (mediante contratualização); 

facilitar o acesso a serviços da comunidade e, por fim, reforçar as competências e 

capacidades das famílias e de outros cuidadores. Consideremos: 

Centro de Dia 

A Segurança Social (2016) refere que esta é uma resposta social que presta um conjunto 

de serviços que contribuem para a manutenção no seu meio social e familiar, das 

pessoas com 65 e mais anos, que precisem dos serviços prestados pelo Centro de Dia. 

Apresenta como objetivos assegurar a prestação de cuidados e serviços adequados à 

satisfação das necessidades e expectativas do utilizador; prevenir situações de 

dependência e promover a autonomia; promover as relações pessoais e entre as 

gerações; favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida; 

contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições e, por fim, 

promover estratégias de desenvolvimento da autoestima, da autonomia, da 
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funcionalidade e da independência pessoal e social do utilizador (Segurança Social, 

2016). 

Centro de convívio 

A Segurança Social (2016) menciona que o centro de convívio é uma resposta social de 

apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com 

participação ativa das pessoas idosas, residentes numa determinada comunidade. 

Tem como objetivos: Prevenir a solidão e o isolamento; incentivar a participação e 

inclusão dos idosos na vida social local; fomentar as relações interpessoais e entre as 

gerações; contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições. 

Centro de Noite 

A Segurança Social (2016) refere que esta resposta social funciona em equipamento de 

acolhimento noturno, dirigido a pessoas idosas com autonomia que durante o dia 

permaneçam no seu domicílio e que por vivenciarem situações de solidão, isolamento e 

insegurança, necessitam de acompanhamento durante a noite. 

Os objetivos passam por: Acolher durante a noite pessoas com autonomia; assegurar o 

bem-estar e segurança do utilizador e fomentar a permanência do utilizador no seu meio 

habitual de vida. 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) 

Por fim, a Segurança Social (2016) caracteriza as ERPI como resposta social destinada a 

alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos. 
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Os objetivos deste passam por: Proporcionar serviços permanentes e adequados à 

problemática biopsicossocial das pessoas idosas; contribuir para a estimulação de um 

processo de envelhecimento ativo; criar condições que permitam preservar e incentivar 

a relação intrafamiliar e por fim, potenciar a integração social. 

Segundo o relatório elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (2017) a 

Estrutura Residencial para pessoas idosas (ERPI), o Centro de Dia e o Serviço de Apoio 

Domiciliário para Idosos (SAD) consistem nas respostas sociais com maior 

representatividade no âmbito da rede de serviços e equipamentos sociais dirigidas às 

pessoas idosas. 

Nos países desenvolvidos, o processo de envelhecimento deu-se de forma gradativa e 

encontrou um cenário socioeconómico favorável, o que permitiu a expansão dos seus 

sistemas de proteção social, facilitando o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos. 

Nos países em desenvolvimento, pelo contrário, esse fenómeno faz-se de modo 

acelerado e intenso, e encontra sérias dificuldades na expansão do sistema de proteção 

social para todos os grupos etários, em particular para os idosos (Camarano, 2010; 

OMS, 2015, cit in Programa Nacional de Saúde do Idoso, 2017). 

Cabo Verde, embora elevado à categoria de país de desenvolvimento médio, de acordo 

com a Estratégia para o Desenvolvimento da Proteção Social, ainda é considerado, do 

ponto de vista de sustentabilidade económica, um dos países mais vulneráveis do 

mundo. O envelhecimento da população cabo-verdiana introduz novas demandas que 

requerem respostas diferenciadas das políticas sociais, com a participação do Estado e 

da sociedade. 
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Segundo Programa Nacional de Saúde do Idoso atualmente, em Cabo Verde, do ponto 

de vista demográfico, aproximadamente 7,8% da população já é considerada idosa. A 

esperança de vida ao nascer é de 72,2 anos para pessoas do sexo masculino, enquanto 

para as do sexo feminino já ultrapassa os 80,2 anos. Esse indicador tem a tendência para 

aumentar ao longo do tempo (INE, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu Relatório Mundial de Envelhecimento 

e Saúde (OMS, 2015) atesta que o contingente que mais cresce em todo o mundo é a 

parcela idosa da população. No mesmo documento, a OMS reconhece que pela primeira 

vez na história da humanidade, a maior parte das pessoas podem esperar viver até os 60 

anos de idade e mais, porém, o rápido envelhecimento populacional mostra-se 

paradoxalmente, a maior conquista da humanidade e um grande desafio, em termos de 

políticas públicas (Programa Nacional de Saúde do Idoso, 2017). 

Observa-se um envelhecimento acelerado, com aumento de 50% do contingente idoso 

da população, entre 2017 e 2030 e a feminização da população idosa poderá atingir 

61%. Ressalta-se que a população idosa também envelhece e a parcela com idade 

superior a 75 anos já representa 39% do total, dos quais 64,3% são mulheres. 

As desigualdades sociais e de género, ao longo do ciclo da vida determinam as 

condições de vida e da saúde na velhice. Por isso, este Plano Estratégico não se 

restringe apenas à saúde da pessoa idosa, mas ao envelhecimento dos cidadãos cabo-

verdianos e enseja contribuir para o Cuidado e o Envelhecimento Ativo do país, no 

período 2017-2021 e valoriza: 

✓ A compreensão do envelhecimento no ciclo da vida; 
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✓ O protagonismo e a autonomia da pessoa idosa; 

✓ A qualificação dos profissionais e serviços de saúde; 

✓ A otimização de todos os recursos disponíveis; 

✓ A intersectorialidade em seu planeamento, execução e avaliação; 

✓ A sustentabilidade do sistema de saúde; 

✓ A atuação em rede dos serviços sócio sanitários; 

✓ A participação da sociedade civil na construção, monitorização e avaliação das 

políticas públicas. 

A ideia frequente e equivocada de que cuidar da saúde das pessoas idosas restringe-se a 

controlar as doenças crónicas precisa ser superada, pois na pessoa idosa, a saúde é o 

resultado da interação entre saúde física, saúde mental, independência funcional, 

independência financeira, integração social e integração familiar (Ramos, 2003, cit in 

Programa Nacional de Saúde do Idoso, 2017). 

Portanto, para o governo os decisores políticos e a população cabo-verdiana, o controlo 

futuro das despesas com cuidados de saúde depende de melhorias no estado da saúde da 

população cabo-verdiana, no sentido de promover uma longevidade ativa e saudável, 

bem como de evitar internamentos hospitalares por condições sensíveis à atenção 

primária (Saver, 2014). 

Segundo Programa Nacional de Saúde do Idoso (2017) infelizmente, muitas vezes os 

idosos somente são reconhecidos, quando já apresentam doenças crónicas ou, estão 

funcionalmente limitados ou acamados. Contudo, ao reconhecer a pessoa idosa quando 
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e porque precisa de cuidados, a atuação do sistema de saúde e proteção social quase 

sempre se mostra tardia, onerosa e pouco eficiente. Por isso, pretende-se evitar e, 

sempre que possível, antecipar-se aos problemas. Para tanto, há que se criar e incorporar 

novas práticas ao serviço, que garantirão a excelência do cuidado, conforme os valores e 

a realidade local. 

Embora os profissionais de saúde cabo-verdianos disponham de uma formação 

multicultural que favorece a troca de experiências e amplia a noção de cuidado em 

saúde, em sua maioria, ressentem-se da falta de formação gerontológica. Além disso, a 

realidade dos serviços contradiz a noção cultural de família como instituição provedora 

de cuidado, pois alguns idosos já vivenciam a insuficiência de cuidados, quer seja 

porque moram sozinhos, quer seja por não terem familiares próximos ou ainda porque 

os filhos e parentes precisam trabalhar e não têm como cuidar. 

O PENEASI 2017-2021 integra a política nacional de saúde, está em consonância com 

as orientações estratégicas do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS) 

2012-2016 e resulta do esforço coletivo para delinear um conjunto de atividades 

voltadas a perseguir a visão de futuro sobre as condições de saúde que se pretende na 

velhice cabo-verdiana (PENEASI, 2017). 

Este Plano servirá como um instrumento para a garantia dos Direitos Humanos e sociais 

e como um importante marco legal para orientar a população e as diferentes políticas na 

conquista de um envelhecimento ativo e de cuidados dignos na velhice em Cabo Verde 

(PENEASI, 2017). 



 

 

 

65 

 

4.5. O Suporte à Comunidade envelhecida 

Na estimativa da Comissão Europeia, a percentagem de europeus com 65 anos ou mais 

está a aumentar a uma taxa sem precedentes, devendo representar mais de 30% da 

população por volta de 2060 (European Comission, 2015). 

Em Portugal, a tendência para o envelhecimento populacional é muito acentuada e para 

além de Portugal ser já, atualmente, um dos países mais envelhecidos do mundo, 

prevê-se que em 2050 nenhum outro país da União Europeia tenha uma população tão 

envelhecida. 

O mundo está a envelhecer rapidamente. Segundo estimativas da Organização Mundial 

de Saúde, em termos globais o número de pessoas com mais de 60 anos poderá alcançar 

os 22% em 2050 e atingir um valor da ordem dos 34% na Europa, o que significará 

então que um em cada três europeus terá 60 ou mais anos de idade (Fonseca, 2018). 

Fonseca (2018) destaca nos estudo que ao invés de ser um problema, o envelhecimento 

da população constitui um feliz ponto de chegada do desenvolvimento humano. Viver 

mais tempo é fruto de conquistas diversas sob o ponto de vista médico, tecnológico e 

social. Todavia, a existência de um número cada vez mais elevado de idosos saudáveis e 

ativos constitui igualmente um desafio para as comunidades, sejam elas urbanas ou 

rurais. À medida que envelhecem, as pessoas têm necessidade de viver em ambientes 

que lhes proporcionem o suporte necessário para compensar as mudanças associadas ao 

envelhecimento, algumas delas sinónimo de perda de capacidades. A criação e 

manutenção de contextos favoráveis e facilitadores do envelhecimento é uma tarefa 

indispensável para a promoção do bem estar das pessoas idosas e para que elas possam 

continuar a ser, pelo maior tempo possível, autónomas e socialmente relevantes. 
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O lugar onde a pessoa vive não é apenas a sua casa, também é a comunidade onde essa 

casa se insere. A organização do espaço, o tipo de edifícios, a rede de transportes, a 

disponibilidade de serviços na zona envolvente à habitação, tudo isso são variáveis que 

contribuem para um envelhecimento verdadeiramente participativo ou, pelo contrário, 

para um envelhecimento socialmente excluído. Manter uma vida autodeterminada e tão 

aproximada possível à que se manteve durante décadas só será viável, à medida que se 

envelhece, se o ambiente construído e o ambiente natural estiverem preparados para 

respeitarem a evolução das capacidades individuais e, com isso, preservarem a 

confiança e a autoestima individuais (Fonseca, 2018). 

Ageing in place 

A possibilidade de se “envelhecer bem” implica uma constelação de fatores que a 

determina. Um desses fatores, com forte influência na manutenção da autonomia e do 

controlo sobre o meio, é a relação da pessoa idosa com o ambiente residencial, isto é, 

com a habitação e com o contexto físico e social envolvente (Idem). 

Ageing in place significa viver em casa e na comunidade com segurança e de forma 

independente, à medida que se envelhece (WHO, 2015). A compreensão deste conceito 

implica a necessidade de adaptação do ambiente físico e social à vida quotidiana ao 

longo do tempo. Com efeito, a maioria das pessoas idosas deseja permanecer num 

ambiente que lhes seja familiar e, preferencialmente, permanecer na mesma casa e na 

mesma comunidade (Fonseca, 2018). 

Para WHO (2015) Ageing in place significa a capacidade de continuar a viver em casa e 

na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente. A 

promoção e valorização de modalidades de envelhecimento em casa e na comunidade 
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onde ela se insere é um modelo de intervenção social atualmente privilegiado pela 

Organização Mundial de Saúde à medida que se envelhece (Fonseca, 2018). 

Segundo WHO (2015); Fonseca (2018) o investimento em Ageing in place (Envelhecer 

na Comunidade) significa desenvolver a capacidade de cada pessoa continuar a viver 

em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente, 

à medida que se envelhece. 

Esta abordagem remete para a relevância da qualidade das respostas dos serviços de 

continuidade dos cuidados de saúde e da formação dos profissionais envolvidos neste 

processo (Faria et al., 2020). 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015) perspectivou cinco áreas de 

intervenção no processo de Ageing in place: pessoas; lugares; produtos; serviços 

personalizados; e políticas de apoio social. Para cada uma das categorias identificam-se 

boas práticas em vários domínios, tais como: Apoio aos cuidadores; Combate ao 

isolamento; Gerontotecnologia e investigação; Inovação em apoio domiciliário; 

Inovação em centro de dia; Intervenção na vida da comunidade; Lazer, atividade física e 

aprendizagem ao longo da vida; Melhoria das condições de habitação; Recursos de 

saúde, animação, nutrição e acompanhamento psicológico; e Segurança, mobilidade e 

bem-estar (Faria et al., 2020). 
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PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO II: METODOLOGIA 

 

Na sequência da contextualização teórica, descreveremos na Parte II os procedimentos 

metodológicos do presente estudo. 

5. Metodologia 

De acordo com Fortin (2009) a primeira etapa corresponde à colheita dos dados no 

terreno e a segunda etapa consiste na organização dos dados tendo em vista a sua 

análise. 

Após a abordagem teórica consideramos que seria importante realizar um estudo no 

âmbito da metodologia utilizada para a realização do processo de investigação, de modo 

a enquadrá-la sob o ponto de vista metodológico. 

De acordo com Fortin (2009) a metodologia é um processo sistemático que permite 

examinar fenómenos com vista a obter respostas para as questões precisas que merecem 

investigação. Este processo deve ser sistemático, rigoroso e conduzir à aquisição de 

novos conhecimentos. 

5.1. Problemática e sua Contextualização 

O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial (Fernandes & Andrade, 

2017). Nos últimos anos tem aumentado de forma progressiva o número de famílias que 

cuidam de pessoas idosas com algum tipo de dependência, principalmente quando esta é 

provocada pela DA. A maior parte dos cuidados a esse idoso é realizada no domicílio e, 

apesar de comprometer todos os integrantes da família, há um familiar que, 

normalmente, assume a responsabilidade pelo cuidado (Faria et al., 2017). 
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Devido ao aumento do cuidado realizado no domicílio pelos familiares despertou o 

interesse em desenvolver esta pesquisa que consiste em Compreender as Vivências do 

Cuidador Informal de Familiar de Idosos no Contexto Domiciliário no concelho São 

Salvador do Mundo em Cabo Verde, pois a maioria dos idosos vivem com a família e 

são cuidados pelos mesmo. Segundo Falcão et al. (2018) referem que o suporte familiar 

pode ser considerado um dos principais amortecedores do efeito de inúmeros eventos 

stressores oriundos dessa enfermidade, influenciando positivamente nos resultados do 

tratamento psicoterápico, favorecendo a diminuição da recorrência de diversos 

transtornos, tais como, os de humor. 

A família constitui o principal sistema de suporte do idoso, apesar das dificuldades 

vivenciadas na contemporaneidade, sendo as relações familiares as que os idosos vivem 

com mais intensidade, e sendo que a importância da estrutura familiar na sua vida é 

fundamental, tendo implicações no seu bem-estar e respetiva qualidade de vida (Góis, 

2017). 

5.2. Questão de Partida 

Para Fortin (2009) a questão de investigação é uma interrogação precisa, escrita no 

presente e que inclui o ou os conceitos em estudo “(…)” ela indica claramente a direção 

que se entende tomar. É uma pergunta explícita respeitante a um tema de estudo que o 

investigador tem o desejo de estudar, tendo em vista o desenvolvimento dos seus 

conhecimentos. 

Neste sentido surgiu-se a seguinte questão de partida: Quais as Vivências do Cuidador 

Informal de Familiar de Pessoa Idosa no Contexto Domiciliário? 
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5.3. Objetivos do Estudo 

Na opinião de Fortin (2009) o objetivo de investigação deve indicar de forma clara qual 

é o fim que o investigador persegue, sendo que uma investigação deve conter um 

objetivo geral e objetivos específicos. 

Tendo em consideração nossas inquietações definimos os seguintes objetivos: 

Objetivos geral: 

Compreender as Vivências do Cuidador Informal de Familiar de Pessoa Idosa no 

Contexto Domiciliário. 

Objetivos específicos: 

✓ Caracterizar o perfil sociodemográfico do Cuidador informal de familiar de idosos 

no contexto domiciliário e dos Profissionais na área de Saúde; 

✓ Identificar os sentimentos do cuidador informal de familiar de idosos; 

✓ Identificar as dificuldades e experiências vivenciadas pelo cuidador informal; 

✓ Conhecer as estratégias de intervenção utilizadas pelo cuidador na prestação de 

cuidados. 

✓ Identificar a relação dos profissionais na área de saúde com os Cuidadores 

Informais de familiar de idosos no contexto domiciliário; 

✓ Conhecer os apoios dos Profissionais na área de saúde e outras redes de suporte 

social. 
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5.4. Modelo de Investigação 

Segundo Fortin (2009) implica a escolha de um método e de técnica de colheita de 

dados. Esta fase tem por objetivo precisar a maneira como a questão de investigação 

será integrada num desenho, que indicará as atividades a realizar no decurso da 

investigação. Assim, para dar resposta à pergunta de partida, teve-se em conta os 

objetivos e características da metodologia. 

A investigação científica é definida segundo Fortin (2009) como um método de 

aquisição de conhecimento, através de descrição, aplicação, predição e verificação de 

factos, acontecimentos ou fenómenos relativos a questões precisas que necessitam de 

uma investigação. 

5.5. Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de carater quali-quantitativo. A 

abordagem qualitativa faz parte do paradigma naturalista (ou interpretativo). Este está 

associado a uma conceção holística do estudo dos seres humanos, conceção saída de um 

certo número de crenças que orientam todo o processo. Este paradigma encera a crença 

de que existem várias realidades (Fortin, 2009). 

O paradigma quantitativo apoia-se em premissas como o que existe pode ser medido e é 

orientado para os resultados e a sua generalização (Fortin, 2009). 

Optou-se pelo estudo descritivo/exploratório, pois ֞(...)ˮ, consiste em descrever, nomear 

ou caracterizar um fenómeno, uma situação ou um acontecimento, de modo a torná-lo 

conhecido ֞(...)ˮ (Fortin, 2003). 
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Em suma a mesma autora descreve que investigação descritiva visa descobrir novos 

saberes, utiliza-se quando existe pouco conhecimento acerca de determinado assunto, 

tendo como principal finalidade esclarecer as características de um fenómeno (Fortin, 

2009). 

5.6. População Alvo  

Na perspetiva de Fortin (2009) população é  “(...)ˮ uma coleção de elementos ou de 

sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios. A 

população alvo é constituída por elementos que satisfazem os critérios de seleção, 

definidos antecipadamente, e para os quais o investigador deseja fazer generalizações. 

Segundo Fortin (2009) a população define-se como um conjunto de elementos 

(indivíduos, espécies, processos) que têm características comuns. “(...)ˮ é o conjunto das 

pessoas que satisfazem os critérios de seleção definidos previamente e que permitem 

fazer generalizações. 

Segundo Fortin (2003) a população alvo é toda a população que o investigador quer 

estudar e para a qual faz generalizações, enquanto que, a população acessível diz 

respeito, à porção da população alvo que está ao alcance do investigador, podendo ser 

limitada a uma zona, cidade ou estabelecimento, entre outros. 

A mesma autora ainda refere que raramente se tem a possibilidade de estudar a 

população alvo no seu todo, pelo que examina-se a população acessível considerando 

esta como sendo a porção acessível da população que está alcançável (Idem). 



 

 

 

73 

 

Por conseguinte a população alvo são todos os cuidadores informais que prestam 

cuidados ao familiar idoso no domicílio com idade igual ou superior a 18 anos, 

residente no Concelho São Salvador do Mundo em Cabo verde. 

A população acessível foram 10 Cuidadores Informais, esses cuidadores foram 

identificados através do registo de visitas domiciliares de Enfermagem que é feito duas 

vezes por semana no Concelho São Salvador do Mundo em Cabo Verde. 

Durante a colheita de dados, que foi realizada no período Junho de 2021, dois dos 

idosos faleceram um pouco antes do período da colheita de dados, o que nos 

impossibilitou englobá-los no estudo. 

Caracterização do local do estudo 

O centro de saúde fica situado no concelho de São Salvador do Mundo, tem como sede 

administrativa a Cidade de Achada Igreja, localizado a 32Km da Praia e a 4Km da 

cidade de Assomada no concelho de Santa Catarina. Está encravado entre quatro 

Municípios do interior de Santiago: Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina, São 

Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, ocupando uma área de 30Km2 que englobam 19 

povoados, num total de 8680 habitantes (Censo, 2010). 

O Município de São Salvador do Mundo dispõe de um Centro de Saúde, localizado na 

Cidade de Achada Igreja e uma Unidade Sanitária de Base, na localidade de Picos 

Acima. Ainda continua a funcionar com 1 médico a tempo inteiro para 8680 habitantes, 

cinco (5) enfermeiros em uma proporção de 2169 habitantes, sendo uma afeta ao serviço 

de saúde reprodutiva. 
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A média diária de atendimento é de 23 utentes /dia. É de ressaltar que este número não 

será suficiente para atender as demandas dos munícipes e menos ainda para as práticas 

de atenção primária a saúde na sua verdadeira essência. A médica residente trabalha 

consoante escala feita no início de cada mês, com consultas diversas. 

5.7. Participantes 

Optamos por uma amostra intencional, Marotti (2008) a amostra intencional seleção de 

amostras intencionais é realizada de acordo com o julgamento do pesquisador. Se for 

adotado um critério razoável de julgamento, pode-se chegar a resultados favoráveis. 

Para Fortin (2009) a amostra é uma fração de uma população sobre a qual se faz o 

estudo. Ela deve ser representativa desta população, isto é, que certas características 

conhecidas da população devem estar presentes em todos elementos da população. A 

utilização de uma amostra comporta certas vantagens no plano prático, mas é preciso 

que a amostra represente fielmente a população do estudo. A população de uma amostra 

deve variar segundo o objetivo procurado, os constrangimentos que se exercem no 

terreno e a capacidade de acesso á população estudada. 

Carmo & Ferreira (2008) salientam que na amostragem de conveniência utiliza-se um 

grupo de indivíduos que esteja disponível ou um grupo de voluntários. Poderá tratar-se 

de um estudo exploratório cujos resultados obviamente não podem ser generalizados à 

população à qual pertence o grupo de conveniência, mas do qual se poderão obter 

informações preciosas. 

A amostra por conveniência (Polit & Hungler, 1995) “(...)ˮ favorece o uso das pessoas 

mais convenientemente disponíveis como sujeitos de um estudo. Optou-se por uma 

amostra por conveniência pois esta é a que diz respeito à seleção dos elementos de uma 
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amostra tendo em conta a facilidade de acesso à mesma. A amostra foi ainda 

selecionada tendo em consideração as pessoas que se mostraram disponíveis para 

responderem às questões colocadas pela investigadora e também tendo em conta o 

tempo disponível para a realização do estudo. 

Por conseguinte os participantes desse estudo é constituídos por dez participantes, oito 

(8) cuidadores informais e dois (2) profissionais na área de saúde, todos residentes no 

concelho de São Salvador do Mundo. Ainda, selecionamos os seguintes critérios da 

amostra: ter idade igual ou maior que 18 anos, que prestam cuidados ao familiar idosos 

no domicílio no concelho São Salvador do Mundo. 

5.8. Instrumentos de recolha de dados 

A escolha do método a utilizar na recolha de dados depende do tema e do objetivo de 

estudo do investigador (Fortin, 2006). 

Como instrumentos de recolha de dados foi utilizado um guião de entrevista 

semiestruturada, duas escalas que avalia o Índice de Satisfação do Cuidador (CASI), 

Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC), esses instrumentos são validados para a 

população portuguesa, que têm sido referenciados em diversos estudos atuais que 

avaliam o nível de satisfação e a sobrecarga dos cuidadores informais. 

Entrevista 

Em suma, Fortin (2009) descreve que a entrevista é o principal método da colheita de 

dados nas investigações qualitativas. Esta é um modo particular de uma comunicação 

verbal entre duas pessoas, um entrevistador que recolhe dados e um responde que 

fornece a informação. 
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Entrevista é uma das técnicas mais comuns e importantes no estudo e na compreensão 

do ser humano, a entrevista é uma forma de interação social que valoriza o uso da 

palavra, do símbolo e do signo, aspetos privilegiados das relações humanas, através dos 

quais os atores sociais constroem e procuram dar sentido à realidade (Simões & Sapeta, 

2018). 

A entrevista avalia com o propósito de identificar o perfil sociodemográfico dos 

cuidadores informais de idosos e dos profissionais na área de saúde. Caracteriza o 

género, a idade, o tipo de relação com o idoso, o tempo durante o qual tem 

desempenhado essa função, a relação parental, os apoios recebidos e as necessidades de 

ajudas para a execução do ato de cuidar (Fortin, 2009). 

Carvalho (2015) afirma que nas entrevistas é muito importante a capacidade de escutar, 

de questionar e de observar, assim como registar as evidências e os factos observados de 

modo direto e indireto. Para a autora, o acolhimento entre os sujeitos, escuta e o silêncio 

é o que torna possível o sucesso da entrevista, prestando atenção aos seus detalhes e 

fazendo anotações. Conforme estabelecido, o guião de entrevista que servirá de suporte 

a esta estratégia metodológica de base qualitativa é composto por três partes, as quais 

passamos a explicitar. 

A primeira parte com questões que visam obter a caracterização sociodemográfica da 

amostra em estudo no que toca ao género, idade, estado civil, composição do agregado 

familiar, habilitações literárias, profissão, situação profissional atual e a sua residência. 

A segunda parte contém questões que visam conhecer a relação entre o idoso e o 

cuidador onde inclui o elo de ligação, motivação da decisão, duração do papel e os tipos 

de cuidados prestados. 
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Por fim, a terceira parte passa sobretudo por analisar a questão de partida, através de 

questões em que o entrevistado expressa livremente as suas perceções acerca das 

mudanças no quotidiano decorrentes de ato de cuidar, nomeadamente as suas 

dificuldades, procurando ir também ao encontro do interesse em apurar as necessidades 

dos cuidadores informais em mobilizar apoios e suportes na prestação de cuidados.  

A entrevista é eficaz para obter a perspetiva dos participantes acerca da realidade em 

estudo, contribuindo para atenuar enviesamentos próprios da observação participante. 

Ela permite confrontar os conhecimentos obtidos através da observação da situação real 

em estudo com os significados que os próprios intervenientes atribuem a essa realidade, 

além de mostrar como ambos se relacionam, de modo que o resultado pode ser a 

confirmação ou a deteção de desvios (Simões & Sapeta, 2018). 

Escala de sobrecarga do cuidador (ESC) 

Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) é uma tradução da Burden Interview Scale 

(Zarit e Zarit, 1983; Zarit et al., 1985). A validação da escala para a população 

portuguesa, foi realizada para possibilitar a sua utilização a nível da investigação ou na 

prática clínica, o autor Steve Zarit, permitiu a utilização e tradução (versão original 

inglesa) por Faria & Ribeiro (1999). A escala foi utilizada por Sequeira (2007) em seu 

estudo com a população portuguesa e apresenta boa consistência interna, avaliada 

através do coeficiente de alfa Cronbach α = 0,93. 

Avalia a sobrecarga do cuidador informal de idosos dependentes com doença crónica e 

principalmente devido a demência, e é composta por vinte e duas (22) questões, que se 

referem ao Impacto da prestação de cuidados ( esta categoria é composta por onze itens 

e apresenta boa consistência interna com um alfa de Cronbach α = 0,93), Relação 
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Interpessoal ( esta categoria é composta por cinco itens e apresenta boa consistência 

interna com um alfa de Cronbach α = 0,83), Expectativas face ao cuidar (esta categoria 

é composta por quatro itens e apresenta boa consistência interna com um alfa de 

Cronbach α = 0,67) e a Perceção da Auto eficácia (categoria é composta por dois itens e 

apresenta boa consistência interna com um alfa de Cronbach α = 0,80) (Sequeira, 2010). 

Figura 1: Caraterização da escala de sobrecarga do cuidador (ESC). 

  (Sequeira, 2010). 

 

Este instrumento permite avaliar a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal 

e inclui informações sobre: saúde, vida social, vida pessoal, situação financeira, situação 

emocional e tipo de relacionamento. Cada item é pontuado de acordo com uma escala 

tipo Likert, de forma qualitativa / quantitativa conforme se explica a seguir: Nunca (1), 

quase nunca (2), Às vezes (3), Muitas vezes (4) e quase sempre (5) (Sequeira, 2010). 

Quanto maior a pontuação global, maior será a sobrecarga, variando entre 22 e 110 

pontos, sendo valores considerados como pontos de corte: 

Categorias Questões Nº N º Itens 

Relação Interpessoal 1,2,3,6,9,10,11,12,13,17 e 22 11 itens 

Impacto da prestação de 

cuidados 

4,5,16,18 e 19 5 itens 

Expectativas face ao cuidar 7,8,14 e 15 4 itens 

Perceção da Autoeficácia 20 e 21 2 itens 
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Figura 2: Níveis de sobrecarga de acordo com os pontos de corte. 

Inferior a 46 Sem sobrecarga 

Entre 46 a 56 Sobrecarga ligeira; 

Superior a 56 Sobrecarga intensa 

(Sequeira, 2010). 

Também existem versões em que a pontuação quantitativa varia em cada item entre 0 e 

4 (Scazufca, 2002). Contudo, a maioria dos estudos utiliza a versão com pontuações de 

1 a 5 (Idem). Na versão utilizada (1 a 5), obtém-se um score global que varia entre 22 e 

110, em que um maior score corresponde a uma maior perceção de sobrecarga, de 

acordo com os seguintes pontos de corte (Sequeira, 2010). 

Índice para a avaliação das satisfações do prestador de cuidados (CASI) 

O Índice de Satisfação do Cuidador (CASI), a escala foi elaborada por (Nolan & cols, 

1996) e validada para a população portuguesa por Brito (2002) (Sequeira, 2010). O 

instrumento apresenta boa consistência interna, avaliada através do coeficiente de alfa 

Cronbach, α= 0,92. Integra um conjunto de trinta itens relacionados com espetos 

positivos associados à prestação de cuidados e que são identificados pelo cuidador 

como fontes de satisfação que são agrupadas em três categorias, sendo estas divididas 

em fontes de satisfação relacionadas com a dinâmica interpessoal e o prestador de 

cuidados e o alvo destes cuidados (esta categoria consta de nove itens e apresenta de 

forma lobal uma boa consistência interna com um alfa Cronbach α= 0,80); fontes de 

satisfação relacionados com a dinâmica interpessoal (esta categoria consta de catorze 

itens e apresenta de forma global uma boa consistência interna com um alfa Cronbach 
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α= 0,86) e fontes de satisfação relacionadas com a dinâmica de resultados (desejo de 

obtenção dos melhores resultados possíveis): esta categoria consta de sete itens e 

apresenta de forma global uma boa consistência interna com um alfa Cronbach α= 0,70 

(Sequeira, 2010). Para cada item, o cuidador deve responder se esta situação acontece 

ou não (1), no seu caso, caso aconteça, deverá responder se esta não lhe proporciona 

nenhuma satisfação (2), alguma satisfação (3) ou muita satisfação (4). O índice é 

dividido em 3 categorias e cada uma destas com subcategorias. As três categorias, 

propostas pelo autor (Nolan et tal. cols, 1996, 1998), por estarem associadas às fontes 

de satisfação relacionadas entre si, demonstram como a prestação de cuidados prestados 

ao idoso dependente, agradam ao cuidador. No final existe uma pergunta aberta onde o 

cuidador pode mencionar motivos de satisfação que não tenham sido contempladas nas 

trinta questões (figura 3). 

Figura 3: Categorias e Subcategorias da escala de satisfação (CASI). 

Categorias e Subcategorias do CASI Questões nº Obs. 

Fontes de satisfação relacionadas com a dinâmica interpessoal e o prestador de 

cuidados e o alvo destes cuidados 

Prestador de cuidados como principal beneficiário 2,8 e 17 3 itens 

Pessoa dependente como principal beneficiário 12, 14 e 24  3 itens 

Benefício mútuo 3,18 e 29 3 itens 

Fontes de satisfação relacionados com a dinâmica interpessoal 

Prestador de cuidados como principal beneficiário 7,10,16,19,25,27 e 30 7 itens 

Pessoa dependente como principal beneficiário  9 e 22  2 itens 
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Benefício mútuo 6,11,21,26 e 29 5 itens 

Fontes de satisfação relacionadas com a dinâmica de resultados (desejo de obtenção 

dos melhores resultados possíveis) 

Prestador de cuidados como principal beneficiário 1 e 23 2 itens 

Pessoa dependente como principal beneficiário 4,5,13,15 e 20 5 itens 

(Sequeira, 2010). 

5.9. Procedimentos de recolha de dados e Princípios Éticos 

Qualquer investigação efetuada junto de seres humanos levanta questões morais e 

éticas, por esta razão, independentemente do que está a ser estudado, a investigação 

deve ser conduzida no respeito dos direitos das pessoas (Fortin, 2006). 

Os participantes que aceitaram a participação no estudo foram previamente 

identificados através do registo visitas domiciliares de Enfermagem, a fim de auscultar 

as suas disponibilidades dos cuidadores para a realização das entrevistas e os agendar. 

Foi entregue antecipadamente o consentimento informado aos cuidadores informais. 

Para o benefício do instrumento de colheita de dados, foi levado sempre em conta os 

princípios éticos e foi protegido os direitos e liberdades dos cuidadores que participaram 

nesta investigação, nomeadamente, o direito à autodeterminação, o direito à 

privacidade, o direito ao anonimato e à confidencialidade, o direito à proteção contra o 

incómodo e o prejuízo, e finalmente, o direito a um tratamento justo e leal. 

Segundo Fortin (2006) cada indivíduo tem o direito de decidir se deseja ou não 

participar num estudo de investigação. 

O consentimento livre e esclarecido 
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O consentimento livre esclarecido significa que o sujeito entendeu perfeitamente no que 

se vai envolver, tendo sido informado do conteúdo do estudo. O indivíduo não pode ser 

coagido de nenhuma forma e pode decidir abandonar o estudo a qualquer momento. O 

consentimento livre e esclarecido deverá ser fornecido de forma escrita contendo toda a 

informação necessária, no entanto pode ser ainda necessário um esclarecimento verbal. 

Todos os participantes no estudo têm, ainda, o direito à intimidade, anonimato e 

confidencialidade (Fortin, 2006). 

Os princípios éticos baseados no respeito pela dignidade humana são sete: O direito 

pelo consentimento livre e esclarecido, o direito pela vida privada e pela 

confidencialidade das informações pessoais, o direito à justiça e equidade, o direito ao 

equilíbrio entre as vantagens e os inconvenientes, o direito a redução dos inconvenientes 

e direito à otimização das vantagens (Fortin, 2009). 

6. Tratamento de Dados 

Os dados recolhidos nesta investigação foram tratados através do programa informático 

Excel. As questões abertas foram analisadas através da análise qualitativa, utilizando a 

técnica de investigação de análise de conteúdo, sendo que a sua descrição tem 

significado para o problema em causa e reproduz fielmente a realidade dos factos. 

Recorremos ao método de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2011) análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações tem por finalidade a 

interpretação destas mesmas comunicações. 

Para Bardin (2011) o termo análise de conteúdo designa um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
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descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

7. Apresentação e análise dos Resultados 

 No presente capítulo serão apresentados a análise descritiva das variáveis que definem 

a nossa amostra, ao nível sociodemográfico. O presente estudo teve, então, como 

objetivo Compreender as Vivências do Cuidador Informal de Familiar de Idosos no 

Contexto Domiciliário. No que tange as variáveis sociodemográficas estudadas dos 

Cuidadores Informais consistem em: a idade, o sexo, estado civil, situação profissional, 

habilitação literária, grau de parentesco, tipo de relação com o recetor de cuidados, 

tempo da prestação de cuidados, tipos de apoio. 

7.1. Caracterização sociodemográfico do cuidador informal 

Apresentam-se de seguida alguns dados respeitantes às suas características 

sociodemográficas. A nossa amostra foi constituída por oito (8) participantes residentes 

no Concelho de São Salvador do Mundo, 100% do sexo feminino. 

Relativamente à idade dos participantes varia entre os 30 e os 79 anos, sendo a idade 

mínima é de 30 anos e máxima é de 79 anos, a idade média dos cuidadores informais é 

de 48,5 anos, com desvio padrão de 17.48 (tabela 1). 

Tabela 1: Idade dos cuidadores informais 

Idade Nº Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Cuidador 

Informal 

8 30 79 48,5 17,48 
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Relativamente ao estado civil, verifica-se que 62,50% são solteiras, 25,00% casadas e 

12,50% união de facto (quatro 2). 

No que respeita às habilitações literárias, verifica-se que todos sabem ler e escrever, 

25,00% tem o 2º ciclo do ensino básico (ensino preparatório), 25,00% tem o 1º ano 

ensino básico (4ª classe), 25,00% tem o 3º ciclo do ensino básico (9º ano), 12,50% tem 

o ensino secundário e 12,50% tem o ensino superior (quatro 3). 

Relativamente à situação profissional, 50,00% encontra-se desempregadas, 25,00% 

empregadas, 12,50% encontra-se reformada e 12,50% recebe pensão (quatro 3). 

Relativamente ao grau de parentesco, verificamos que 62,50% de prestação de cuidados 

são prestados pelas filhas, 12,50% pela esposa, 12,50% neta e nora. No que tange ao 

agregado familiar três dos cuidadores é constituído por três (37,50%) agregado, dois é 

constituído por cinco (25,00%) agregado, dois cuidadores é compostos por quatro 

(25,00%) agregado e um é composto por onze (12,50%) agregado (quatro 4). 

No que diz respeito á rotina após a descoberta da doença do seu familiar alguns dos 

participantes referiram cansaço, sobrecarga de trabalho, por outro lado quatro dos 

participantes referiram que nada mudou a rotina delas. 

Relativamente á questão sobre o conhecimento da doença dos seus familiares, alguns 

dos participantes responderam que possuem conhecimentos da doença do seu familiar 

através de consultas de rotina na delegacia de saúde. Em relação aos sintomas que os 

seus familiares apresentam maioria responderam que seus familiares queixam da dor, 

não reconhecem pessoas, perguntas repetitivas. 
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Relativamente á relação dos cuidadores informais com os seus familiares observamos 

que o tipo de relação estabelecida é uma relação boa com o seu familiar. No entanto 

quatro referiram ter uma boa relação com seus familiares, três referem ter uma relação 

amigável com os seus familiares e um refere que a sua relação com seu familiar é de 

mãe e filha. Em relação a proximidade todos os participantes referem sentir mais 

próximo dos seus familiares por estarem a cuidar deles. 

Tabela 2: Estado Civil 

  Nº % 

 

Estado Civil 

Casada 2 25,00% 

Solteira 5 62,50% 

União de Facto 1 12,50% 

Total 8 100% 

 

Tabela 3: Habilitações Literária, situação profissional 

  Nº % 

 Sabe ler e escrever 8 100,00% 

 

Habilitações 

Literária 

1º Ciclo do ensino básico (4º ano) 2 25,00% 

Ensino preparatório (2º ciclo) 2 25,00% 

3º ciclo do ensino básico (9º ano) 2 25,00% 

Ensino secundário (12º ano) 1 12,50% 

 Ensino superior 1 12,50% 

Total 8 100% 

 Empregada 2 25,00% 
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Situação 

Profissional 

Desempregada 4 50,00% 

Reformada 1 12,50% 

Pensionista 1 12,50% 

Total 8 100% 

 

Tabela 4: Grau de parentesco, agregado familiar 

  Nº % 

 

Grau de 

Parentesco 

Filha 5 62,50% 

Esposa 1 12,50% 

Neta 1 12,50% 

Nora 1 12,50% 

Total 8 100,00% 

 

Agregado 

Familiar 

3 3 37,50% 

2 4 25,00% 

2 5 25,00% 

1 11 12,50% 

Total 38 100,00% 

 

No que concerne ao tipo de ajuda recebida pelos familiares, 100% dos cuidadores 

tiveram respostas positivas, todos os cuidadores têm ajuda de outra pessoa no auxílio 

aos cuidados, nomeadamente acompanhamento da pessoa cuidada, trabalhos 
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domésticos. Revelaram ter 37,50% de ajuda dos filhos, 25,00% dos irmãos, 12,50% da 

esposa, 12,50% da nora, 12,50% da tia (quadro 5). 

Em relação ao motivo que levou o cuidador informal a prestar cuidados, a maioria dos 

entrevistados responderam que cuidaram dos seus familiares por obrigação/dever, 

proximidade, por ser mulher, e por retribuição. No entanto, 12,50% dos 

participantes relatou ter prestado o cuidado por aproximação, 62,50% cuidaram por 

obrigação e dever, 12,50% cuidou por retribuição e 12,50% cuidou por ser a única 

mulher no seio familiar (quadro 5). 

Quanto ao tempo de prestação de cuidados, o tempo mínimo é de 6 meses e máximo é 

de 9 anos. Dos dados apurados 50,00% dos participantes fizeram-na desde 6 meses a 2 

anos, 25,00% entre 3 a 4 anos e 25,00% participantes cuidou dos seus familiares entre 5 

a 10 anos (quadro 6). 

Analisando as redes de suporte recebidas pelos cuidadores, verificámos que a nível de 

apoio informal 100% dos participantes referiram ter recebido auxílio por parte de outros 

membros da família. Observamos que a maioria dos participantes tiveram apoio social 

que é no caso de 50% dos participantes, 12% dos participantes relatou que não recebeu 

nenhum apoio social 37% dos participantes não responderam (quadro 6).  

Quanto ao tipo de apoio social recebida, 20,00% dos participantes relataram que 

recebem apoio institucional, 80,00% do Centro Saúde. Das entrevistas efetuadas 

podemos averiguar que 62,50% dos cuidadores receberam apoio relacionados com os 

cuidados de enfermagem, os restantes 37,50% não recebem apoio (quadro 6). 
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Tabela 5: Questões relacionada com os Cuidadores Informais 

 

Tabela 6: Questões relacionadas com os cuidadores 

Qual o motivo que levou a cuidar do seu familiar Nº Sim Não 

Fragilidade económica 0 0,00% 0,00% 

Obrigação/Dever, 5 62,50
% 

0,00% 

Por ser a única mulher na família 1 12,50
% 

0,00% 

Proximidade 1 12,50
% 

0,00% 

Retribuição 1 12,50
% 

0,00% 

Total 8 100,00
% 

0,00% 

  Nº % 

Há quanto tempo assumiu o papel de 

cuidador? 

6 meses a 2 anos 4 50,00% 

3 anos a 4 anos 2 25,00% 

5 a 10 anos  2 25,00% 

Total 8 100,00% 

Existe alguma pessoa que a ajuda a cuidar 

do seu familiar? 

Sim 8 100,00% 

Não 0 00,00% 

 

 

Se sim, quem? 

Filhos/Filhas 3 37,50% 

Esposo / Esposa 1 12,50% 

Irmãs/Irmãos 2 25,00% 

Nora 1 12,50% 
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7.2. Caraterização Sócio Demográficas dos profissionais na área da saúde, idade, 

género, habilitação literária. 

Tia/amigos/ 

Vizinhos 

1 12,50% 

Total 8 100,00% 

Recebe alguma recompensa por estar a 

cuidar do seu familiar? 

Sim 8 100,00% 

Não 0 00,00% 

Total  100,00% 

Recebe algum tipo de apoio social? Sim 4 50,00% 

Não 1 12,50% 

 Não responde 3 37,50% 

Total 8 100,00% 

 

Se sim que tipo de apoio social recebe? 

Instituição social  1 20,00% 

Paróquia 0 00,00% 

Centro de saúde 4 80,00% 

Total 8 100,00% 

 

 

Cuidados de enfermagem 

 

Algaliação 2 25,00% 

Entubação 0 00,00% 

Penso 3 37,50% 

Não receberam 3 37,50% 

Total 8 100,00% 
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No que tange aos profissionais na área de saúde, a idade varia entre 29 a 39 anos de 

idade, a média é de 33 anos, desvio padrão 5.65 (quatro 7). Relativamente ao género 

100 % são do sexo feminino, quanto ao estado civil 100 % são solteiras (quatro 8). 

Em termos de habilitação literária 100% tem ensino superior. Relativamente a situação 

profissional 100 % estão empregados (quatro 9). 

Tabela 7: Idade dos profissionais na área da saúde 

Idade Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Profissional na 

área de saúde 

29 39 33 5.65 

 

 

Tabela 8: Género, Estado civil 

  Nº % 

 

Género 

Feminino 1 50,00% 

Feminino 1 50,00% 

   100,00% 

Estado civil Solteira 1 50,00% 

Solteira 1 50,00% 

  100,00% 

  

Tabela 9: Habilitação Literária, Situação Profissional 

 

Habilitação Literária 

Licenciatura 1 50,00% 

Licenciatura 1 50,00% 

  100,00% 
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Situação Profissional 

Empregada 1 50,00% 

Empregada 1 50,00% 

   100,00% 

 

7.2.1. Relação dos Profissionais na área de saúde com os Idosos e os Cuidadores 

Informais de familiar de pessoa idosa no contexto domiciliar 

Verificamos que a relação entre os profissionais na área da saúde com os idosos é 

pouca, todos referem ter pouca relação, referem falta de profissionais, também referem 

falta de apoio aos idosos. PS1 “(...) quando há poucos profissionais há pouca relação 

com os idosos”; PS2 “(...) Devido a poucos profissionais têm pouco reforço aos 

idosos”. 

Relativamente no que tange a relação entre os profissionais na área da saúde com os 

cuidadores informais nota-se que há pouca relação, um dos participantes relatou boa 

relação com os CIS e que disponibiliza seu tempo quando puder. PS2 “(...) eu tenho 

uma boa relação, estão sempre a procura de apoio... eu sempre que puder disponibilizo 

meu tempo para ajudar”. 

7.2.2. Apoios dos profissionais na área de saúde e outras redes de suporte social 

Em relação aos apoios dos profissionais na área da saúde aos Cuidadores Informais 

todos os participantes responderam que fazem ensinos e ajudam a prestar cuidados aos 

idosos. PS2, PS1 “(...) Ensinos sobre a doença e cuidados ao idoso”. 
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No que tange ao tipo de apoio fornecido pelas outras redes de suporte social ao familiar 

do Cuidador Informal os entrevistados relatam que desconhecem os apoios fornecidos 

pelos idosos. PS1, PS2 “(...) Desconheço”. 

A problemática vivenciada pelos cuidadores enfatiza a necessidade da implementação 

de modalidades de apoio, promovendo o aumento de conhecimentos no que se refere 

aos procedimentos facilitadores nos cuidados diários à pessoa dependente e à 

potencialização para enfrentar as dificuldades no cuidar (Diogo, Ceolim & Cintra, 2005, 

cit in Rodrigues, 2018). 

Verificamos que o contributo dos profissionais na área de saúde ao Cuidador Informal 

que presta cuidado ao seu familiar é o apoio emocional aos cuidadores, esclarecimentos 

sobre o quadro clínico do familiar e cuidados com os pensos. PS1, PS2 “(...) apoio 

emocional ao cuidador, esclarecimentos de quadros clínicos e pensos em alguns 

casos”. 

Segundo Ferreira et al. (2014) a equipa multidisciplinar envolvida no processo do 

cuidado à pessoa dependente deverá facultar esclarecimentos acerca da doença e 

tratamento bem como sobre a qualidade de vida e promoção de saúde com intuito de 

beneficiar todos os que estão envolvidos no processo de cuidar. 

Gorini et al. (2007) nos seus estudos afirmou que os enfermeiros, para além de 

realizarem sessões educativas, devem permitir a criação de momentos de reflexão para 

que, em conjunto, se criem alternativas/ soluções para as problemáticas existentes 

(Rodrigues, 2018). 
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7.3. Apresentação de Categorias e subcategorias formuladas a partir das 

dimensões da entrevista com os Cuidadores Informais 

Apresentamos de seguida os dados obtidos para as dimensões relação com o familiar 

que cuida, motivo que levou a cuidar, dificuldade na prestação de cuidado e satisfação 

na prestação de cuidados, as subcaregorias seram apresentados a partir dos exemplos 

das falas dos participantes. Que se encontram evidenciados respetivamente nas Tabelas 

10, 11 e 12. 

Tabela 10: Relação com o familiar que cuida, Motivo que levou a cuidar 

Categorias Subcategorias Descrição Frequência 

 

 

Relação 

com o 

familiar que 

cuida 

Boa Qualidade da 

Relação 

“(...) a nossa relação é boa” (P5, 

P6, P7, P8). 

 

4 

Relação amigável “(...) a nossa relação é amigável, 

somos muito amigos” (P2, P3, P4). 

 

3 

Relação de mãe e 

filha 

“(...) relação de mãe e filha” (P1).  

1 

Relação por 

proximidade 

“(...) Sinto mais próxima por estar 

a cuidar dela como filha. (P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8). 

 

8 

 

 

 

 

Obrigação/ Dever 

de cuidar 

“(...) Por obrigação e dever. Sinto-

me como que é uma promessa de 

Deus”. (P3, P8, P6, P7 P2) 

 

5 

Cuidar por ser 

mulher 

“(...) Por ser mulher, sou a única 

vive com ele e eu não poderia 

deixar de cuidar dele”. (P5) 

 

1 
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Motivo 

que 

levou a 

cuidar 

 

Retribuição 

“(...) Sinto-me motivado por estar a 

retribuir o cuidado que ela tinha 

me dado” (P4) 

 

1 

Proximidade “(...) Sinto-me mais próxima por 

isso assumi esse papel”. (P1) 

 

1 

Tabela 11: Dificuldade na prestação de cuidado 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade 

Na 

prestação 

de 

cuidados 

 

Falta de 

disponibilidad

e 

“(...) Sinto que tenho pouco tempo 

para fazer tudo (…) Ás vezes não 

consigo despachar-me cedo e isso 

atrasa-me tudo” (P5). 

 

1 

 

 

O défice na Saúde 

 

 

 

“(...) Sinto-me dificuldade quando 

uso a força para carrega-la, tenho 

problemas lombares” (P2). 

“(...) Quando ela tem dores e não 

consigo ajudar a aliviar a dor” (P1, 

P4). 

“(...) Os mais complicados é quando 

ele não deixa fazer higiene pessoal” 

(P3. (P2). 

3 

 

A idade avançada 

“(…) Dificuldade que eu sinto é 

por causa da minha idade, não 

consigo realizar algumas coisas 

sozinha (...)” (P7). 

1 

Ausência de 

dificuldades 

“(...) Neste momento não consigo 

identificar nenhuma dificuldade”, 

“(...) consigo fazer tudo” (P8, P6) 

2 
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Tabela 12: Satisfação na prestação de cuidados 

Categoria Subcategoria Discrição Frequência 

 

Sentimento 

de 

Satisfação 

na prestação 

de cuidados 

 

Gratidão 

 

“(…) sinto valorizada de retribuir de 

cuidado o cuidado que ele tinha me 

dado” (P2, P4).  

 

2 

Sentimento 

de satisfação 

e orgulho 

“(...) Sim porque é um orgulho cuidar 

dela, porque nem todos tem essa 

oportunidade”. (P1, P4, P5). 

“(...) É um orgulho” (P2, P7). 

 

5 

 

7.3.1. Relação com o familiar que cuida 

No que tange a relação dos cuidadores informais com os seus familiares quatro dos 

participantes referiram ter uma boa relação com seus familiares, três participantes 

referiram ter uma relação amigável com os seus familiares e um refere que a sua 

relação com seu familiar é de mãe e filha (tabela 10). 

Em relação a proximidade todos os entrevistados referem ter sentido mais próximo dos 

seus familiares por estarem a cuidar deles (tabela 10). 

Araújo (2009) constata no seu estudo que em contexto domiciliário, os familiares 

cuidadores vivenciam aspetos positivos como a aproximação da relação entre idoso 

dependente e familiar cuidador, pois ajuda o familiar cuidador a centrar-se na 

importância do seu papel, melhorando as relações familiares. 
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7.3.2. O motivo para assumir o papel de cuidador 

Em relação ao motivo para assumir o papel de cuidador os participantes relataram que 

assumiram o cuidado por obrigação, dever, proximidade, por ser mulher e 

retribuição. No entanto, um participante relatou ter prestado cuidado por proximidade, 

cinco dos participantes cuidaram por obrigação e dever, um cuidou por retribuição e um 

cuidou por ser a única mulher no seio familiar (tabela 10). 

 

Obrigação/Dever 

A obrigação e o dever são identificados em alguns discursos dos participantes como 

motivo para assumir o cuidado, estando ligado à vontade de contribuir para a 

reciprocidade de cuidados, devido ao facto de a pessoa idosa ter sido uma fonte de apoio 

para o cuidador e ao dever moral. De acordo com Augusto, Silva & Ventura (2009) 

grande parte dos filhos não esperavam que se tornariam cuidadores, assim, a escolha 

acaba por ser tomada diante de uma determinada situação, tornando o cuidar além de 

um ato de reciprocidade de cuidados, também uma questão de obrigação moral. 

Sousa et al. (2004, cit verdelho 2018) enfatizam nos seus estudos que o papel de CI 

desempenhado por um familiar, tem sempre uma motivação subjacente. Este constitui 

um domínio complexo, envolvendo uma amálgama de razões, como as tradições, 

padrões e normas vigentes em cada cultura e contexto social, ou mesmo razões internas 

como a própria conceção de vida e vivência de cada pessoa. Descrevem uma linha ténue 

entre o dever social e o dever moral. Sendo que o primeiro assenta no modelo de família 

tradicional, enquanto que o segundo pode ter como origem o dar em troca, o 

cumprimento de uma promessa ou mesmo a não culpabilidade. 
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Proximidade 

A proximidade também foi descrita pelos participantes como motivo para assumir o 

cuidado. Sequeira (2010) & Santos (2008, cit verdelho 2018) referem que não apenas a 

proximidade afetiva, mas também as responsabilidades assumidas pelo matrimónio, a 

solidariedade familiar / conjugal, os sentimentos de gratidão e de reciprocidade para 

com aquele de quem se cuida ou mesmo por obediência às normas e padrões 

socioculturais, podem ser considerados fatores decisivos. 

Ser mulher 

 Por ser mulher também foi descrita pelos participantes como motivo para assumir o 

cuidado. Sequeira sugere uma justificação baseada no género para o facto de a maioria 

dos cuidadores ser mulher: Como a maioria dos idosos que necessitam de cuidados são 

mulheres, logo esta seria uma explicação para que os cuidadores também sejam na sua 

maioria mulheres (Sequeira, 2010). 

Retribuição 

Neste âmbito, foi evidenciado pelos participantes que a retribuição é um fator para 

assumir o cuidado. Na ótica de alguns cuidadores informais do nosso estudo, a relação 

que a prestação de cuidados estabelece entre os intervenientes, permite assumir 

oportunidades de proximidade favorecendo o aparecimento de sentimentos de amor que 

beneficiam a continuidade da prestação de cuidados e o bem-estar recíproco. 

Neste sentido, Saraiva (2011) expõe que a prestação de cuidados informais é uma 

prática profundamente enraizada nos valores culturais da sociedade portuguesa. O autor 
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considera como razões e/ou motivações para se assumir como cuidador/a informal: o 

modelo tradicional de família, a cultura de solidariedade, as normas e a pressão social. 

7.3.3. Dificuldades vivenciadas pelo cuidador no cuidar 

Para Loureiro et al. (2014) as atividades do cuidador familiar são voluntárias e 

complexas, e podem envolver sentimentos diversos e contraditórios como raiva, culpa, 

medo, confusão, cansaço, estresse, tristeza, nervosismo e choro. Esses sentimentos 

podem ser simultâneos e devem ser compreendidos, e fazem parte da relação entre o 

cuidador e a pessoa cuidada. O cuidar de idosos acarreta as suas dificuldades, em 

especial quando o idoso sofre de alguma demência. 

Quanto às dificuldades sentidas pelos entrevistados na prestação de cuidados (tabela 11) 

dois dos participantes relataram ausência de dificuldades relacionadas á prestação de 

cuidados, seis dos participantes relataram sentir algum tipo de dificuldade que iremos 

descrevem em seguida: 

Falta de disponibilidade 

Uma das dificuldades descritas pelos participantes é a falta de disponibilidade para si 

próprio. Verdelho (2018) descreve que no contexto de sobrecarga é habitual a presença 

de problemas que afetam a saúde e qualidade de vida do cuidador, caracterizado 

igualmente por défice nas atividades de lazer e limitação nos tempos livres. 

A idade avançada 

A idade avançada do cuidador é um dos aspetos mencionadas pelos entrevistados que 

dificulta a prestação de cuidados. Para Brito (2002, cit Martins 2014) os CIs com mais 
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idade apresentam mais dificuldades relacionadas com as situações de prestação de 

cuidados que provocam maior esforço físico. 

Segundo Sequeira (2010) existem várias repercussões associadas ao cuidar, 

nomeadamente, físicas, como cefaleias, dores musculares e cansaço; psicológicas, 

alterações do sono, tristeza, irritabilidade e tensão nervosa e ainda a nível económico, 

devido aos gastos associados ao cuidar. 

Défice na Saúde 

Défice na Saúde é um do aspeto mencionado pelos participantes, que dificulta os 

cuidados prestados. Em suma quatro dos participantes relataram ter défice na saúde. As 

questões que envolvem a saúde física e mental dos idosos afetam também os familiares 

e potencialmente o cuidador informal, a quem são destinadas as maiores 

responsabilidades, às quais, desempenhadas em condições precárias, diminuem as 

condições propícias à manutenção da própria saúde, da autoestima, da motivação, entre 

outras (Sá, 2010). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade 

(WHO, 2013). 

Em sentido de concordância Valente (2016) expõe que a sobrecarga decorrente da 

execução do papel de cuidador leva a que expresse dor, mal-estar, cansaço, alterações 

no padrão do sono, ou seja, dificuldades físicas que consequentemente levam a que o 

cuidador sinta dificuldade no ato de cuidar. 
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Cuidar do idoso com algum tipo de transtorno mental ou comportamental torna-se um 

desafio à família enquanto evento perturbador e stressante dentro do ciclo de vida 

familiar. A pessoa que assume a responsabilidade pelo idoso com transtorno mental ou 

comportamental parece vivenciar a insegurança e desorientação diante da 

imprevisibilidade dos comportamentos do idoso. A agressividade, descontrolo e a 

inquietação que o idoso pode apresentar causam um clima de intranquilidade, gerando 

sentimento de grande aflição no cuidador, o que ocasiona sobrecarga e desgaste físico 

(Barp & Vilela, 2015). 

Ausência de dificuldades 

O tipo de ajuda recebida pelos cuidadores da amostra, prende-se maioritariamente com 

cuidados associados à mobilização da pessoa dependente. No entanto, a colaboração por 

parte dos seus familiares abarca outro tipo de cuidados como, vestir e despir e cuidados 

de higiene, alimentação, entre outros com menor significado. 

Embora o apoio formal possa assumir alguma importância na prestação de cuidados à 

pessoa dependente, na pequena amostra representada, tal facto não se verifica. Das 

entrevistas efetuadas podemos averiguar que apenas um participante não conta com 

apoio formal. Verifica-se também que nenhum dos participantes relataram dificuldades 

económicos. 

7.3.4. Sentimento de satisfação na prestação de cuidados 

Relativamente à esta categoria surgiram três subcategoria, a maioria dos entrevistados 

responderam que estão satisfeitos, orgulhosos e gratos por prestar cuidados (tabela 12). 

Também se nota que nenhum dos participantes do nosso estudo referiram ausência de 

satisfação na prestação de cuidados. 
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Sentimentos de Satisfação e Orgulho 

Satisfação é um sentimento identificados como um elemento sendo cruciais para 

melhorar a qualidade de vida. Para Machado (2012, cit Correia et al. 2018) a satisfação 

no desempenho do papel de cuidador familiar pode ser considerada como um fenómeno 

complexo, por se tratar de um estado subjetivo, que varia segundo as expetativas, 

valores e desejos de cada cuidador em diferentes momentos e circunstâncias 

envolventes. 

Em suma Pereira & Carvalho (2012, cit Correia et al. 2018) relatam que a sobrecarga 

que os cuidadores familiares sentem, principalmente aqueles que prestam cuidados a 

idosos com um nível de dependência muito elevado, tem uma grande influência na sua 

satisfação com o papel de cuidador  

Segundo Araújo (2009, cit Correia et al. 2018) os cuidadores familiares sentem uma 

maior satisfação quando adquirem e desenvolvem novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes, pois tornam-se mais ágeis, mais aptos para enfrentar situações inesperadas e 

confiantes nos cuidados que têm de prestar. A mesma autora também afirma que a 

satisfação está relacionada com o suporte social percecionado pelos cuidadores 

familiares. 

Gratidão 

Alguns dos participantes relataram estarem gratos por prestar cuidados aos seus 

familiares. Verbaliza acerca do reconhecimento dos cuidados prestados, que no passado 

prestaram benefícios,  
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A maioria dos participantes relataram estar felizes e orgulhosos por estar a cuidar dos 

seus familiares. Constatamos assim, que o prazer e orgulho sentidos, é reconhecido 

como grande benefício, quer seja pelo sentimento de dever cumprido, ou mesmo pela 

valorização e gratidão por parte de outros, sendo apontado como uma fonte de 

satisfação no cuidar. Estudos revelam que muitos cuidadores mencionam que é 

gratificante ver a pessoa dependente bem cuidada, com a sua dignidade preservada, 

obtendo assim ganhos de competência e autoeficácia para si próprio (Pereira, 2011). 

 

 

7.3.5. Síntese reflexiva 

O envelhecimento da população determinará o aumento da prevalência de pessoas com 

doença crónica ou deficiência que precisam de algum tipo de cuidado. É fundamental 

reconhecer o valor dos cuidadores informais, compreender e destacar a sua importância 

perante a sociedade. 

O cuidador informal assume este papel de uma forma tão forte, que isso implica dedicar 

e abdicar, muitas vezes, da sua vida por completo, viver em prol de outra pessoa. Na 

grande maioria, a responsabilidade do cuidar recai sobre um dos membros da família, 

pois a família desempenha um papel que constitui o principal pilar de apoio dos mais 

velhos, executando muitas tarefas e diversos papéis que mais tarde ou mais cedo o vão 

esgotar física e emocionalmente. 

Relação com o familiar que cuida 



 

 

 

103 

 

A relação com o familiar foi destacada por maioria dos cuidadores como um ponto 

positivo, a maioria dos cuidadores do nosso estudo relataram que as suas relações os 

idosos eram boas. A relação familiar com os elementos que coabitam no mesmo 

domicílio ou em domicílios diferentes são também fatores a estudar, em relação à 

afinidade que estes mantêm com outros membros da família é muitas vezes 

determinante, para que a rede familiar de apoio possa ser articulada de forma adequada 

às necessidades do idoso e do cuidador informal. A determinação desse papel pode estar 

relacionada com a ligação que os dois intervenientes mantiveram durante a vida. Araújo 

(2009) constata no seu estudo que em contexto domiciliário, os familiares cuidadores 

vivenciam aspetos positivos como a aproximação da relação entre idoso dependente e 

familiar cuidador, pois ajuda o familiar cuidador a centrar-se na importância do seu 

papel, melhorando as relações familiares. O discurso dos participantes é o espelho do 

que foi referido, sendo possível perceber que houve uma melhoria no relacionamento 

entre o cuidador e a pessoa idosa após assumir o papel. 

Motivo que levou a cuidar  

Os cuidadores familiares desempenham um papel crucial, pois assumem a 

responsabilidade em cuidar do familiar. O papel de prestador de cuidados ao idoso 

prende-se com os laços familiares, bem como a necessidade de cuidados por parte de 

um familiar conforme os resultados obtidos neste estudo. Já que os laços familiares o 

sentimento de reciprocidade e dever moral, gratidão de filhos para com os pais, ou entre 

conjugues, é apontada por muitos estudos como o principal motivo para a assunção do 

papel de cuidador (Alves, 2015).  
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No estudo de Sequeira é o cônjuge, seguido das filhas que assumem o papel de cuidador 

primário, não só pela proximidade afetiva, mas pela responsabilidade do matrimónio, 

por solidariedade familiar, sentimento de gratidão e de reciprocidade e por obediência 

aos padrões e normas socioculturais (Sequeira, 2010) 

Segundo Correia et al. (2018) os motivos que conduzem os familiares a assumirem o 

papel de prestadores de cuidados passam pelo dever que estes sentem de cuidar dos seus 

familiares, nomeadamente, os filhos. Estes alegam que estão de certa forma a tentar 

retribuir todo o esforço que os seus pais tiveram com eles. 

Dificuldades sentidas pelo cuidadores 

As dificuldades sentidas pelos cuidadores na prestação de cuidado prendem-se com a 

exigência inerente ao ato de cuidar, relacionado com cansaço físico, desgaste mental, 

falta de apoio dos serviços oficiais, falta de tempo para cuidar, a restrição da vida social.  

Para Couto et al. (2018) cuidar de idosos dependentes pode acarretar aspectos negativos 

ao familiar, como alterações no estado físico, emocional, desequilíbrio entre atividade e 

repouso, além de enfrentamento individual comprometido. Tais são os atributos da 

tensão do papel de cuidador, aspecto identificado expressivamente em nossa realidade 

cultural de cuidados. 

Satisfação na prestação de cuidados 

Embora a maioria dos estudos aborde os aspectos negativos de ser cuidador, o cuidar 

também pode gerar sentimentos positivos, como a satisfação. Esses sentimentos surgem 

dos significados atribuídos pelo cuidador aos vários aspectos da situação, desde o 

sentimento de estar cumprindo um dever moral ou de estar retribuindo cuidados 
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recebidos no passado, até pelo reconhecimento que os outros expressam acerca do seu 

desempenho (Fonseca et al., 2008). 

Neste âmbito, Sommerhalder (2001) reconhece alguns aspetos positivos ou benéficos 

vivenciados pelos cuidadores, nomeadamente o crescimento pessoal; aumento do 

sentimento de realização, do orgulho e da habilidade para enfrentar desafios; melhoria 

do relacionamento interpessoal; aumento do significado de vida; prazer; satisfação; 

retribuição; satisfação consigo próprio e qualidade do cuidado oferecido (Nicolau, 

2018). 

 

7.4. Apresentação de nível de sobrecarga do Cuidador Informal (ESC) e Nível 

de satisfação do cuidador (CASI) 

De seguida apresentamos os dados descritivo relativamente à escala de sobrecarga do 

cuidador que visa descrever os níveis de sobrecarga e nível de satisfação. 

Tabela 13: Nível de sobrecarga do cuidador (ESC). 

Níveis de sobrecarga Nº Soma de nº % 

Sem sobrecarga 6 202 63,52 % 

Sobrecarga ligeira 1 46 14,47% 

sobrecarga intensa 1 70 22,01% 

Total Geral 8 318 100,00% 

 

Tabela 14: Índice de Satisfação do Cuidador Informal (CASI). 

 Nº Soma de N º % 

Não Acontece no meu caso 164 164 33,54% 
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7.4.1. Níveis de Sobrecarga do Cuidador Informal (ESC). 

Como já referido a ESC é constituída por 22 questões e cada uma delas é pontuada de 

forma qualitativa/quantitativa da seguinte forma: nunca = (1); quase nunca = (2); às 

vezes = (3); muitas vezes = (4) e quase sempre = (5), obtendo-se um score global que 

varia entre 22 e 110, em que, um maior score corresponde a uma maior perceção de 

sobrecarga, de acordo com os seguintes pontos de corte: Inferior a 46 = Sem sobrecarga; 

Entre 46 a 56 = Sobrecarga ligeira; Superior a 56 = Sobrecarga intensa. 

A escala de sobrecarga do cuidador está dividida em 4 fatores de sobrecarga, intitulados 

de Impacto da prestação de cuidados (IPC), Relação interpessoal (RI), Expectativas face 

ao cuidar (EC) e Perceção de autoeficácia (PA). A cada fator da escala é atribuída um 

determinado número de questões e cada questão é pontuada de 1 a 5, obtém dose um 

score global que varia entre 22 e 110, com ponto central da escala de 66, e em que um 

maior score corresponde a uma maior perceção de sobrecarga. 

O primeiro fator, IPC, agrupa 11 itens (1,2,3,6,9,10,11,12,13,17 e 22) que se referem à 

sobrecarga relacionada com a prestação de cuidados diretos no contexto do cuidador. 

O segundo fator, RI, agrupa os itens (4,5,16,18 e 19) que estão associados à sobrecarga 

entre o cuidador e a pessoa dependente alvo de cuidados. O terceiro fator, intitulado de 

expectativas face ao cuidar, é constituído por quatro itens (7,8,14 e 15) que estão 

Alguma satisfação 9 27 5,52% 

Muita satisfação 74 296 60,53% 

Nenhuma Satisfação 1 2 0,41% 

Total Geral 248 489 100% 
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relacionados com as expectativas que o cuidador tem relativamente à prestação de 

cuidados. O quarto e último fator, PA, consiste em dois itens (20 e 21) e abordam a 

opinião do cuidador relativamente ao seu desempenho (Sequeira, 2010). 

Relativamente à escala de sobrecarga do cuidador, permite constatar que na presente 

amostra não há evidência de sobrecarga pois, 63,52% da nossa amostra revelou-se sem 

sobrecarga, 14,47% tem sobrecarrega ligeiro e 22,01% sobrecarga intensa, a média é de 

106 (tabela 9). 

Pereira (2017) apresentou dados de uma amostra igualmente reduzida (n=30), mas com 

resultados totalmente diferentes, isto é, 80% da amostra revelou uma sobrecarga intensa 

no cuidar da pessoa idosa e apenas 13,3% não tinha sinais de sobrecarga. 

 

7.4.2. Índice de Satisfação do Cuidador (CASI). 

Globalmente, o índice de avaliação satisfação é constituída por trinta itens agrupados 

em três categorias e varia entre 30 e 120 pontos, pois resulta da soma das pontuações 

obtidas nos itens que a compõem, desta forma o ponto central da escala é o valor 75 

(quanto maior a pontuação maior a satisfação). 

Conforme os participantes é possível verificar que grau de satisfação é elevada, porem, 

60,53% referiram ter muita satisfação, 5,52% referiram ter alguma satisfação, 0,41% 

referiram nenhuma satisfação, 33,54% dos participantes referiram que não acontece no 

seu caso, a média é de 122,25 (tabela 10). 
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8. Discussão dos Resultados 

Após a apresentação dos principais resultados obtidos através da aplicação de entrevista 

e da aplicação de Índice de Satisfação do cuidador e da Escala de Sobrecarga do 

Cuidador, validada para a população portuguesa, podemos chegar a algumas conclusões 

relativas às questões fundamentais deste estudo. 

De acordo com dados apresentados, a idade dos participantes varia entre os 30 e os 79 

anos, sendo a idade mínima é de 30 anos e máxima é de 79 anos, a idade média é de 

48.5 anos, desvio padrão de 17.48. 

O género feminino domina a nossa amostra (100,00%). Segundo Fagundes et al. & 

Faria et al. (2017) culturalmente, o cuidar é uma atividade essencialmente feminina e, 

diante de uma situação de fragilidade na estrutura familiar ou de doença, o cuidado 

ainda é absorvido pelas mulheres. Para Sequeira (2010) o cuidar é da responsabilidade 

habitual da mulher, perfilando-se em primeiro lugar a esposa, seguindo-se as filhas e 

posteriormente as noras. 

Para Neri & Carvalho (2002, cit Sequeira 2018) quem assume a responsabilidade do 

cuidado é a mulher mesmo que, para além deste papel, ainda exerça, em simultâneo, 

uma atividade profissional. Tudo isto pode trazer algumas implicações tanto a nível 

pessoal como social, ou seja, pode acarretar limitação no cumprimento das suas 

atividades de vida diária e na sua vida social. 

Relativamente ao estado civil, podemos constatar um predomínio nos cuidadores 

informais solteiras (62,50%), 12,50% são casadas e 25,00% vive em união de facto. 
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No que concerne as habilitações literárias, os dados recolhidos sintetizam que a maioria 

dos participantes têm baixo nível de escolaridade, embora todos sabem ler e escrever, 

dois 25,00% dos participantes referem ter 2º ciclo do ensino básico (ensino 

preparatório) em seguida 25,00% referem ter 1º ensino básico (4ª classe), 25,00% 

referem ter 3º ciclo do ensino básico (9º ano), 12,50% referem ter ensino secundário e 

por último 12,00% ensino superior. No que tange a situação profissional verificamos 

que a um predomínio de participantes desempregados (50,00%) de seguida encontra-se 

12,50% os empregados, 12,50% reformada, 12,50% pensionista. 

Em termos de prestação de cuidados são prestados pelas filhas seguido da esposa e de 

seguida por neta e nora. Relativamente ao grau de parentesco, todos os participantes têm 

algum grau de parentesco com o idoso, a maioria são de 1º grau, as filhas têm um lugar 

de destaque como cuidadoras. Isto vai ao encontro dos achados de Machado (2013) em 

que, dos quais, as filhas representam 51,3% dos cuidadores, muito mais do que os 

cônjuges com 26,1%. Segundo a nossa amostra a maioria dos cuidadores informais são 

os filhos (62,50%), seguindo-se do cônjuge (12.50%), netos e noras (12.50%). Em 

sentido inverso Sequeira (2010) no seu estudo o grau de parentesco é outro fator 

relevante, onde a responsabilidade de cuidar recai essencialmente e primeiramente na 

esposa, seguindo-se as filhas e posteriormente as noras.  

Ainda Garcia (2010) acrescenta que o fato de os idosos serem cuidados 

maioritariamente pelos seus cônjuges está relacionado com fatores de coabitação e de 

maior intimidade nas relações interpessoais que eliminam obstáculos na prestação dos 

autocuidados, tais como cuidar da higiene pessoal, entre outros. 
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Sousa (2019) descreve nos seus estudos que o cônjuge em primeiro lugar, seguido dos 

filhos e noras que assumem o papel cuidador primário, devido á sua proximidade 

afetiva e tendo em conta as responsabilidades a assumir no matrimonio, por 

solidariedade familiar ou conjugal (casam para se manterem unidos na saúde e da 

doença), por sentidos de gratidão e de reciprocidade para com aquele de quem se cuida 

e por obediência às normas e padrões socioculturais. 

No que diz respeito a rotina após a descoberta da doença do seu familiar a maioria dos 

participantes referiram cansaço, stress, sobrecarga de trabalhos, alguns dos participantes 

referiram cansaço, sobrecarga de trabalho, por outro lado quatro dos participantes 

referiram que nada mudou as suas rotinas. 

Quanto ao tempo de prestação de cuidados, aos resultados obtidos, a maioria dos 

participantes referem ter prestado cuidados de 6 meses a dois anos. Tempo mínimo é de 

6 meses e máximo é de 9 anos. Dos dados apurados 4 dos participantes fizeram-na 

desde 6 meses a 2 anos, 2 entre 3 a 4 anos e dois participantes cuidou dos seus 

familiares entre 5 a 10 anos. 

Para Machado (2012) chega às mesmas conclusões, com os cuidadores a indicarem que 

cuidam mais de 12 horas por dia, e que essa tarefa se mantém em média de 1 a 4 anos. 

Salienta-se, ainda, que todos os cuidadores coabitam com o idoso. 

No que concerne ao tipo de ajuda recebida pelos familiares, 100% os cuidadores 

tiveram respostas positivas, todos os cuidadores têm ajuda de outra pessoa no auxílio 

aos cuidados, nomeadamente acompanhamento da pessoa cuidada, trabalhos 

domésticos. Gemido (2015, cit Brito (2002); Lage (2005); Sequeira (2007) referem que 

efetivamente ajudas e apoio na prestação de cuidados, podem contribuir para uma 
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melhor qualidade de vida do cuidador. Revelaram terem ajuda dos familiares 

nomeadamente filhos, nora, irmãos e a tia. 

Relativamente ao motivo que levou o cuidador informal a prestar cuidados ao seu 

familiar tem uma prevalência na obrigação, a maioria dos entrevistados responderam 

que cuidaram dos seus familiares por obrigação, dever, proximidade, por ser mulher e 

retribuição. No entanto, um dos participantes relatou ter cuidado do seu familiar por 

aproximação, cinco cuidaram por obrigação, um cuidou por retribuição e um cuidou por 

ser a única mulher. 

Loureiro et al. (2013) refere que a proximidade e o tipo de relação afetiva existente 

entre o cuidador e o paciente anteriormente à doença/dependência contribuem para o 

processo de inserção e adaptação do cuidador a esse papel 

Sousa et al. (2004, cit Verdelho 2018) enfatizam que o papel do CI desempenhado por 

um familiar, tem sempre uma motivação subjacente. Este constitui um domínio 

complexo, envolvendo uma amálgama de razões, como as tradições, padrões e normas 

vigentes em cada cultura e contexto social, ou mesmo razões internas como a própria 

conceção de vida e vivência de cada pessoa. Descrevem uma linha ténue entre o dever 

social e o dever moral. Sendo que o primeiro assenta no modelo de família tradicional, 

enquanto que o segundo pode ter como origem o dar em troca, o cumprimento de uma 

promessa ou mesmo a não culpabilidade. 

No caso de as cuidadoras também terem o papel de filha indicam que prestam cuidado 

no sentido de retribuição; mas também no sentido de cumprir com o seu dever e 

responsabilidade, ou seja, o dever moral - a vontade de contribuir para a solidariedade 

dos cuidados, por vezes obrigação por não haver mais ninguém que possa ocupar esta 
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função consequentemente a disponibilidade e a proximidade, o carácter financeiro - a 

falta de opções devido e escassez dos recursos económico (Santos, 2020). 

Sequeira (2010) & Santos (2008, cit verdelho 2018) referem que não apenas a 

proximidade afetiva, mas também as responsabilidades assumidas pelo matrimónio, a 

solidariedade familiar /conjugal, os sentimentos de gratidão e de reciprocidade para com 

aquele de quem se cuida ou mesmo por obediência às normas e padrões socioculturais, 

podem ser considerados fatores decisivos. 

Os motivos que conduzem os familiares a assumirem o papel de prestador de cuidado 

passam pelo dever que estes sentem de cuidar dos seus familiares, nomeadamente, os 

filhos. Estes alegam que estão de certa forma a tentar retribuir todo o esforço que os 

seus pais tiveram com eles (Guedes, 2011; Araújo, 2009, cit in Correia et al., 2018). 

A maioria dos cuidadores familiares encontram-se reformados ou desempregados, sendo 

que é demonstrada a dificuldade de conciliar o emprego com a necessidade de cuidar 

dos idosos, no entanto, existem cuidadores que ainda se encontram ativos e com 

emprego regular (Correia et al., 2018). 

Constatamos que todos os cuidadores informais não são remunerados para desempenhar 

a função de cuidador. Para Mendes et al. (2019) os cuidadores familiares fazem parte da 

rede de suporte informal, constituída por membros da família, amigos, conhecidos e 

vizinhos, que atuam sem remuneração. 

Relativamente ao apoio social observamos que a maioria dos participantes tiveram 

apoio social que é no caso de 50% participantes, também observamos que 12% dos 

participantes relatou que não recebe nenhum apoio social e 37% não respondem. 
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Lino et al. (2016) descreve que o baixo apoio social aos cuidadores familiares apresenta 

relação com a sobrecarga, confirmando os efeitos deletérios da dependência dos idosos 

sobre a saúde dos cuidadores familiares. 

Das entrevistas efetuadas aos participantes podemos averiguar que 80% dos 

participantes relataram terem recebido apoio a nível institucional nomeadamente de 

centro saúde e Câmara Municipal (transporte). 

Em relação ao tipo de apoio recebido tem uma prevalência nos cuidados de 

enfermagem. A maioria dos participantes relataram que receberam apoio relacionados 

com os cuidados de enfermagem (pensos e algaliação) e os restantes dos participantes 

referiram não ter nenhum tipo de apoio social. No entanto 80,00% dos entrevistados 

referem ter apoio nos cuidados de enfermagem e 37,00% referem não ter nenhum tipo 

de apoio. 

No que tange a relação dos cuidadores informais com os seus familiares os participantes 

relataram ter boa relação, relação de mãe para filha, também referirem relação amigável 

com os seus familiares. No entanto quatro referiram ter uma boa relação com seus 

familiares, três referem ter uma relação amigável com os seus familiares e um refere 

que a sua relação com seu familiar é de mãe e filha. Em relação à coabitação todos os 

idosos da nossa amostra vivem com o seu cuidador. Em relação a proximidade todos os 

entrevistados referem sentir mais próximo dos seus familiares por estarem a cuidar 

deles. 

Araújo (2009) constata no seu estudo que em contexto domiciliário, os familiares 

cuidadores vivenciam aspetos positivos como a aproximação da relação entre idoso 
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dependente e familiar cuidador, pois ajuda o familiar cuidador a centrar-se na 

importância do seu papel, melhorando as relações familiares. 

Em termos de conhecimentos da doença do seu familiar a maioria tinham 

conhecimentos da doença do seu familiar através de consulta agendadas com 

profissionais de saúde na Delegacia de Saúde. 

Relativamente à escala de sobrecarga de cuidador todos os participantes, apesar de 

partilharem a responsabilidades dos cuidados, sentem-se sobrecarregados. Tal facto foi 

facilmente comprovado a quando da aplicação da escala de Zarit, onde se verificou que 

63,52% referiram sem sobrecarga, 14,47% sentiram sobrecarrega ligeiro, 22,01% 

sentiram sobrecarga intensa, a média é de 106. 

No que tange ao Índice de Satisfação do Cuidador, conforme os participantes é possível 

verificar que 60,53% dos cuidadores informais referiram muita satisfação, apresentam 

um nível de satisfação considerável uma vez que, 5,52% referiram sentir alguma 

satisfação, 0,41% referiram nenhuma satisfação, e por fim 33,54% dos cuidadores 

referiram que não acontece no seu caso e a média é de 122,25. 

Para alguns cuidadores, o cuidar está relacionado ao prazer, a satisfação, ao se doar ao 

outro, é visto como algo gratificante. Embora, nos cuidados cotidianos à pacientes 

crônicos essa tarefa pode acarretar consequências negativas aos cuidadores, familiares e 

até mesmo ao paciente (Silva, 2020).  

Os estudos de García (2010) identificam certas percepções e valorizações inerentes à 

tarefa de cuidador, ao mesmo tempo que a interpretam como um padrão de 

comportamento considerado normal. Os resultados dessa pesquisa sublinham que na 
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percepção do cuidador, cuidar de um familiar é visto como um dever pessoal ou moral, 

mesmo que seja uma atividade de extrema exigência ou sacrifício. 

Segundo Metzelthin et al. (2017) os cuidadores informais vivenciam aspetos positivos 

do cuidado, tal como satisfação, recompensas e gosto. Destacar os aspetos positivos do 

cuidado poderá atuar na percepção dos próprios cuidadores. 
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PARTE III - PROJETO DE INTERVENÇÃO 

CAPÍTULO III - CUIDAR DE QUEM JÁ CUIDOU 

9. Proposta de Projeto de Intervenção 

Cuidar de um idoso portador de doenças crónicas ou com demência é um trabalho 

complexo e de grande sobrecarga psicológica, é importante que o cuidador tenha 

conhecimentos e competências necessárias para cuidar bem da pessoa ao seu encargo. 

Com base nos resultados do estudo empírico desenvolvido, onde destacamos em 

particular os baixos níveis de Escolaridade dos cuidadores informais. Os cuidadores 

familiares quando assumem a tarefa de cuidados, geralmente não recebem formação 

para desempenhar esta atividade. Ao se confrontarem com essa realidade sentem que 

não estão suficientemente preparados para o exercício desta tarefa, motivo pelo qual 

torna-se urgente capacitar os cuidadores ao nível de competências pessoais/sociais, no 

sentido de dotá-los de conhecimentos não só para o cuidado e também para o seu 

autocuidado. Por isso, o Projeto que apresentamos de seguida se chama “Cuidar de 

quem já cuidou”. 

9.1. Fundamentação do projeto. 

Para Guerra (2010, cit Góis 2017) um projeto é a expressão de um desejo, de uma 

vontade, de uma intenção, mas também é a expressão de uma necessidade, de uma 

situação a que se pretende responder. (…) é, sobretudo, a resposta ao desejo de 

mobilizar as energias disponíveis com o objetivo de maximizar as potencialidades 

endógenas de um sistema de ação garantindo o máximo de bem-estar para o máximo de 

pessoas. 
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Este projeto consiste na realização de ações de formação voltada aos cuidadores 

informais que prestam cuidados á pessoa idosa, nomeadamente os seus familiares, bem 

como a criação de ações de sensibilização para a população em geral. Segundo Areosa, 

Henz, Lawisch & Areosa (2014, cit Proença 2019) estes cuidadores, por norma, não 

possuem qualquer tipo de formação sobre a área de prestação de cuidados ou da 

Demência, apenas disponibilizam a sua boa vontade e disponibilidade. 

Para além disso, o facto de existirem poucos recursos de apoio social que forneçam 

informação, ajuda no ato de cuidar ou qualquer tipo de formação a estes cuidadores, não 

torna a situação favorável para o próprio cuidador assim como para o idoso a ser 

cuidado (Areosa, Henz, Lawisch & Areosa, 2014, cit in Proença, 2019). 

9.2. Objetivo do Projeto  

Objetivo geral: Capacitar os cuidadores informais através de seções de formações e 

informação sobre o processo de cuidar. 

Objetivo específico 

✓ Realizar ações de sensibilização dirigidas à população em geral de modo a 

sensibilizar o número máximo de indivíduos que prestam cuidados; 

✓ Assegurar serviços de apoio social aos cuidadores informais e a pessoa cuidada; 

✓ Prevenção da sobrecarga dos cuidadores informais; 

✓ Promover a melhoria da qualidade de vida em cuidadores informais de idosos. 
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9.3. Público-alvo 

Este projeto pretende envolver toda a comunidade em geral principalmente os 

Cuidadores Informais que prestaram cuidados aos seus familiares idosos no conselho de 

São Salvador do Mundo. 

9.4. Metodologia do Projeto 

A metodologia de projeto consiste numa forma racional de organização e uma sequência 

de tarefas, tendo em conta a concretização dos objetivos proposto. 

Este projeto é promovido pelo município de São Salvador do Mundo que serve de palco 

para a implementação do mesmo. Definem-se como parceiros privilegiados entidades da 

área social e da saúde, nomeadamente: Camara Municipal de São Salvador do Mundo, 

Centro de Saúde de São Salvador do Mundo; Instituto Nacional de providência social de 

Cabo verde (INPS). 

No que toca aos recursos humanos o presente projeto terá como recursos humanos, os 

profissionais na área da saúde nomeadamente enfermeiros, médicos, serviço social, 

também terá presença dos voluntários da Cruz vermelha de Santa Catarina que terá 

lugar no salão da Camara Municipal de São Salvador do Mundo. 

Para que a informação chegue a todas as pessoas, o projeto será divulgado através das 

redes sociais, comunicação social e em locais e espaços de prestação de serviços, 

nomeadamente associação local, espaço da Câmara Municipal de SSM, serviços de 

saúde, será também divulgado nas Igrejas. Será agendada reuniões com o INPS, tendo 

em vista a disponibilização dos recursos económicos necessários para fazer face aos 

encargos dos cuidadores. 
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A implementação do projeto terá início em julho de 2022, prevendo-se que a primeira 

ação de formação aos cuidadores seja realizada logo de seguida e também prevê a 

presença dos serviços de apoio em todas as seções de formação. 

O que se espera alcançar é desenvolver ações de capacitação que sejam realmente 

benéficas para os cuidadores e para os idosos para que haja uma melhoria evidente dos 

cuidados prestados. 

9.5. Planificação da intervenção 

Para atingir os objetivos anteriormente identificados, serão levadas a cabo um conjunto 

de atividades, as quais são descritas de seguida. Espera-se que os Cuidadores Informais 

adquiriram competências para cuidarem dos seus familiares, nomeadamente no que se 

refere aos posicionamentos, transferências e marcha. 

Quadro Nº 9: Plano de ação do projeto 

Objetivo 

Geral 

Objetivo específico Atividade Recursos 

Humanos 

Promover ações 

de formação e 

capacitar os 

cuidadores 

informais sobre 

o processo de 

cuidar 

• Realizar Workshops 

e ações de 

sensibilização 

dirigidas à 

população em geral 

de modo a 

sensibilizar o 

número máximo de 

indivíduos que 

prestam cuidados 

• Promover ações de 

formação com 

módulos 

direcionados ao 

cuidado; 

• Criação de suportes 

de divulgação 

(cartazes, panfletos) 

com conteúdos que 

sensibilizem todos 

• Coordenador 

do projeto; 

profissionais na 

área da saúde 

Entidades 

locais 
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os cuidadores. 

 • Assegurar serviços 

de apoio social

 aos 

cuidadores 

informais e á pessoa 

cuidada. 

• Formalização de um 

protocolo com 

entidade locais 

voltada aos 

Cuidadores 

informais 

 

 • Promover a 

melhoria da 

qualidade de vida 

dos cuidadores 

informais de idosos 

• Acompanhamento 

por parte de 

equipa 

multidisciplinar; 

• Sensibilizar os 

cuidadores para a 

importância do 

autocuidado, 

autoconceito, 

autoestima e 

aspetos importantes 

no bem-estar 

subjetivo e o   

descanso dos 

cuidadores. 

 

 • Prevenção da 

sobrecarga dos 

cuidadores informais 

• A disponibilidade 

de apoio formal nas 

tarefas mais 

complexas 
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Conclusão 

As alterações demográficas da população mundial e o progressivo aumento do 

envelhecimento, como consequência do aumento da esperança média de vida e de 

melhores cuidados em saúde, traduz-se num acréscimo de doenças crónicas e 

incapacitantes e, por conseguinte, num aumento de pessoas em situação de dependência 

domiciliar, que requerem a ajuda e assistência de familiares para dar resposta às suas 

necessidades mais básicas. 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, foi possível interpretar as vivências do 

Cuidador Informal de Familiar de Idosos no Contexto Domiciliário. Foram envolvidos 

neste estudo oito cuidadores informais, dois profissionais na área de saúde todos 

residentes no Concelho São Salvador do Mundo em Cabo verde.  

No presente estudo, recorreu-se a um estudo descritivo, exploratório de natureza quali-

quantitativa, com uma amostra intencional, constituída por 8 cuidadores informais e 2 

profissionais na área de saúde residente no concelho São Salvador do Mundo, onde a 

colheita dos dados foi efetuada recorrendo a um guião de entrevista semiestruturado 

com caracterização sociodemográfica, Escala de Zarit (Sequeira, 2010) e CASI 

(Sequeira, 2010) aplicado em contexto domiciliário, respeitando os princípios éticos 

inerentes ao processo de investigação, tendo os dados colhidos sido submetidos a uma 

análise descritiva com recurso a análise de conteúdo. 

Posteriormente foram realizadas oito entrevistas aos familiares de pessoas idosas no 

contexto domiciliar no concelho de São Salvador do Mundo em Cabo Verde, também 

foi entrevistado dois profissionais na área de saúde ao qual foi efetuada uma análise a 

partir dos dados pessoais, de modo a identificar as suas características 
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sociodemográficas. Dos dados sociodemográficos analisados dos cuidadores informais, 

foi possível concluir que o sexo feminino predomina na totalidade com idade média de 

48,5 anos, a maioria são solteiras (62,50%) e são os filhos e o cônjuge ou descendente 

do idoso alvo de cuidados e todos coabitam com o idoso, em relação ao nível de 

escolaridade, apesar de todos sabem ler e escrever o nível de escolaridade é baixo sendo 

que o nível mais alto de escolaridade apresentado é ensino secundário e o mais baixo é 

de 2º classe. No que diz respeito ao grau de parentesco, predominada por filho (62,00%) 

seguindo-se a de esposa (12,50%). 

No que tange a rotina após a descoberta da doença do seu familiar, alguns dos 

participantes referiram cansaço, sobrecarga de trabalho, por outro lado quatro dos 

participantes referiram que nada mudou a rotina delas. 

Ainda concluímos que a relação dos participantes com os seus familiares é uma boa 

relação, sendo que o papel de cuidador foi assumido, basicamente envolveu sentimentos 

positivos, o fator obrigação/dever predomina-se 62.50% em seguida por proximidade, 

por retribuição e por ser mulher. 

Quanto às dificuldades sentidas os participantes apesar de partilharem os cuidados com 

outros membros da família alguns relataram ausência de dificuldades relacionadas á 

prestação de cuidados, mas também alguns sentiram alguns tipos de dificuldades como 

Falta de disponibilidade, défice na Saúde, a idade avançada. Quanto á Satisfação na 

prestação de cuidados envolveu sentimento de felicidade e orgulho. 

No que diz respeito ao tempo de prestação de cuidado, o mínimo é de 6 meses e 

máximo é de 9 anos. No que tange à rede de apoio informal, é possível observar que 

todos tiveram respostas positivas, todos os participantes tiveram auxílio de outros 
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membros da família nos cuidados (100%). Estes cuidadores usufruem de apoio da rede 

social, pois, 50% dos participantes referiram recebê-lo, 12% dos participantes relatou 

que não recebeu, 37% dos participantes não responderam. A maioria dos cuidadores 

conta com apoio formal (80%) do Centro Saúde e destes 62,5% conta com apoio dos 

cuidados de Enfermagem. 

No que tange aos dados sociodemográficos dos profissionais na área de saúde 

concluímos que o sexo feminino predomina na totalidade com a média das idades de 33 

anos todas são solteiras e todas tem ensino superior. Concluímos que a relação com os 

idosos é pouca, referem falta de apoios aos idosos devido à falta de profissionais. Em 

relação aos cuidadores informais a relação também é pouca, porém disponibilizam 

tempo para apoiar, apoiam nos pensos, esclarecimento sobre quadro clinico e apoio 

emocional, pois é fundamental que um profissional na área de saúde aborde a família no 

sentido de gerir o seu estresse físico, a sobrecarga emocional e promover o autocuidado. 

Também referem não ter conhecimento de outras redes de suporte social. 

Em relação a sobrecarga do cuidador informal, nesta amostra se tenha apresentado 

quase inexistente, 63,52% da nossa amostra revelou-se sem sobrecarga, 14,47% tem 

sobrecarrega ligeiro e 22,01% sobrecarga intensa. 

Em relação a índice de satisfação 60,53% dos participantes demonstraram satisfação 

com a prestação de cuidados, 5,52% referiram ter alguma satisfação, 0,41% referiram 

nenhuma satisfação. 

Com base nestes resultados propôs-se o projeto de intervenção Cuidar de quem já 

cuidou, visa capacitar os cuidadores informais de idosos no conselho de São Salvador 

do Mundo. 
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Tendo em conta os baixos níveis de escolaridade, os cuidadores familiares quando 

assumem a tarefa de cuidados, geralmente não recebem formação para desempenhar 

esta atividade, este projeto visa capacitar os cuidadores informais através de seções de 

formações e informação sobre o processo de cuidar. Este projeto conta com parceiros 

das entidades locais nomeadamente Camara Municipal de São Salvador do Mundo, 

profissionais da área social e Centro de Saúde de São Salvador do Mundo dentre outros. 

Espera-se que essas ações de formação sejam benéficas para os cuidadores e para os 

idosos para que haja uma melhoria evidente na realização dos cuidados prestados. 

Analisando as limitações deste estudo, a mais relevante vai ao encontro do tamanho da 

amostra estudada. Se a amostra fosse mais significativa e representativa da população 

iria alcançar uma maior viabilidade de dados. Deste modo, seria interessante prosseguir 

este estudo com uma amostra mais representativa da população para se conseguir obter 

resultados com maior viabilidade. 

Outra limitação é respeitante ao facto da amostra ter sido colhida a distância devido a 

situação atual e foi colhido apenas numa zona, portanto, os resultados devem ser 

interpretados tendo em conta as circunstâncias de pandemia e a insuficiência de 

documentos em Cabo Verde para execução dessa pesquisa comparando com outros 

estudos. Esperamos que esta investigação tem a mais valia para implementar o Projeto 

de Intervenção. 

Sugere-se a realização de uma pesquisa comparada para testar os resultados obtidos no 

concelho de São Salvador do Mundo. 

Sugere-se, ainda, a realização de estudos que avaliem de forma mais detalhada a 

sobrecarga dos cuidadores, melhorar a rede de cuidados à população idosa e o apoio ao 
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idoso e cuidador informal e envolver os homens no cuidado tendo em conta que a maior 

parte dos cuidados são exercido por cuidadores informais e do sexo feminino, pois, o 

cuidado é muito exigente e, para muitos homens, pode apresentar desafios adicionais. 

Para terminar importa referir que a realização da Dissertação foi muito importante, 

permitiu-nos conhecer a realidade dos Cuidadores familiares, tem mais valia para 

realização de estudos futuras sobre a realidade de Cabo Verde. 
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Anexo I – Avaliação dos Prestadores de Cuidados 

Escala de sobrecarga do Cuidador (Sequeira, 2010) 

A ESC é uma escala que avalia a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal. 

Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se aplica ao seu 

caso, colocando um X no espaço que melhor corresponder à sua opinião. 

 

Nº 

 

Questões 

1 

Nunca 

2 

Quase 

Nunca 

3 

Às 

Vezes 

4 

Muitas 

Vezes 

5 

Quase 

Sempre 

1 Sente que o seu familiar solicita mais 

ajuda do que aquela que realmente 

necessita? 
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2 Considera que devido ao tempo que 

dedica ao seu familiar já não dispõe 

de tempo suficiente para as suas 

tarefas? 

     

3 Sente-se tenso/a quando tem de 

cuidar do seu familiar e ainda tem 

outras tarefas por fazer? 

     

4 Sente-se envergonhado (a) pelo 

comportamento do seu familiar? 

     

5 Sente-se irritado/a quando está junto 

do seu familiar? 

     

6 Considera qua a situação actual afecta 

de uma forma negativa a sua relação 

com os seus amigos/familiares? 

     

7 Tem receio pelo futuro 

destinado ao seu familiar? 

     

8 Considera que o seu familiar está 

dependente de si? 

     

9 Sente-se esgotado quando tem de 

estar junto do seu familiar? 

     

10 Vê a sua saúde ser afectada por ter de 

cuidar do seu familiar? 

     

11 Considera que não tem uma vida 

privada como desejaria devido ao seu 

familiar? 

     

12 Pensa que as suas relações sociais são 

afectadas negativamente por ter de 
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cuidar do seu familiar? 

13 Sente-se pouco à vontade em 

convidar amigos para o visitarem 

devido ao seu familiar? 

     

14 Acredita que o seu familiar espera 

que você cuide dele como se fosse a 

única pessoa com quem ele (a) 

pudesse contar? 

     

15 Considera que não dispõe de 

economias suficientes para cuidar do 

seu familiar e para o resto das 

despesas que tem? 

     

16 Sente-se incapaz de cuidar do seu 

familiar por muito mais tempo? 

     

17 Considera que perdeu o controle da 

sua vida depois da doença do seu 

familiar se manifestar? 

     

18 Desejaria poder entregar o seu 

familiar aos cuidados de outra 

pessoa? 

     

19 Sente-se inseguro acerca do que deve 

fazer com o seu familiar? 

     

20 Sente que poderia fazer mais pelo seu 

familiar? 

     

21 Considera que poderia cuidar melhor 

do seu familiar? 
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22 

Em geral sente-se muito 

sobrecarregado por ter de cuidar do 

seu familiar? 

     

Sequeira C. (2010). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental. Lisboa: Lidel       

Editora. 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Índice de satisfação do Prestador de Cuidados (Brito, 2002; Sequeira, 

2007, 2010). 

Índice para avaliação das satisfações do prestador de cuidados (CASI) O CASI é uma 

lista de 30 afirmações, feitas por pessoas que prestam cuidados, acerca das satisfações 

que têm obtido. Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se 

aplicam ao seu caso, colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua 

opinião. A partir das suas respostas poderão ser encontradas formas de apoio à pessoa 

que presta cuidados. 

 

Itens 

Não 

Acon 

tece 

No 

meu 

Isto acontece no meu caso e 

dá-me: 

 

Nº 

 

Caso prestar cuidados pode dar satisfação 

porque: 

Nenhuma 

Satisfação 

Alguma 

satisfa-

ção 

Muita 

satisfa-

ção 

1 Sente que o seu familiar solicita mais     
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ajuda do que aquela que realmente 

necessita? 

 

2 

Considera que devido ao tempo que 

dedica ao seu familiar já não dispõe de 

tempo suficiente para as suas tarefas? 

    

 

3 

Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do 

seu familiar e ainda tem outras tarefas 

por fazer 

    

 

4 

Sente-se irritado/a quando está junto do 

seu familiar? 

    

 

5 

Considera qua a situação actual afecta de 

uma forma negativa a sua relação com os 

seus amigos/familiares? 

    

6 Tem receio pelo futuro destinado ao seu 

familiar? 

    

7 Considera que o seu familiar está 

dependente de si? 

    

8 Sente-se esgotado quando tem de estar 

junto do seu familiar? 

    

9 Vê a sua saúde ser afectada por ter de 

cuidar do seu familiar? 

    

10 Considera que não tem uma vida privada 

como desejaria devido ao seu familiar? 

    

11 Pensa que as suas relações sociais são 

afectadas negativamente por ter de cuidar 

do seu familiar? 

    

12 Sente-se pouco à vontade em convidar 

amigos para o (a) visitarem devido ao seu 

familiar? 

    

 

13 

Acredita que o seu familiar espera que 

você cuide dele como se fosse a única 
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pessoa com quem ele (a) pudesse contar? 

 

14 

Considera que não dispõe de economias 

suficientes para cuidar do seu familiar e 

para o resto das despesas que tem? 

    

 

15 

Sente-se incapaz de cuidar do seu 

familiar por muito mais tempo? 

    

16 Considera que perdeu o controle da sua 

vida depois da doença do seu familiar se 

manifestar? 

    

17 Desejaria poder entregar o seu familiar 

aos cuidados de outra pessoa? 

    

18 Sente-se inseguro acerca do que deve 

fazer com o seu familiar? 

    

19 Sente que poderia fazer mais pelo seu 

familiar? 

    

20 Considera que poderia cuidar melhor do 

seu familiar? 

    

21 Em geral sente-se muito sobrecarregado 

por ter de cuidar do seu familiar? 

    

22 Prestar cuidados deu-me a oportunidade 

de alargar os meus interesses e contactos 

    

23 É importante para mim manter a 

dignidade da pessoa de quem cuido? 

    

24 Permite pôr-me a mim mesmo á prova e 

vencer as dificuldades? 

    

25 Prestar cuidados é uma maneira de 

expressar minha fé? 

    

26 Prestar cuidados deu a minha vida um 

sentido que não tinha antes? 

    

27 No final, eu sei que terei feito o melhor 

que me foi possível? 
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28 Prestar cuidados é uma forma de mostrar 

o meu amor pela pessoa de quem trato 

    

29 Prestar cuidados faz-me sentir que sou 

útil e estimado  

    

Se há outros aspetos da prestação de cuidados que lhe dão satisfação, por favor indique-

os, e assinale como fez antes, quanta satisfação lhe dá: 

Isto acontece no meu caso e dá-me: 

Nº Prestar cuidados pode dar satisfação 

porque: 

Nenhuma 

Satisfação 

Alguma 

satisfação 

Muita 

satisfação 

     

     

Sequeira C. (2010). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental. Lisboa: Lidel 

Editora 
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Apêndice I - Instrumento de recolha de dados 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Sou Vandira de Brito da Veiga e encontro-me a frequentar o Mestrado em Gerontologia 

Social e Comunitária na Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja. 

No âmbito da elaboração da Dissertação para conclusão do Mestrado supramencionado, 

com o tema Vivência de Cuidador Informal de familiar de pessoa idosa no contexto 

familiar, venho por este meio solicitar a sua colaboração para a recolha de testemunho 

sobre o cuidado a idosos, através da aplicação de uma entrevista semiestruturada. O 

principal objetivo desta investigação consiste em Compreender as vivências do 

Cuidador informal de Familiar de pessoa Idosa no contexto Domiciliário. 

No âmbito da realização da Dissertação para conclusão do Mestrado em Gerontologia 

Social e Comunitária na Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja, 

solicito a sua colaboração para a recolha de informações acerca da sua vivência no 

cuidado a idosos no domicílio. 
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As respostas obtidas serão utilizadas exclusivamente para esta investigação e será 

garantida a confidencialidade dos entrevistados. De forma a facilitar o registo dos dados 

fornecidos durante a aplicação da entrevista solicita a sua autorização para a gravação 

em áudio da entrevista, resguardando a confidencialidade e o anonimato dos dados e a 

informação recolhida será utilizada exclusivamente para fins académicos. 

Os participantes têm o direito de parar a entrevista a qualquer momento, assim como o 

de não responder a algumas questões, se o entender. 

Autorizo que me seja aplicada a entrevista para o estudo. 

 

Assinatura do cuidador 

___________________________________________ 

Data: __________ 

Apêndice II - Instrumentos de recolha de dados 

Guião de Entrevista dos Cuidadores Informais 

Tema “Vivências do Cuidador informal de Familiar de pessoa Idosa no contexto 

Domiciliário no Concelho de São Salvador do Mundo em Cabo Verde”. 

Objetivo: Compreender as Vivências do Cuidador informal de Familiar de pessoa Idosa 

no contexto Domiciliário. 

Objetivo 

Específico 

Dimensão Sub-dimensão Questão 
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Caracterizar o 

perfil 

Sociodemográfico 

do Cuidador 

Informal de 

familiar com 

Doença de 

Alzheimer 

 

 

 

 

Caracterização 

Sociodemográf

ico do 

Cuidador 

Informal 

Idade 

Género 

Estado civil 

Alfabetismo 

Habilitações Literárias 

 

Situação profissional 

 

 

Grau de parentesco 

 

 

Agregado familiar 

  

 

            

. 

 

1. Que idade tens? 

2. Qual é o seu 

género? 

3. Qual é o seu estado 

civil? 

4. Sabe ler e escrever? 

5. Qual a sua 

habilitação literária? 

6. Qual é a sua 

situação 

profissional? 

7. Qual é o grau de 

parentesco com o seu 

familiar? 

8. Quantas pessoas 

fazem parte do seu 

agregado familiar? 

9. Há quanto tempo 

assumiu o papel de 

cuidador informal? 

10. Existe alguma 

pessoa que a ajuda a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo que 

levou a 

assumir 

cuidados 
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cuidar do seu 

familiar? 

11. Qual o motivo que 

levou a cuidar do seu 

familiar? 

12. Recebe alguma 

recompensa por estar 

a cuidar do seu 

familiar?  

   13. Recebe algum tipo 

de apoio social?  

14. Que tipo de apoio 

recebe? 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar as 

 

 

 

Rotinas e a 

relação com o 

familiar que 

cuida 

 

 

Relação com o 

familiar 

 

15. Qual a sua relação 

com o seu familiar? 

16. A quanto tempo 

cuida do seu familiar? 

17. Sente-se mais 

próxima do seu 

familiar por estar a 

cuidar dele? 
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Vivências do 

Cuidador Informal 

de familiar com 

Doença de 

Alzheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação para 

cuidar 

18. Tem 

conhecimentos sobre a 

doença do seu 

familiar? 

19. Quais são os 

sintomas que o seu 

familiar apresenta? 

20. Estava preparado 

para ser cuidador? 

21. O que o motivou a 

assumir o papel de 

cuidador? 

22. Já tinha cuidado 

antes de alguém? 

23. Tens alguma 

formação? 

24. O que acha que é 

preciso para ser um 

bom cuidador? 

 

 

 

 

Motivo que 

levou a 

assumir 

cuidado 

 

 

 

 

 

25.  Você pode contar 

como tem sido a sua 

rotina após a 

descoberta da doença 
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Impacto da rotina na 

vida do cuidador 

Informal 

do seu familiar? 

26. Fale um pouco de 

como é para você o 

cuidar? 

27. Sente-se de 

alguma forma 

sobrecarregado devido 

aos cuidados que 

presta? 

28. Acha que tem 

obrigação de cuidar do 

seu familiar? 

29. Esta situação faz-

me sentir culpado? 

 

 

 

Identificar as 

Dificuldades 

vivenciadas pelo 

Cuidador Informal 

de familiar com 

Doença de 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 

vivenciadas 

 

Dificuldades na 

prestação dos 

cuidados 

30. Quais as principais 

dificuldades com que 

se depara na prestação 

de cuidados do seu 

familiar? 

 

 

Perceção do apoio da 

família do cuidador e 

31. Qual é o seu apoio 

de saúde? 

32. Qual é a sua 

relação com os 
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Alzheimer 

 

pelo cuidador 

no cuidar 

de outras rede de 

suporte social 

profissionais de 

saúde? 

33. Qual é o seu apoio 

social? 

34. Qual é a sua 

relação com os 

profissionais sociais? 

35. Tem algum apoio 

na realização do 

cuidado? 

36. Para alem de si, 

que elementos da 

família estão 

envolvidos no 

cuidado? 

37. Conta com apoio 

de outras pessoas para 

além da sua família? 

38. Já solicitou 

alguma rede de apoio? 

39. Recebe algum tipo 

de apoio formal? 
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Personalidade do 

Cuidador Informal 

  

40. Como se define 

enquanto pessoa? 

Qual é a sua maneira 

de ser? 

41. Considera-se uma 

pessoa resiliente? 

42. Que estratégias 

utiliza para fazer face 

à adversidade? 

 

Identificar os 

sentimentos e a 

satisfação no 

desempenho dos 

cuidados prestados 

 

 

Satisfação e 

sentimento na 

prestação de 

cuidados 

 

 

Satisfação na 

prestação de cuidado 

43. Quais são as 

tarefas que 

desempenha com mais 

prazer? 

44. O que mais 

valoriza na prestação 

de cuidados do seu 

familiar? 

45. Sente-se feliz por 

estar a cuidar do seu 

familiar? 

Recolher 

informação 

adicional, reflexões 

Informação 

adicional, 

reflexões e 

 

 

Reflexões e sugestões  

46. Gostaria de dar 

mais alguma 

informação sobre o 



 

 

 

158 

 

e sugestões sobre a 

problemática em 

questão 

sugestões 

sobre a 

problemática 

em questão 

assunto em questão 

que ainda não tenha 

sido dito? 

. Alguma sugestão? 

. Alguma reflexão? 
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Guião de Entrevista dos profissionais na área da saúde 

Tema “Vivências de cuidador informal de familiar de idosos co contexto domiciliar no 

concelho de São Salvador do Mundo em Cabo Verde”. 

Objetivo: Compreender as Vivências do Cuidador Informal de Familiar de idosos co 

contexto domiciliar. 

 

Participantes: Profissionais na área de saúde. 

Objetivo 

Específico 

 

Dimensão 

 

Sub-Dimensão 

 

Questões 

 

 

Caracterizar o 

perfil 

Sociodemográfico 

dos Profissionais 

na área de saúde 

 

 

 

Caraterização 

Sociodemográfico 

dos Profissionais na 

área de saúde 

Idade: 

Género: 

Estado civil 

Habilitações 

Literárias: 

Área de atuação 

profissional: 

Situação 

Profissional: 

1. Que idade tens? 

2. Qual é o seu género? 

3. Qual é o seu estado 

civil? 

4. Qual a sua 

habilitação literária? 

 

5. Tirou uma 

formação, qual? 
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6. Qual é a sua situação 

profissional? 

Identificar a 

relação dos 

Profissionais na 

área de saúde com 

os Idosos e os 

Cuidadores 

Informais de 

familiar com 

Doença de 

Alzheimer 

Relação dos 

Profissionais na 

área de saúde com 

os Idosos e os 

Cuidadores 

Informais de 

familiar com 

Doença de 

Alzheimer 

 

Relação entre os 

Profissionais na 

área de saúde com 

os idosos e os 

Cuidadores 

Informais 

7.  Qual é a sua relação 

com os Idosos 

portadores de Doença 

de Alzheimer? 

8.  Qual é a sua relação 

com os Cuidadores 

Informais de familiares 

com Alzheimer? 

 

 

 

 

Conhecer os 

apoios dos 

Profissionais na 

área de saúde e 

outras redes de 

 

 

 

 

Apoios dos 

Profissionais na 

área de saúde outras 

redes de suporte 

social 

 

 

 

 

Perceção dos 

apoios dos 

Profissionais na 

área de saúde e de 

outras redes de 

suporte social e 

9. Quais são os apoios 

proporcionados aos 

Cuidadores informais 

que cuidam de familiar 

com Doença de 

Alzheimer? 

10. Qual é o tipo de 

apoio fornecido á 

família do Cuidador 

Informal pelas outras 



 

 

 

161 

 

suporte social. algumas sugestões redes de suporte 

social? 

11.  Qual é o seu 

contributo perante um 

Cuidador Informal que 

presta cuidado a 

familiar portador de 

Doença de Alzheimer? 

12. De uma forma 

geral tens alguma 

sugestão sobre a 

problemática em 

questão? 
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Apêndice: III Quadros das Entrevistas 

Quadro 1: Caraterização sociodemográfico do cuidador Informal. 

Nº Idade Género Estado 
Civil 

Habilitação 
Literária 

Situação 
Profissional 

Parentesco Agregado 

1 43 Feminino Solteira 1º Ciclo do 
ensino básico 

Desempregada Filha 5 

2 67 Feminino Solteira 1º Ciclo do 
ensino básico 

Reformada Filha 3 

3 34 Feminino Solteira 3º Ciclo do 
ensino básico 

Desempregada Filha 11 

4 35 Feminino Solteira 2º Ciclo de 
ensino básico 

Desempregada Filha 3 

5 43 Feminino União 
de 

Facto 

Ensino 
superior 

Empregada Nora 4 

6 57 Feminino Casada 3º Ciclo do 
ensino básico 

Empregada Filha 4 

7 79 Feminino Casada 2º Ciclo de 
ensino básico 

Pensionista Esposa 5 

8 30 Feminino Solteira Ensino 
Secundário 

Desempregada Neta 3 

 

 

Entrevistado 

Existe alguma pessoa que a ajuda a cuidar do seu 

familiar? Se sim quem auxilia? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sim o meu filho” 

Entrevistado Nº 2 “(…) Sim a meu irmão” 

Entrevistado Nº 3 “(…) Eu tenho apoio da minha mãe, ás vezes de outros 

familiares” 

Entrevistado Nº 4 “(…) Eu tenho apoio da minha tia” 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim do meu filho” 

Entrevistado Nº 6 “(…) meu irmão de vez em quando vem me apoiar” 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim do nosso filho” 

Entrevistado Nº 8 “(…) Tenho da minha cunhada” 
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Quadro 2: Questão nº1 

Quadro 3: Questão nº2 

 Qual o motivo que levou a cuidar do seu familiar? 

Entrevistado Nº 1 “(...) Sinto-me mais próxima dela por isso assumi esse papel” 

Entrevistado Nº 2 “(…)  É meu dever e obrigação de cuidar com filha ”. 

Entrevistado Nº 3 “(...) Eu acho que tenho obrigação e dever de cuidar dela”.  

Entrevistado Nº 4  “(…) Sinto-me motivado por estar a retribuir o cuidado que 

ela tinha me dado”. 

Entrevistado Nº 5 “(...) Por ser mulher, sou a única que vive com ele e eu não 

poderia deixar de cuidar dele”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Por obrigação”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Eu sou a esposa dele e tenho obrigação de cuidar”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) ela nos criou, cuidar dela é uma obrigação”. 

 

Quadro 4: Questão nº3 

Entrevistado Recebe alguma recompensa por estar a cuidar do seu 

familiar?   

Entrevistado Nº 1 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Não”. 
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Entrevistado Nº 6 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não”. 

 

Quadro 5: Questão nº4 

Entrevistado Recebe algum tipo de apoio social? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sim, recebo apoio social”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Sim de Centro de saúde”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim recebo apoio da Câmara Municipal e Centro 

Saúde”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Apoio Social”. 

Entrevistado Nº 7  “(…) Sim recebo apoio Social”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) ...”. 

 

Quadro 6: Questão nº5 

Entrevistado Que tipo de apoio recebe? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Recebo ajuda dos enfermeiros para fazer o penso (…)”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Visita domiciliária dos enfermeiros, por causa algalia”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) O meu pai usa algalia, tem ferida e eu não sei mexer 

nisso, os enfermeiros vem cá fazer os pensos”. 
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Entrevistado Nº 4 “tenho ajuda nos pensos (…)”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Recebo ajuda nos pensos”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não recebo nenhum apoio”. 

 

Quadro 7: Questão nº6 

Entrevistado Qual é a sua relação com o seu familiar? 

Entrevistado Nº 1 “(...) ela é minha mãe a nossa relação é de mãe e filha”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) a nossa relação é amigável, somos muito amigos”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) a relação é amigável”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) somos muito amigos, brinco com ele e ele comigo”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) a nossa relação sempre foi é boa”. 

Entrevistado Nº 6 “(...) a nossa relação é boa”. 

Entrevistado Nº 7 “(...)Ah a nossa relação é boa, desde que casamos a gente 

sempre deu bem um com o outro”. 

Entrevistado Nº 8 “(...) A nossa relação é boa, (…) ela me criou e relacionamos 

bem até hoje”. 

 

Quadro 8: Questão nº7 

Entrevistado A quanto tempo cuida do seu familiar? 

Entrevistado Nº 1 “Estou a cuidar dela a dois anos (…)”. 



 

 

 

166 

 

Entrevistado Nº 2 “(…) Seis anos que eu cuido dela”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Já faz cinco anos que estou a cuidar”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Há quatros anos”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Há 9 anos que ele vive comigo, vive lá casa, ela já não se 

orientava na casa dela”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Dois anos”. 

Entrevistado Nº 7 “Cuido dele desde que adoeceu há quatro anos (…)”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Cuido dela ah três anos”. 

 

 

Quadro 9: Questão nº8 

Entrevistado Sente-se mais próxima do seu familiar por estar a cuidar 

dele? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sinto-me próxima por estar a cuidar dela…”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) …”. 
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Quadro 10: Questão nº9 

Entrevistado Tem conhecimentos sobre a doença do seu familiar? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Ele é diabético”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sim Alzheimer”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim tenho ”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) sim”. 

 

Quadro 11: Questão nº10 

Entrevistado Estava preparado para ser cuidador? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Não muito, mas é meu dever como filha”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Claro, sinto-me preparada”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim sempre preparada”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim estava preparada”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Não, aprendi aos poucos”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Sim”. 
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Quadro 12: Questão nº11 

Entrevistado O que o motivou a assumir o papel de cuidador? 

Entrevistado Nº 

1 

“(...) sinto-me mais próxima dela por isso assumi este papel”. 

Entrevistado Nº 

2 

“(…) sinto-me como uma promessa de Deus”. 

Entrevistado Nº 

3 

“(...) Eu acho que tenho obrigação e dever de cuidar dela”.  

Entrevistado Nº 4  “(…) sinto-me motivado por estar a retribuir o cuidado que ele 

me deu”. 

 

Entrevistado Nº 

5 

“(...) Por ser mulher, ele tem três filhos, dois rapazes e uma 

menina, ela mora longe (…), moramos na mesma casa eu não 

poderia deixar de cuidar dele”. 

Entrevistado Nº 

6 

“(…) Dever cuidar, não tem outra pessoa para tomar conta 

dele”. 

Entrevistado Nº 

7 

“(…) Assumi cuidado porque é meu marido, é o meu dever.  

Entrevistado Nº 

8 

“(…) Cuidar dela é uma obrigação”. 

 

Quadro 13: Questão nº12  

Entrevistado Já tinha cuidado antes de alguém? 
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Entrevistado Nº 1 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) cuidei da minha mãe”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) sim já tinha cuidado de outra pessoa”. 

Entrevistado Nº 7 “(…)  Não”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não”. 

 

Quadro 14: Questão nº13 

Entrevistado Tens alguma formação? 

Entrevistado Nº 

1 

“(…) Não”. 

Entrevistado Nº 

2 

“(…) sim”. 

Entrevistado Nº 

3 

“(…) Não”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 

5 

“(…) sim”. 

Entrevistado Nº 

6 

“(…) sim”. 
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Entrevistado Nº 

7 

“(…) sim”. 

Entrevistado Nº 

8 

“(…) sim”. 

 

Quadro 15: Questão nº14 

Entrevistado O que acha que é preciso para ser um bom cuidador? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Cuidar é ter paciência e saber ouvir”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Paciência, coragem e dão”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Paciência e caráter” 

Entrevistado Nº 4 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Ser paciente e ter formação na área de cuidados”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) ter dão para cuidar”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) ter formação”. 

  

Quadro 16: Questão nº15 

Entrevistado Você pode contar como tem sido a sua rotina após a 

descoberta da doença do seu familiar? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sinto-me om pouco atarefada com a minha rotina 

diária”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Não mudou nada a minha rotina”. 
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Entrevistado Nº 3 “(…) não mudou a minha rotina, com apoio dos familiares 

consigo fazer tudo. 

Entrevistado Nº 4 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim afetou-me um pouco, tenho pouco tempo para 

cuidar, mas o meu filho cuida dele enquanto eu trabalho”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Não mudou a minha rotina ”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim mudou, tenho pouco tempo para cumprir todas as 

tarefas da casa”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) mudou a minha rotina, não consigo visitar as minhas 

amigas”. 

 

Quadro 17: Questão nº16 

Entrevistado Fale um pouco de como é para você o cuidar? 

Entrevistado Nº 

1 

“(…) Cuidar é uma forma de fazer alguma coisa para minha 

mãe”. 

Entrevistado Nº 

2 

“(…) sinto feliz por ter dão de cuidar, amo cuidar”. 

Entrevistado Nº 

3 

“(…) Sinto feliz que Deus me deu a oportunidade de cuidar dos 

meus pais”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Sinto feliz por estar a cuidar do meu pai”. 

Entrevistado Nº 

5 

“(…) cuidar é dar conforto a uma pessoa”. 
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Entrevistado Nº 

6 

“(…) Fazer com que uma pessoa sentir bem, estou feliz por 

isso”. 

Entrevistado Nº 

7 

“(…) tratar de uma pessoa, dar conforto…”. 

Entrevistado Nº 

8 

“(…) É dar banho, dar de comer”. 

 

Quadro 18: Questão nº17 

Entrevistado Sente-se de alguma forma sobrecarregado devido aos 

cuidados que presta? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sim sinto-me triste por não conseguir ajudar em tudo”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Nunca”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) não”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) não”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim, tenho que cuidar dele e trabalhar”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Não, ela não dá muito trabalho, ela ajuda nos cuidados, 

mesmo que estivesse eu não cansaria nunca (…) ela é tudo 

para mim ”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Não tenho apoio das famílias”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não, estou sempre casa, quando tiver que sair tenho 

com deixar”. 

 

Quadro 19: Questão nº18  
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Entrevistado Acha que tem obrigação de cuidar do seu familiar? 

Entrevistado Nº 1  “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sim, peço a Deus que me torna uma pessoa melhor”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) ela é a minha mãe eu tenho direito de cuidar dela”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) sim, é a minha avó é meu dever”. 

 

Quadro 20: Questão nº19 

Entrevistado Esta situação faz-me sentir culpado? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Não ela é a minha mãe”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Não, nunca”. 
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Entrevistado Nº 6 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não”. 

 

 

 

Quadro 21: Questão nº20 

Entrevistado Quais as principais dificuldades com que se depara na 

prestação de cuidados do seu familiar? 

Entrevistado Nº1 “(...) Dificuldade que eu sinto é quando ela tem dores e não 

consigo ajudar a aliviar”. 

Entrevistado Nº2 “(...) Sinto-me dificuldade quando uso a força para carrega-

la, tenho problemas lombares” 

Entrevistado Nº3 “(...) Quando ela tem dores e não consigo ajudar a aliviar a 

dor” 

Entrevistado Nº4 “(...) Os mais complicados é na hora do banho, ele não deixa 

fazer higiene pessoal”. 

 

Entrevistado Nº5 

“(...) Sinto que tenho pouco tempo para fazer tudo (…) Ás 

vezes não consigo despachar-me cedo e isso atrasa-me 

tudo”. 

Entrevistado Nº6 “(...) Neste momento não consigo identificar nenhuma 

dificuldade”, estou “(...) consigo fazer tudo”. 

Entrevistado Nº7 “(…) Dificuldade que eu sinto é por causa da minha idade, 

não consigo realizar algumas coisas sozinha (...)”. 

Entrevistado Nº8 “(...) Neste momento não consigo identificar nenhuma 

dificuldade”, “(...) consigo fazer tudo”. 
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Quadro 22: Questão nº21 

Entrevistado Qual é o seu apoio de saúde? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Visitas dos enfermeiros no domicilio”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Nos pensos”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Pensos e algaliação”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Pensos”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) …”. 

  

Quadro 23: Questão nº22 

Entrevistado Qual é a sua relação com os profissionais de saúde? 

Entrevistado Nº 1 “(…) a relação é boa”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Boa”. 
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Entrevistado Nº 8 “(…) Boa”. 

 

Quadro 24: Questão nº23 

Entrevistado Qual é o seu apoio social? 

Entrevistado Nº 1 “(…) recebo cestas básica da Câmara Municipal”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Transporte da Câmara Municipal para ida à 

consulta”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Não tenho”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Não tenho”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Não tem apoio social”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Pensão social”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Pensão social”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não”. 

 

Quadro 25: Questão nº24 

Entrevistado Qual é a sua relação com os profissionais sociais? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Nenhuma relação”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Nenhuma relação”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Nenhuma relação”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Boa”. 
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Entrevistado Nº 7 “(…) Boa”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Nenhuma”. 

 

Quadro 26: Questão nº25 

Entrevistado Tem algum apoio na realização do cuidado? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sim dos enfermeiros e familiares”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sim dos familiares”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim dos familiares”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sim ”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim tenho”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) sim”. 

 

Quadro 27: Questão nº26 

 

Entrevistado 

Para além de si, que elementos da família estão 

envolvidos no cuidado? 

Entrevistado Nº 1 “(…) O meu irmão”. 
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Entrevistado Nº 2 “(…) a minha irmã”. 

Entrevistado Nº 3 “(…)  minha mãe e meu irmão”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) minha tia”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) do neto”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) irmã”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Neta”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) sobrinha”. 

 

Quadro 28: Questão nº27 

Entrevistado Já solicitou alguma rede de apoio? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sim já solicitei redes de apoio, mas sem sucesso”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sim da Câmara Municipal e Centro de Saúde”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Sim”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Sim”. 

 

Quadro 29: Questão nº28 

Entrevistado Recebe algum tipo de apoio formal? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Não”. 
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Entrevistado Nº 2 “(…) sim dos Médicos e enfermeiros”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim do médico e dos enfermeiros”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Sim ”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) Não”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Não”. 

 

Quadro 30: Questão nº29 

Entrevistado Como se define enquanto pessoa? Qual é a sua 

maneira de ser? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sou simpática”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sou simpática e divertida”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sou honesta, simpática e divertida”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sou simpática”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) realizada”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) …”. 

 

Quadro 31: Questão nº30 

Entrevistado Considera-se uma pessoa resiliente? 
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Entrevistado Nº 1 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) sim”. 

 

Quadro 32: Questão nº31 

Entrevistado Que estratégias utiliza para fazer face à adversidade? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Quando vejo a televisão”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Brincar e cantar”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) durante o banho tento divertir com ela e durante 

alimentação”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Durante a refeição faço brincadeiras”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) sim”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) tento distraí-la”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) …”. 

 

Quadro 33: Questão nº32 



 

 

 

181 

 

Entrevistado Quais são as tarefas que desempenha com mais 

prazer? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Na hora de descanso que as vezes torna mais 

complicado com situação da minha mãe”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) Dar banho”. 

Entrevistado Nº 3  “(…) Banho e alimentação”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Banho e dar conforto”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) …”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) dar banho”. 

Entrevistado Nº 7 “(…) alimentação”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) Quando faço qualquer coisa que ela sinta bem”. 

 

Quadro 34: Questão nº33 

Entrevistado O que mais valoriza na prestação de cuidados do seu 

familiar? 

Entrevistado Nº 1 “(…) Quando ela está sem dor e se alimenta bem”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) valoriza muito cada coisa que eu faço com amor”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Sinto valorizada de retribuir o cuidado que ele tinha 

me dado”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Retribuição de cuidado que ele tinha me dado”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Quando ele me agradece por ter cuidado dele”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) valorizo tudo que eu faço”. 
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Entrevistado Nº 7 “(…) Quando faço algo que gosta”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) o que mais valorizo na prestação de cuidados é 

quando faço algo que ela sente bem ”. 

 

Quadro 35: Questão nº34 

Entrevistado Sente-se feliz por estar a cuidar do seu familiar? 

Entrevistado Nº 1 “(…) sim, é um orgulho estar a cuidar dela porque nem 

todos tem essa oportunidade”. 

Entrevistado Nº 2 “(…) sim é um orgulho”. 

Entrevistado Nº 3 “(…) Sim estou muito feliz”. 

Entrevistado Nº 4 “(…) Muito feliz”. 

Entrevistado Nº 5 “(…) Estou muito feliz por estar a fazer algo de bom 

para meu sogro”. 

Entrevistado Nº 6 “(…) Sim, realizada, sinto que a minha missão está 

cumprida”. 

 

Entrevistado Nº 7 

“(…) sim, é com muita satisfação que estou a cuidar do 

meu familiar tenho a certeza que se fosse eu no lugar 

dele, ele também estaria a cuidar de mim”. 

Entrevistado Nº 8 “(…) sim, estou feliz de cumprir o meu dever”. 
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Apêndice: V Quadros das Entrevistas 

Quadro 36: Caraterização Sócio Demográficas dos profissionais na área da saúde 

 

Quadro 38: Questão nº1 

Entrevistados Qual é a sua relação com os idosos? 

Profissional 1 PS1 “(...) quando há poucos profissionais há pouca relação com os 

idosos”.  

Profissional 2 PS2 “(...) Devido a poucos profissionais têm pouco reforço aos 

idosos”. 

Quadro 39: Questão nº2 

Entrevistados Qual é a sua relação com os Cuidadores Informais? 

Profissional 1 “(...) …”. 

Profissional 2 “(...) eu tenho uma boa relação, estão sempre a procura de apoio 

(...) eu sempre que puder disponibilizo meu tempo para ajudar”. 

 

Quadro 40: Questão nº3 

 

Entrevistado 

Idade Género Estado 

Civil 

Habilitação 

Literária 

Situação 

Profissional 

Entrevistado 1 29 Feminino Solteira Licenciatura Empregada 

Entrevistado 2 39 Feminino Solteira Licenciatura Empregada 
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Entrevistados Quais são os apoios proporcionados pelos Profissionais na área de 

saúde aos Cuidadores Informais que cuidam do seu familiar? 

Profissional 1 “(...) Faço ensinos sobre a doença e cuidados ao idoso”. 

Profissional 2 “(...) ensinos sobre a doença e cuidados ao idoso”. 

Quadro 41: Questão nº4 

Entrevistados Qual é o tipo de apoio fornecido á família do Cuidador Informal 

pelas outras redes de suporte social? 

Profissional 1 “(...) Desconheço”. 

Profissional 2 “(...) Desconheço”. 

 

Quadro 40: Questão nº5 

Entrevistados Qual é o seu contributo perante um Cuidador Informal que presta 

cuidado ao seu familiar? 

Profissional 1 “(...) apoio emocional e esclarecimentos de quadros clínicos”. 

Profissional 2 “(...) apoio emocional ao cuidador, esclarecimentos de quadros 

clínicos e pensos em alguns casos”. 

Quadro 41: Questão nº6 

Entrevistados De uma forma geral tens alguma sugestão sobre a problemática em 

questão? 

Profissional 1 “(...) …”. 

Profissional 2 “(...) …”. 

 


