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Resumo 

As sociedades evoluídas da atualidade são caracterizadas por um envelhecimento 

demográfico marcado. A população residente com idade igual ou superior a 65 anos 

em Portugal passou de 8% em 1960 para 19% em 2011. 

Este envelhecimento acarreta com ele algumas situações novas para o Sistema 

Nacional de Saúde, nomeadamente um maior grau de dependência dos idosos, que ao 

viverem mais tempo estão mais vulneráveis a viverem com dependência física e 

também mental. Aparece assim associado ao idoso dependente com patologia do foro 

mental a figura do cuidador informal. A função deste é muitas vezes desgastante 

podendo apresentar algumas alterações a nível da sua qualidade de vida. 

Este estudo, pretende assim, conhecer a qualidade de vida e as principais dificuldades 

do prestador de cuidados da pessoa idosa com patologia do foro mental. Os 

participantes são cuidadores informais de pessoas com 65 ou mais anos, com doença 

mental, que residem no concelho de Castro Verde, Distrito de Beja. 

Foram escolhidos 18 participantes (94,4% sexo feminino, 5,6% sexo masculino), com 

uma média de idades de 66,89 anos. Os recetores de cuidados, também eles 18 (50% 

sexo feminino, 50%sexo masculino) tinham idade média de 84 anos, e patologia do 

foro mental (67% com demência vascular e 33% com doença da Alzheimer). As 

principais dificuldades encontradas através da aplicação do instrumento de avaliação 

CADI foram a nível da exigência de ordem física da prestação de cuidados e as 

restrições a nível social. Em relação à avaliação da qualidade de vida reportada, através 

da utilização do instrumento WHOQOL-Bref, 11,1% considera-a como “Muito Má”, 

16,7%  “Má”, 66,7% “Nem Boa Nem Má” e apenas 5,6% a consideram “Boa”. 

Após a recolha e análise de dados foi elaborado uma proposta de um projeto de 

intervenção comunitária denominada como “Cuidando de Quem Cuida”, que visa dar 

resposta às necessidades sentidas por estes cuidadores, através de formação, da 

criação de um gabinete de apoio ao cuidador informal, e ainda da criação de um grupo 

de voluntariado denominado “Amigos do Cuidador”. 

Palavras-chave: Idosos; Cuidadores Informais; Qualidade de Vida; Doença Mental. 



 
 

Abstract 

The developed societies of today are characterized by a marked aging. The resident 

population aged over 65 years in Portugal rose from 8% in 1960 to 19% in 2011. 

This aging brings with it some new situations for the National Health System, including 

a higher degree of dependence of elderly people who die later tend to die many times 

after years of physical and also dependence mentally. Thus, associated with the 

dependent elderly with mental pathology appears the figure of the informal caregiver. 

The function of this is often exhausting and they may submit some changes in their 

quality of life. 

This study therefore aims to know the quality of life and the main difficulties of the 

caregiver of the elderly with mental pathology. Participants are informal caregivers of 

people with 65 or more years with mental illness who reside in the municipality of 

Castro Verde, Beja District. 

18 participants (94.4% female, 5.6% male) with a mean age of 66.89 years were 

chosen. The receivers of care, also 18 (50% female, 50% male) had a mean age of 84 

years and mental condition (67% with vascular dementia and 33% with Alzheimer's 

disease). The main difficulties encountered by applying the assessment tool CADI were 

the requirement for the physical care of and constraints on the social level. Regarding 

the assessment of quality of life reported by using the WHOQOL-Bref, 11.1% consider 

it as "Very Bad", 16.7% "Bad", 66.7% "Neither Good Neither Bad" and only 5.6% 

consider it "Good". 

After collecting and analyzing data was elaborated a proposal for intervention project 

referred to as "Caring for Who Cares", which aims to meet the needs experienced by 

these caregivers through 

 

Keywords: Elderly; Informal Caregivers; Quality of Life; Mental Illness. 
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Introdução 

 

O envelhecimento da população é um dos fenómenos demográficos mais inquietantes 

das sociedades do século XXI. Este é um fenómeno que tem influências notórias a nível 

socioeconómico com impacto direto nas políticas sociais e de saúde. Os resultados 

provisórios dos Censos de 2011 sobre as características demográficas da população 

portuguesa revelaram que o envelhecimento desta sofreu um aumento substancial na 

última década. No nosso país em 2011, 19% da população residente tinha 65 ou mais 

anos. Este valor contrasta com os 16% verificados em 2001, e os 8% verificados em 

1960. Em Portugal, o Alentejo apresenta um índice de envelhecimento de cerca de 3,2, 

o mais elevado do país (INE, 2011). 

Os progressos conseguidos pelo desenvolvimento geral a diversos níveis, e pelas 

ciências médicas em particular, contribuíram, de forma inequívoca para o aumento da 

esperança média de vida em todo o mundo. Portugal não se encontra alheio a este 

aumento de longevidade que causa um impacto profundo a nível da saúde pública de 

toda a população (Direção Geral da Saúde (DGS), 2004b), uma vez que esta acarreta 

com ela situações de fragilidades e vulnerabilidades a diversos níveis levando também 

ao aparecimento de situações de dependência devido, principalmente, ao aumento 

substancial de doenças crónicas. 

Segundo a DGS (2004b), existem inúmeras situações de dependência por parte de 

idosos que necessitam de resposta eminente do Sistema Nacional de Saúde, 

nomeadamente as patologias crónicas, sendo as mais frequentes as patologias do foro 

auditivo e visual (que não são habitualmente valorizadas), problemas de saúde oral (os 

quais levam a casos de deficiente nutrição, e em casos mais extremos ao isolamento), 

afetando o equilíbrio bio-psico-social do idoso. Ainda segundo a mesma fonte a 

presença de doenças do foro mental tem igual importância. A prevalência da demência 

aumenta de cerca de 1% aos 65 anos para os 30% aos 85, dentro desta categoria 

encontra-se a doença de Alzheimer cuja incidência é maior na população do sexo 

feminino.  
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Assim, e tendo em conta esta situação de vulnerabilidade e de dependência surge a 

figura do prestador de cuidados informais que tem um papel extremamente 

importante mas ao mesmo tempo bastante complexo. 

Tendo presente que a atividade de cuidar informal significa largos períodos de tempo, 

desde meses até anos, cuidando de noite e de dia, fazendo também diversas tarefas/ 

atividades, o acompanhamento da pessoa doente, leva a que estes cuidadores 

disponham de pouco tempo para si próprio e para as suas relações sociais, levando 

muitas vezes a situações de stresse que podem contribuir para a deterioração da sua 

saúde física e mental (Molina e Agudelo, 2006). Para Sequeira (2010), existem alguns 

factores que são determinantes para a existência de repercussões a nível do cuidar 

principalmente a perda de liberdade, incapacidade de usufruir de tempos livres, de 

lazer, de férias, de fins-de-semana, sobrecarga de trabalho e, muitas vezes, o ter de 

assumir tarefas nunca antes realizadas; desconhecimento sobre a forma como a 

doença se manifesta e a forma de lidar com essas manifestações; dificuldades 

financeiras; presença de alterações psicopatologias, entre outras. 

O cuidador deve, por isso, também ser visto como uma pessoa que pode necessitar de 

apoio para resolver algumas dificuldades que possam surgir, uma vez que se este não 

estiver bem física e mentalmente a pessoa a seu cargo também não será inteiramente 

bem cuidada, pois ninguém consegue cuidar de outro se não se sentir também ele 

cuidado e bem a todos os níveis. 

Os profissionais de saúde que desempenham funções a nível da intervenção 

comunitária lidam, diariamente, com este tipo de situações e sentem a necessidade e 

a preocupação constante de dar uma melhor resposta a esta população específica. 

Este trabalho de investigação pretende conhecer a qualidade de vida dos cuidadores 

informais de pessoas com 65 ou mais anos, com patologia do foro mental, que residem 

no concelho de Castro Verde, e quais as suas principais dificuldades, e tem como 

finalidade a viabilização de uma proposta de plano de intervenção junto dessa 

população com o intuito de minimizar/ ultrapassar essas mesmas dificuldades. 

Este estudo encontra-se estruturado em três partes distintas. A primeira remete-se ao 

enquadramento teórico onde serão abordados os conceitos chave, como é o caso do 
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envelhecimento, doença mental, cuidadores informais e suas principais dificuldades, e 

a qualidade de vida, para que se torne mais claro o objeto deste estudo e a sua 

problemática. A segunda parte diz respeito à metodologia e tudo o que ela envolve, 

como os participantes do estudo, os instrumentos utilizados e procedimentos 

efetuados. Será também feita a apresentação e a análise e discussão de resultados. A 

terceira parte refere-se à fase de desenvolvimento da proposta de intervenção 

comunitária, onde é feita uma breve descrição do concelho de Castro Verde, os 

principais objetivos do projeto e as estratégias para os alcançar e atividades a 

desenvolver para os atingir. No final será apresentada uma breve conclusão sobre o 

trabalho realizado, terminando depois com a apresentação das referências 

bibliográficas consultadas para a elaboração deste estudo. 
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PARTE I  

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. Envelhecimento 

 

O envelhecimento da população é algo inegável, encarando-se este hoje de uma forma 

completamente diferente da que se encrava apenas há uns anos atrás. Este é um 

fenómeno que se observa em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo, 

principalmente nos países mais desenvolvidos. 

As sociedades evoluídas são caracterizadas pelo envelhecimento demográfico em 

consequência direta do aumento da esperança média de vida, do declínio da 

natalidade, levando a que o perfil (físico, fisiológico e psicológico) dos idosos seja 

bastante distinto do perfil que existia nos anos quarenta (Instituto Nacional de 

Estatística (INE), 2002, citado em Bayle, 2004). O envelhecimento da população 

representa assim “um dos fenómenos demográficos mais preocupantes das 

sociedades modernas do século XXI. Este fenómeno tem marcadamente reflexos de 

âmbito socioeconómico com impacto no desenho das políticas sociais e de 

sustentabilidade, bem como alterações de índole individual através da adoção de 

novos estilos de vida” (INE, 2011, pág. 14). 

Em Portugal, a população idosa duplicou nos últimos 40 anos, representando 

aproximadamente 16,7% da população total (INE, 2002, citado por Sequeira, 2010). Já 

segundo os resultados dos Censos de 2011 revelaram que no ano citado 19% da 

população residente tem mais de 65 anos. Estes valores contrastam co os 8% 

verificados em 1960 (INE, 2011).  

É consensual que o envelhecimento populacional irá continuar a acentuar-se nas 

próximas décadas. Uma projeção do INE para o ano de 2060 aponta para que nesse 

ano a população idosa residente será de 32,3% contrastando com os 17,4% no ano de 

2008 (INE, 2008, citados em Ribeiro e Paúl, 2011). Em Portugal, o Alentejo apresenta 

um índice de envelhecimento de cerca de 3,2, o mais elevado do país (INE, 2011). 
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Apesar de importante, quando se fala em envelhecimento não se pode apenas abordar 

as suas consequências a nível demográfico, é necessário compreender que este 

também tem implicações a nível individual, biológico, social e psicológico, ou seja é 

necessário decompô-lo em todas as suas componentes para o entender em toda a sua 

complexidade.   

Barreto (1991) define o envelhecimento como o “conjunto de modificações que 

decorrem do avançar na idade para além da fase da maturidade” (pág.290), e é ainda, 

para o mesmo autor, um processo inverso de desenvolvimento, uma vez que neste 

ocorre o crescimento do ser vivo, com o aparecimento de características de fundo 

genético próprias a cada ser humano. Após um ponto em que organismo atinge o seu 

máximo começa a observar-se uma diminuição progressiva das capacidades físicas e 

mentais, considerando este que se trata de um processo de involução. 

Quando se fala em envelhecimento somos remetidos de imediato para a população 

idosa, no entanto é de salientar que o processo de envelhecimento não se 

circunscreve exclusivamente a esta fase do ciclo de vida, mas é sim um processo que 

nos acompanha desde o nascimento até ao momento da morte, ou seja, está presente 

em todo o ciclo de vida.  

Existem dois tipos de envelhecimento, o primário e o secundário. O envelhecimento 

primário é considerado o envelhecimento “normal”, semelhante a todos os indivíduos, 

gradual e previsível, e dependente também de fatores genéticos. O envelhecimento 

secundário deriva na sua maioria das alterações do ambiente e de outras causas 

sendo, em grande parte, imprevisível (Barreto, 1991). 

A senescência, ou envelhecimento primário, como é descrito por Sequeira (2010), 

inicia-se com alterações no aspeto exterior, como o aparecimento de cabelos brancos, 

lentificação progressiva dos movimentos corporais, alterações a nível do equilíbrio, 

diminuição de força muscular bem como diminuição da velocidade de reação. As 

alterações internas do organismo, que ocorrem devido às mudanças em órgãos vitais, 

bem como alterações no mecanismo basal estão também associadas ao 

envelhecimento “normal” do organismo. A senescência, ou seja o processo normal de 

envelhecimento não pode e não deve ser confundido com a senilidade, sendo que esta 
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é caracterizada como um “conjunto de modificações determinadas pelas afeções que 

as pessoas idosas apresentam” (pág. 20). 

Ainda para o mesmo autor o “envelhecimento como etapa de vida é um processo 

biológico inevitável, mas não é único, pois implica modificações somáticas e 

psicossociais. Deste modo, as dimensões biológicas, sociais e psicológicas interagem de 

forma ininterrupta de acordo com a interação humana, onde cada uma afeta e é 

afetada” (pág. 19), ou seja é um processo que, apesar de comum a todos os seres 

humanos, é único da forma como é percecionado por cada um. 

Como se pode verificar o envelhecimento pode assim ser decomposto em diversas 

dimensões que o influenciam, entre as quais: 

Biológico: “transformações físicas que reduzem a eficiência dos sistemas orgânicos e 

funcionais do organismo, traduzindo-se numa diminuição progressiva da capacidade 

de manutenção do equilíbrio homeostático que, em condições normais, não será 

suficiente para produzir perturbações funcionais” (Figueiredo, 2007, pág.32). 

Psicológico e Cognitivo: ocorre uma “diminuição da velocidade de processamento da 

informação, o défice na memória de funcionamento e os decréscimos na acuidade 

visual e auditiva” (Montorio e Izal, 1999; Belsky, 2001; Marchand, 2001; Schaie e Willis, 

2002; Spar e La Rue, 2005, citados em Figueiredo, 2007, pág.43).  

Social: “a velhice caracteriza-se pela mudança de papéis e, frequentemente, pela 

perda de alguns deles, sendo a mais evidente a perda do papel profissional que ocorre 

no momento da reforma. Também nas esferas familiares e comunitárias se dão 

algumas transformações” (Figueiredo, 2007, pág.54). O idoso deixa a sua actividade 

profissional para passar à reforma, implicando necessariamente uma alteração de 

papéis. Este período pode levar a dificuldades importantes a nível da família, 

principalmente a nível conjugal. (Bayle, 2004). 

Quando se fala em envelhecimento é necessário perceber que existem inúmeras 

teorias que o tentam explicar apesar de não existir um consenso sobre quais são as 

mais corretas.  
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As teorias estocásticas dizem-nos que o envelhecimento é consequência de “uma 

acumulação de danos nos tecidos e nas células, tanto como resultado de agressões do 

ambiente como ocorrendo aleatoriamente” (Barreto, 1991, pág. 291). Estas agressões 

podem ser causadas pela má alimentação, excesso de açúcar, sal e gorduras, 

radiações, poluição química e física, consumo de drogas, o abuso de álcool, bem como 

situações de stresse, e estão cada vez mais relacionadas como geradoras de doença. A 

teoria de programação tem por base que o envelhecimento está previsto nos genes, e 

afirma que as células envelhecem de forma controlada, não sincronizada, e a sua 

morte é um desfecho natural uma vez que já cumpriram a sua função. (Barreto, 1991) 

No Quadro 1 e no Quadro 2 podem consultar-se, respetivamente, as principais teorias 

do envelhecimento biológico e do envelhecimento psicossocial referidas por Berger e 

Mailloux-Poirier (1995). 

 
Quadro 1. – Teorias gerais do envelhecimento biológico 

Teoria imunológica O sistema imunitário parece já não conseguir distinguir as células sãs 
existentes no organismo, das substâncias estranhas. 
 

Teoria genética O envelhecimento seria programado biologicamente e faria parte de um 
contínuo, durante o desenvolvimento orgânico, seguindo rigorosamente 
a embriogénese, a puberdade e a maturação. 
 

Teoria do erro da síntese 
proteica 

Alterações na molécula do ADN falseiam a informação genética levando 
à formação de proteínas incompetentes. 
 

Teoria do desgaste As zonas do organismo humano deterioram-se com o uso. 
 

Teoria dos radicais livres Os radicais livres provocam a peroxidação dos lípidos não saturados e 
transformam-se em substâncias que envelhecem as células. 
 

Teoria neuro-endócrina A regulação do envelhecimento celular e fisiológico está ligada às 
mudanças das funções neuro-endócrinas. 
 

(Fonte: Berger e Mailloux-Poirier, 1995, pág. 103) 
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Quadro 2. – Teorias do Envelhecimento Psicossocial 

Teoria da actividade Um idoso deve manter-se ativo a fim de: obter, na vida a maior 
satisfação possível, manter a sua autoestima e conservar a sua saúde. A 
velhice bem-sucedida implica a descoberta de novos papéis, na vida. 
 

Teoria da desinserção O envelhecimento acompanha-se de uma desinserção recíproca da 
sociedade e do indivíduo. 
 

Teoria da continuidade O idoso mantém a continuidade nos seus hábitos de vida, nas suas 
preferências e compromissos, fazendo estes parte da sua personalidade. 
 

(Fonte: Berger e Mailloux-Poirier, 1995, pág. 105) 

Como se constata nos quadros anteriores são várias as teorias que tentam explicar o 

envelhecimento humano, e apesar de não existir ainda um consenso global sobre qual 

ou quais as mais corretas, é necessário perceber que cada uma delas nos possibilita 

compreender como funciona este processo.  

Ao longo da vida o Ser Humano adapta-se sucessivamente às perdas e ameaças que 

sofre, modificando se possível a situação ou alterando a perceção que faz delas. Ou 

seja, ou altera o que o rodeia, que é mais difícil com o idade avançada, ou terá de 

alterar a sua representação e atitude perante ela. Isto é o que acontece a quem tem 

de fazer face às contrariedades que surgem na vida como a doença incurável, a 

dependência física e a morte de familiares (Barreto, 1991). 

“Sendo a senescência um processo natural, ela é acompanhada frequentemente por 

problemas de saúde, que levam a um aumento da procura dos serviços de saúde e dos 

serviços sociais” (Berger e Mailloux-Poirier, 1995, pág. 91). 

Apesar do envelhecimento fazer parte do ciclo vital de cada ser humano este pode 

ocorrer de várias formas, e nem todas as pessoas envelhecem da mesma maneira, e 

principalmente nem todas as pessoas envelhecem com saúde, independência e 

autonomia, sendo as perturbações mentais as que mais contribuem para esta situação. 
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2. Envelhecimento e Doença Mental 

 

Vários autores têm sentido uma preocupação crescente com a temática do 

envelhecimento e das doenças mentais, nomeadamente as demências. Como se sabe 

o próprio envelhecimento leva ao aparecimento de algumas alterações mnésicas, o 

que pode por vezes mascarar quadros mais graves, levando a que o diagnóstico dos 

diversos tipos de demência seja muitas vezes um diagnóstico tardio. 

As síndromes demenciais têm inicio, na sua maioria, após os 65 anos. O aumento da 

esperança média de vida nas últimas décadas levou ao aumento da prevalência destas 

síndromes na Europa Ocidental para os 5,4% após os 60 anos de idade. Atualmente 

existem mais de 6 milhões de pessoas com demência na União Europeia e 24 milhões 

em todo o mundo (Ferri et al (2005), e Georges et al (2008), citados em Gonçalves-

Pereira e Sampaio, 2011). Em Portugal, segundo um estudo epidemiológico realizado 

por Nunes, Silva, Cruz, Roriz, Pais e Silva (2010), citados em Gonçalves-Pereira e 

Sampaio (2011) a prevalência de demências aponta para valores de 2,7% em pessoas 

entre os 55 e os 79 anos de idade. 

As alterações cognitivas que ocorrem no processo de envelhecimento normal, e que o 

caracterizam, dificultam muitas vezes o diagnóstico de perturbações mentais, como é 

o caso da demência (Wilder et al, 1995, citado em Sequeira, 2010), no entanto o 

aumento da esperança média de vida leva a que cada vez mais pessoas com idade 

igual ou superior a 65 anos recorram aos serviços de saúde devido a esta patologia. A 

demência, para Sequeira (2010) é uma “patologia com um conjunto de sintomas 

específicos e característicos da doença mental (alterações da cognição, do 

comportamento e da interação)” (pág. 89). 

Para Barreto (2005), citado em Sequeira (2010) “a demência constitui uma situação 

adquirida e permanente de défice das faculdades mentais, onde se incluem as 

capacidades cognitivas, que integram a senso-perceção e a comunicação, as 

capacidades afetivas e volitivas, o comportamento e a personalidade” (pág. 96). 

Segundo a OMS (1992), citada também em Sequeira (2010) a demência é uma 
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“síndrome resultante da doença do cérebro, em geral de 

natureza crónica ou progressiva o qual se registam múltiplas 

alterações das funções nervosas superiores incluindo a memória, 

o pensamento, a orientação, a compreensão, o cálculo, a 

linguagem e o raciocino, (…). As perturbações das funções 

cognitivas são muitas vezes acompanhadas, e por vezes 

precedidas por deterioração do controlo emocional, do 

comportamento social ou da motivação” (pág. 97). 

Existem várias tipologias de demências que podem ser agrupadas em quatro tipos 

diferentes, como se pode observar no Quadro 3, em baixo representado. 

Quadro 3.: Tipologia das Demências 

Demências 

Demências Degenerativas - Doença de Alzheimer 

- Demência do lobo frontal 

- Doença do corpo difuso de Lewy 

- Paralisia supranuclear progressiva 

Demências Subcorticais - Doença de Parkinson 

- Doença de Hantigton 

- Etc. 

 Demências Vasculares - Doença dos pequenos vasos 

- Acidente cerebrovasculares estratégicos 

- Hemorragia subaracnoide 

- Etc. 

Demência por infeção e inflamação 

cerebral  

- HIV 

- Herpes simples 

- Neurossífilis 

- Etc. 

Fonte: Ebert, Loosen e Nurcombe (2002) 

 

Uma vez que a incidência e a prevalência dos vários tipos de demência é um 

importante problema de saúde dos nossos dias, torna-se necessário fazer uma 
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distinção entre as várias tipologias das mesmas em subcapítulo próprio, para uma 

melhor compreensão da sua sintomatologia, progressão e diagnóstico. 

 

2.1. Demências Degenerativas 

A demência degenerativa caracteriza-se por uma evolução lenta dos deficits cognitivos 

múltiplos, afetando a cognição, humor e comportamento (Ebert, Loosen e Nurcombe, 

2002), e pode subdividir-se nas categorias abaixo descritas. 

 

2.1.1. Doença de Alzheimer  

A doença de Alzheimer foi descrita, pela primeira vez, em 1907 por Alois Alzheimer 

(Sequeira, 2010), sendo definida como um distúrbio neuro degenerativo com evolução 

variável, que se manifesta pelo declínio a nível cognitivo (raciocínio e pensamento 

abstrato), memória a curto prazo, défices a nível da linguagem, dificuldades de 

adaptação (social, familiar e individual) (Bayle, 2004). 

A doença de Alzheimer é irreversível e é caracterizada por alterações 

comportamentais e cognitivas marcadas, e devido a isto tem implicações a nível 

emocional e social tendo também impacto direto nas actividades de vida diárias do 

doente e também na pessoa que convive com este, o seu cuidador (Moraes, 2012). 

Esta demência representa entre 60% a 70% de casos totais de demências, incidindo 

sobretudo na faixa etária acima dos 65 anos, sendo considerada em muitos casos uma 

patologia do envelhecimento (Sequeira, 2010). 

Inicia-se de forma assintomática, não provocando alterações no funcionamento 

cognitivo do individuo (Sequeira, 2010). Como sinais e sintomas de Alzheimer podem 

observar-se inicialmente uma perda de memória para detalhes. Todas as áreas de 

função de memória encontram-se comprometidas. O doente esquece-se de marcos da 

sua vida. Aparece a agnosia e a afasia. Os défices de memória, linguagem e a formação 

de conceitos evoluem lentamente. Na fase final da doença a pessoa fica afásica, 

inquieta, desnorteada e incapaz de tomar decisões (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 
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A tudo isto somam-se também delírios, alucinações, depressões, agressividade, 

desinibição sexual e perda de regras sociais anteriormente adquiridas (Bayle, 2004), 

psicose, agitação, depressão, ansiedade, transtorno do sono e alterações de apetite 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

No Quadro 4 podem observar-se os critérios de diagnóstico de Alzheimer segundo a 

American Psychiatric Association (1996).  

Devido às incidências epidemiológicas a nível do idoso e também das repercussões a 

nível familiar a doença de Alzheimer tornou-se uma das grandes preocupações da 

Saúde Pública (Bayle, 2004). Toda esta situação leva a que existam repercussões a 

nível familiar, laboral, social entre outras, levando consequentemente à dependência 

física e mental da pessoa que sofre desta patologia, fazendo com que haja necessidade 

da existência de um cuidador informal para minimizar a situação de dependência e 

colmatar as suas necessidades. 

Quadro 4: Critérios da Doença de Alzheimer 

A) Desenvolvimento de défices cógnitos múltiplos manifestados por: 

(1) Diminuição da memória (diminuição da capacidade para aprender nova informação ou recordar 

informação previamente aprendida) 

(2) Duas (ou mais) das seguintes perturbações cognitivas: 

a) Afasia (perturbação da linguagem) 

b) Apraxia (diminuição da capacidade para desenvolver actividades motoras apesar de a 

função motora permanecer intacta) 

c) Agnosia (incapacidade de reconhecer ou identificar objetos apesar de a função sensorial 

permanecer intacta) 

d) Perturbação na capacidade de execução (isto é, planeamento, organização, 

sequenciamento e abstração). 

B) Os défices cognitivos dos critérios A1 e A2 podem causar deficiências significativas no 

funcionamento social ou ocupacional e representam um declínio significativo em relação a um nível 

prévio de funcionamento. 

C) A evolução caracteriza-se pelo início gradual e declínio cognitivo continuado. 

D) Os défices cognitivos dos critérios A1 e A2 não são devidos a nenhum dos seguintes: 

(1) Outras doenças do sistema nervoso central que causam défices progressivos da memória e 

cognição (por exemplo, doença cerebrovascular, doença de Parkinson, doença de Huntington, 

hematoma subdural, hidrocéfalo de pressão normal, tumor cerebral). 
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(2) Doenças sistémicas que causam demência (por exemplo, hipotiroidismo, deficiência de 

vitamina B12 ou de ácido fólico, deficiência de niacina, hipercalcemia, neurossífilis, infeção 

HIV). 

(3) Doenças induzidas por substâncias. 

E) Os défices não ocorrem exclusivamente durante a evolução de um delirium. 

F) A perturbação não é devida a outra perturbação do Eixo I (por exemplo, perturbação Depressiva 

Major, Esquizofrenia). 

 
Fonte: American Psychiatric Association, 1996, pág. 85-86 

 

2.1.2. Demências do Lobo Frontal 

A demência do lobo frontal define-se por um agrupamento de transtornos associados 

à degeneração do mesmo. Os doentes com este tipo de demência podem tornar-se 

apáticos, não se preocupando com a higiene pessoal e com a sua vida social, podem 

também ficar desinibidos, impulsivos e com inadequação sexual. As funções da área 

executora, como o planear e o julgar podem também ficar comprometidas, e 

comportamentos de raiva, irritabilidade e mania podem também estar presentes. A 

afasia progressiva é também normal neste tipo de demência (Ebert, Loosen e 

Nurcombe, 2002). 

As demências do lobo frontal representam cerca de 10% das demências degenerativas, 

e destes aproximadamente 40% têm uma história familiar de demência, podendo por 

isso ser considerada uma doença hereditária, e têm geralmente um início insidioso e 

uma progressão gradual, a memória remota permanece intacta enquanto a memória 

recente é a mais afetada (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

 

2.1.3. Doença Difusa do Corpo de Lewy 

A demência devido à doença difusa do corpo de Lewy apresenta-se com um prejuízo 

cognitivo flutuante afetando a memória e funções corticais superiores. O doente 

apresenta confusão episódica intercalada com períodos de lucidez. Pode também 

apresentar delírios inexplicados, incluindo-se aqui alucinações visuais ou auditivas, 
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sinais extrapiramidais leves e quedas repetidas e inexplicadas (Ebert, Loosen e 

Nurcombe, 2002). 

Esta demência representa aproximadamente cerca de 15% das demências observadas 

em autópsias, e inicia-se mais precocemente do que a doença de Alzheimer, tendo 

como idade média de início os 68 anos, terminando geralmente perto dos 75 anos, e 

os homens são, geralmente, mais afetados do que as mulheres (Ebert, Loosen e 

Nurcombe, 2002). Na fase inicial da doença difusa do corpo de Lewy é característico a 

perda de memória, desatenção e dificuldade em manter o raciocino encadeado de 

pensamento. Posteriormente aparecem também sinais do foro psiquiátrico como a 

alteração de personalidade, depressão, alucinações e delírios, e a perda de peso é 

também um sintoma comum (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

 

2.2. Demência Subcortical 

Os idosos que sofrem de demências subcorticais têm diagnosticado transtornos a nível 

da estrutura cerebral mais profunda, e apresentam problemas a nível de estimulação, 

atenção, humor motivação, linguagem e memória (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

Entre este tipo de demência encontram-se a demência associada à doença de 

Parkinson e a demência devido à doença de Huntington. 

A prevalência da doença de Parkinson associada a demência é de aproximadamente 40 

em 100.000, enquanto que na doença de Huntington é de aproximadamente de 6 em 

100.000 (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

A demência relacionada à doença de Parkinson provoca alterações cognitivas 

principalmente a nível da memória, atenção e processamento de informação. O tempo 

de decisão é prolongado principalmente se os sintomas primários desta doença forem 

a bradicinesia e rigidez. Também na presença de depressão os doentes com Parkinson 

têm uma maior probabilidade de desenvolverem transtornos cognitivos que persistem 

mesmo após o tratamento da mesma (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 
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A demência devido à doença de Huntington tem frequentemente um início tardio em 

que existe um declínio cognitivo progressivo, existindo alterações cognitivas muito 

variadas mesmo em estádios finais da doença. As principais queixas relacionadas com 

este tipo de demência são a apatia, dificuldades na atenção e um lento processamento 

de informação, e ainda irritabilidade, alterações de personalidade e depressão são 

também sinais/sintomas comuns (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

  

2.3. Demências Vasculares 

As demências vasculares “constituem um conjunto heterogéneo de perturbações de 

etiologia vascular e que originam uma síndrome demencial” (Sequeira, 2010, pág. 

106), sendo a sua prevalência difícil de estimar, e podem dever-se a diversas 

patologias entre as quais: 

- Doença dos pequenos vasos; 

- Multienfartes; 

- Acidentes cerebrovasculares estratégicos; 

- Hipoperfusão cerebral; 

- Vasculite; 

- Hemorragia subaracnoide; 

- Causas genéticas; 

- Angiopatia amielóide cerebral. 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

 

O diagnóstico deste tipo de demência deve ser estabelecido através da certificação da 

existência da doença vascular com sintomatologia neurológica focal, e também através 

de exames imagiológicos onde podem ser detetados enfartes múltiplos, lesões do 

córtex cerebral, atrofia focal entre outros (Sequeira, 2010) 
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As demências vasculares diminuem a expectativa de vida uma vez que 

aproximadamente um terço dos doentes morre devido a esta causa (Ebert, Loosen e 

Nurcombe, 2002). 

Existem alguns fatores que levam à demência vascular causadas pela doença 

cerebrovascular sendo eles os seguintes: 

- Volume da lesão; 

- Número de danos cerebrais; 

- Localização do dano cerebral; 

- Isquemia da substância branca devido à doença dos pequenos vasos; 

- Doença vascular associada à doença de Alzheimer ou a outro processo demencial. 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

 

A demência devido à doença dos pequenos vasos pode causar alterações a nível da 

personalidade e de humor, bem como alguns défices de memória, ansiedade e 

depressão. Esta demência pode também causar lesões a nível cortical e subcortical 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

A demência devido a enfartes múltiplos deve-se a pequenas lesões cerebrovasculares 

onde a hipertensão arterial é o maior factor de risco. Geralmente acidentes 

cerebrovasculares ou enfarte agudo do miocárdio podem frequentemente levar ao 

aparecimento deste tipo de demência. A demência relacionada com acidentes 

cerebrovasculares estratégicos acontece geralmente quando estes acidentes são ao 

nível da artéria cerebral média (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

A demência devido à hipoperfusão cerebral pode dever-se à hipotensão, hipovolémia, 

arritmias cardíacas e a outras causas de hipoperfusão que podem causar isquemia nas 

principais artérias cerebrais, enquanto que a demência devido a vasculite cerebral 

ocorre quando uma doença auto imune afeta o sistema nervoso central como, por 

exemplo, a doença de Lúpus Eritematoso (Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 
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A demência devido a hemorragia subaracnoide tem como causa um vasoespasmo que 

pode levar a uma isquemia significativa, e a angiopatia amiloide cerebral enfraquece 

os vasos sanguíneos e levam a hemorragia intracraniana podendo levar a lesão 

isquémica profunda da substância branca causando demência (Ebert, Loosen e 

Nurcombe, 2002). 

Os fatores de risco para o aparecimento da demência vascular são os seguintes: 

- Hipertensão arterial; 

- Diabetes Mellitus; 

- Idade avançada; 

- Sexo masculino; 

- Tabagismo; 

- Doença cardíaca. 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

 

Uma vez que a maior parte dos factores de risco para este tipo de demência são 

controláveis, a sua prevenção é muito importante, nomeadamente através de: 

- Controle da hipertensão arterial; 

- Controle da Diabetes Mellitus; 

- Ausência de consumo de tabaco. 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 

No Quadro 5 podem ser observados os critérios de diagnóstico das demências 

vasculares segundo a American Psychiatric Association (1996). 
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Quadro 5: Critérios da Demência Vascular 

A) Desenvolvimento de défices cógnitos múltiplos manifestados por: 

(1) Diminuição da memória (diminuição da capacidade para aprender nova informação ou recordar 

informação previamente aprendida) 

(2) Uma (ou mais) das seguintes perturbações cognitivas: 

a) Afasia (perturbação da linguagem) 

b) Apraxia (diminuição da capacidade para desenvolver actividades motoras apesar de a 

função motora permanecer intacta) 

c) Agnosia (incapacidade de reconhecer ou identificar objetos apesar de a função sensorial 

permanecer intacta) 

d) Perturbação na capacidade de execução (isto é, planeamento, organização, 

sequenciamento e abstração). 

B) Os défices cognitivos dos critérios A1 e A2 podem causar deficiências significativas no 

funcionamento social ou ocupacional e representam um declínio significativo em relação a um nível 

prévio de funcionamento. 

C) Sinais e sintomas neurológicos focais (por exemplo, exagero dos reflexos tendinosos profundos, 

resposta plantar em extensão, paralisia pseudobulbar, anormalidades da marcha, fraqueza de uma 

das extremidades) ou evidência laboratorial de doença cerebrovascular (por exemplo, enfartes 

múltiplos envolvendo o córtex e substância branca subjacente) que se pensa estarem 

etiologicamente relacionados com a perturbação. 

D) Os défices não ocorrem exclusivamente durante a evolução de um delirium. 

Fonte: American Psychiatric Association, 1996, pág. 88-89 

 

2.4. Demências por infeção e inflamação cerebral 

A demência devido a infeção e infamação cerebral é causada devido a processos 

infeciosos que levam a perdas contínuas e progressivas da função intelectual, e pode 

ser causada pelas seguintes patologias: 

- HIV; 

- Herpes simples; 

- Neurossífilis; 

- Doença de Lyme; 

- Doença de Creutzfeldt-Jakob. 

(Ebert, Loosen e Nurcombe, 2002). 
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3. Cuidadores Informais 

 

“Cuidar é ajudar a viver aprendendo a conciliar as forças 

diversificadas, aparentemente opostas mas de facto 

complementares. Os cuidados são fonte de prazer, de 

satisfação, expressão de uma relação; pacificam, 

acalmam, aliviam, dispersam os tormentos tentando 

evitar o sofrimento.” (Collière, 1999, pág. 49) 

 

A prestação de cuidados ao outro é, como já foi referido, uma necessidade do próprio 

ser humano, “porque cuidar, tomar conta, é um ato de vida que tem primeiro, e antes 

de tudo, como fim, permitir à vida continuar, desenvolver-se, e assim lutar contra a 

morte” (Collière, 1999, pág. 27). O cuidar está enraizado na história da humanidade 

uma vez que sem ele a espécie humana estaria condenada logo no seu nascimento, 

pois os cuidados prestados pela mãe ao seu filho são um meio essencial para a 

sobrevivência deste. O cuidar está presente em todo o ciclo vital, mas é principalmente 

na infância e mais tarde na velhice que este é mais valorizado, uma vez que são 

novamente necessários cuidados por parte de outros para que os idosos com algum 

grau de dependência vejam satisfeitas as suas necessidades básicas. 

O fenómeno do envelhecimento da sociedade leva a que se coloquem diariamente 

novos desafios a nível da saúde e da prestação de cuidados, e atualmente as políticas 

de saúde em Portugal privilegiam a “facilitação da permanência do doente com 

incapacidade no domicílio, através do reconhecimento legal da figura do cuidador” 

(DGS, 2004a , pág. 78) 

O cuidar informal surge assim, quer quando alguém próximo necessita de ajuda para 

realizar as suas actividades de vida diárias no seu domicílio quer pelo surgimento de 

doenças (agudas e crónicas) ou pela debilidade própria do envelhecimento (Pereira, 

2009, citado em Sousa, Silva e Marques, 2011). No entanto em muitos dos casos os 

cuidadores informais são pessoas sem formação específica, mas, na maior parte das 
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vezes, apesar de não apresentarem um nível técnico e cientifico alto os seus cuidados 

envolvem um valor simbólico e humano elevado, em que vínculos afetivos estão mais 

envolvidos (Sequeira, 2010). 

O cuidar de pessoas idosas relaciona-se, historicamente, com a família, 

principalmente, familiares do sexo feminino. Este tipo de cuidados é conhecido como 

“apoio informal” para que possa ser diferenciado do cuidado formal que é levado a 

cabo pelos serviços de saúde que prestam também cuidados a nível domiciliário 

(Ocampo et al, 2007) 

Falar de cuidadores informais não representa necessariamente falarmos de família, 

mas é certo que na maioria das vezes os cuidados informais são prestados por 

familiares. Como nos diz Sequeira (2010) “Ao longo da história, a família tem sido a 

principal responsável pela manutenção da autonomia dos seus membros, o que 

implica a prestação de cuidados em determinados contextos” (pág. 159), já Osório 

(1996) refere também a importância das relações familiares e que “aos cuidados 

ministrados aos filhos em seus primeiros anos de vida para assegurar-lhes a 

sobrevivência correspondem os cuidados ministrados pelos filhos aos pais em sua 

velhice para prolongar-lhes a vida mesmo após terem cumprido as funções 

reprodutivas e provedoras que lhes couberam na manutenção da espécie” (pág. 22). 

Assim, pode dizer-se que a família é o grupo primário básico de apoio, o principal meio 

de suporte para os idosos com dependências, sendo por isso que nela, surgem 

normalmente os prestadores de cuidados informais. 

A Família pode ser assim ser definida como  

“uma unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de 

relações pessoais -  aliança (casal), filiação (pais/filhos) e 

consanguinidade (irmãos) – e que a partir dos objetivos 

genéricos de preservar a espécie, nutrir e proteger a 

descendência e fornecer-lhe condições para a aquisição de suas 

identidades pessoais, desenvolveu através dos tempos funções 

diversificadas de transmissão de valores éticos, estéticos, 

religiosos e culturais” (Osório, 1996, pág. 16). 
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Para Ocampo, et al. (2007), o suporte familiar é o principal fator preditor de que um 

idoso permaneça ou não vivendo na comunidade evitando assim a institucionalização.  

Uma família considerada “saudável promove o crescimento dos seus membros e 

mantém a coesão, prioriza as necessidades básicas, reconhece, valoriza e concilia as 

diferenças, apresenta flexibilidade para mudanças e, quando enfrenta uma crise, 

consegue funcionar adaptando-se à nova realidade” (Araújo e Santos, 2012, pág. 96), 

assim sendo é lógico ser um membro da família a responsabilizar-se pelo seu familiar 

doente. É na família que se aprende o autocuidado, comportamentos de bem-estar, e 

se prestam cuidados aos seus membros no decorrer do seu desenvolvimento e 

durante todas as alterações decorrentes do seu ciclo vital, incluindo-se aqui também 

possíveis processos de doença aguda ou crónica (Araújo e Santos, 2012). 

Inicialmente o prestador de cuidados informais passa por um período de transição que 

se traduz num contínuo de equilíbrio/desequilíbrio onde este vivência alterações no 

ambiente que o envolve (Sousa, Silva e Marques, 2011).  

É consensual que a transição para o papel de prestador de cuidados é uma fase crucial 

na vida deste, principalmente se esta situação ocorre de forma repentina. É necessário 

este estar informado para poder escolher se quer ou não assumir essa 

responsabilidade, e se está habilitado para tal, de forma a desempenhar esta 

prestação de cuidados de forma adequada e segura (Brereton e Nolan, 2000). Não 

existe um caminho simples para a transição para o papel de prestador de cuidados, 

principalmente em condições de doença insidiosa e de começo incerto como é o caso 

da demência (Nolan et al., 1997, citado em Brereton e Nolan, 2000). 

Braithwaite (1991), citado em Brereton e Nolan (2000), aponta que, especialmente em 

situações de crise, a decisão de cuidar é normalmente passiva, baseada na convicção 

que não existe mais ninguém ou que não há alternativas. A boa vontade dos familiares 

para cuidar nestas circunstâncias são geralmente dados como adquiridos (Warner e 

Wexler, 1999, citado em Brereton e Nolan, 2000), sem avaliar os seus sentimentos. 

Consequentemente, a maioria dos cuidadores inicia o seu papel num estado de 
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“inocência inicial” sem noção do que lhe seria exigido. (Taraborrelli, 1994, citado em 

Brereton e Nolan, 2000) 

As exigências colocadas ao cuidador informal, que cuida de um familiar idoso com 

dependência, são bastantes e a diversos níveis, uma vez que para além de ser 

necessário dar resposta a todas as necessidades do idoso, existem ainda alterações a 

nível das relações familiares, a nível económico e a nível social. O papel do cuidador 

informal acarreta ainda com ele bastantes responsabilidades, desempenhando este 

tarefas de grande complexidade. 

Mas antes de se continuar a explanar o cuidador informal importa aqui, antes de se 

prosseguir, perceber qual a sua definição. 

O cuidador informal é aquele que executa os cuidados de “forma não antecipada, não 

remunerada, podendo abranger a totalidade ou apenas uma parte dos mesmos” 

(Sequeira, 2010, pág. 156). Angelo (2009), citado em Seima e Lenardt (2011) define 

cuidador familiar como a pessoa que dá assistência, não remunerada a um familiar ou 

amigo que está doente, idoso ou incapacitado. O cuidar é, para Ribeiro (1995), algo de 

universal a todos os tempos, podendo mesmo afirmar-se que o cuidar natural é uma 

atitude inerente a certas relações como por exemplo a relação entre mães e filhos. E, 

ainda para este autor, o cuidar, enquanto atitude de interesse, afeto, e 

responsabilidade tem sido ao longo dos tempos atribuído à figura feminina. 

Para Sequeira (2010) a relação de prestação de cuidados pode ser definida pela  

“Interação entre indivíduos adultos, com laços de 

parentesco entre si, em que o prestador/cuidador ou “dador de 

cuidados” assume uma responsabilidade, não remunerada e não 

antecipada em relação ao “recetor de cuidados” em que este é 

portador de incapacidades que o impedem de assumir muitas 

das obrigações recíprocas, próprias das relações interpessoais 

dos indivíduos adultos. As obrigações assumidas pelo prestador 

de cuidados vão para além das que estão normativamente 
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associadas a um papel familiar num determinado estádio” (pág. 

154). 

Quando se fala em cuidadores informais pode também falar-se em cuidador principal e 

cuidador secundário. O cuidador principal é aquele em que é depositada a 

responsabilidade integral de supervisionar, acompanhar e orientar realizando a maior 

parte dos cuidados. O cuidador secundário é aquele que ajuda de forma ocasional ou 

regular, não tendo a responsabilidade total pela prestação de cuidados (Sequeira, 

2010). 

O cuidado informal é assim aquele que é prestado a pessoas dependentes por parte de 

familiares, amigos ou vizinhos, não remunerados economicamente pelo seu trabalho. 

Este é um cuidador oculto que experiência consequências que se repercutem quer na 

sua qualidade de vida quer na qualidade de vida do idoso que tem a seu cargo (Cruz, 

Loureiro, Silva e Fernandes, 2010). 

 

3.1. Caracterização dos cuidadores informais 

Toda a ação do cuidar leva a uma ligação entre duas pessoas, quem cuida e quem 

recebe o cuidado e à interação significativa e um intercâmbio de mensagens entre elas 

(Cibanal e Arce, 1991, citados em Molina e Agudelo, 2006). 

Quando se fala em prestação de cuidados informais é também necessário saber quem 

são esses cuidadores, bem como a sua caracterização. Assim este subcapítulo remete-

nos precisamente para essa caracterização, para que possamos compreender quem 

são essas pessoas que prestam cuidados a outros, dando tanto de si próprios e do seu 

tempo. 

Segundo a literatura científica o perfil do prestador de cuidados a idosos dependentes 

pode ser definido por este ser do sexo feminino com idades compreendidas entre os 

50 e os 65 anos de idade, com relação de parentesco (esposas ou filhas) e sem estudos 

primários (Ocampo et al, 2007). Esta questão é facilmente compreendida pelo facto 

que o cuidar está social e culturalmente atribuído à mulher. É a ela que cabe o cuidar 

da familiar. Ao longo dos tempos, e apesar das alterações ocorridas na família 
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tradicional e do acumular funções laborais, a mulher nunca se demitiu destas funções, 

sendo ela, que em caso de necessidade dos seus familiares, prestam auxílio e os 

ajudam nas suas atividades de vida diárias. 

Como é sabido a pessoa responsável por prestar cuidados à pessoa idosa é também ela 

muitas vezes idosa acarretando com ela também problemas de saúde (Ekwall, Sivberg, 

Hallberg, 2007). Estudos demonstram que na Suécia 14% das pessoas com mais de 75 

anos estão envolvidas no cuidado informal a outros (Hellstrom e Hallberg, 2001, 

citados em Ekwall, Sivberg e Hallberg, 2004). 

No Canadá a família e amigos são as principais fontes de assistência aos idosos 

(Statistics Canada, 2002, citado em Sewitch, McCusker, Dendukuri, Yatte, 2004). 

Diversos estudos demonstram que as mulheres estão em maioria no que diz respeito à 

prestação de cuidados do que os homens (Ekwall, Sivberg e Hallberg, 2004). Um 

estudo realizado por Seima e Lenardt (2011) chegou à conclusão que os cuidadores são 

maioritariamente do sexo feminino, na sua maioria filhas do portador da doença, 

casadas, com escolaridade superior a 8 anos, residem com o idoso, cuidam há mais de 

3 anos, e realizam outras tarefas para além da prestação de cuidados. Também Molina 

e Agudelo (2006) chegaram a conclusões semelhantes no seu estudo. 

Também estudo realizado por Lemos, Gazzola e Ramos (2006), citados em Moraes 

(2012) utilizando uma amostra de 29 cuidadores de doentes com patologia de 

Alzheimer, concluiu que a maioria dos cuidadores eram do sexo feminino, na sua 

maioria filhos ou cônjuges. 

Georges et al. (2008), citados em Gonçalves-Pereira e Sampaio (2011), através da 

realização de um estudo epidemiológico chegaram à conclusão que em casos graves 

de demência 50% dos cuidadores informais dedicavam 10 ou mais horas do seu dia à 

prestação de cuidados, e 83% consideravam insuficientes ou inadequados os serviços 

disponíveis. 

Portugal não foge a esta realidade, e a generalidade de cuidadores informais de 

pessoas com demência são familiares dessa mesma pessoa (Gonçalves-Pereira e 

Sampaio, 2011). A função de cuidar tem estado ao longo do tempo vinculada à família, 
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preferencialmente pelos familiares do sexo feminino (Sequeira, 2010). Assim para o 

mesmo autor o cuidador informal é normalmente o familiar mais próximo do doente, 

que se responsabiliza pela totalidade da prestação de cuidados. 

A par desta caracterização importa ainda compreender quais as razões que levam o 

prestador de cuidados a aceitar esse papel. Segundo um estudo realizado por Sequeira 

(2010) as razões identificadas para a adoção do papel de cuidador são as seguintes: 

- Por iniciativa própria (61%); 

- Por decisão familiar (18%); 

- Por ser a única pessoa que podia cuidar (12%); 

- Por solicitação da pessoa dependente (3%); 

- Não souberam especificar (3%). 

O estudo realizado por Molina e Agudelo (2006) concluiu que os cuidadores familiares 

são uma valiosa ajuda para a sociedade, assumindo o cuidado do idoso em situação de 

dependência ou limitação física ou psicológica. 

Num estudo realizado por Cruz, Loureiro, Silva e Fernandes (2010) constatou-se que 

existem vários motivos para a aceitação do papel de cuidador informal, entre eles o 

grau de parentesco, o género, a proximidade física e a proximidade afetiva. Nesse 

mesmo estudo de revisão foram também identificadas as principais dificuldades do 

cuidador entre as quais se evidenciam a exigência inerente ao ato de cuidar, 

principalmente a nível de cuidados de higiene e conforto, e cuidados a nível de 

posicionamentos. Outros obstáculos à prestação de cuidados informais, observados 

nesse estudo, prendem-se com as dimensões físicas, psicológicas, sociais, agravamento 

do estado de saúde do idoso, sentimentos de prisão, solidão, tristeza, culpa e aumento 

de stress levando a patologias do foro mental. Outra dimensão apresentada neste 

estudo foram as estratégias de coping utilizadas pelo cuidador informal em que se 

destacam o controlar de emoções, o encarar a vida por etapas, relembrar bons 

momentos partilhados com o idoso e procurar características positivas da situação. 
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Assim pode concluir-se que os prestadores de cuidados são na sua grande maioria 

mulheres, com relação de parentesco com a pessoa a quem prestam cuidados, que 

dedicam mais do que 10 horas do seu dia a essa mesma prestação e que não se 

sentem suficientemente apoiadas pelo serviço formal de prestação de cuidados. 

 

3.2. Tipologia dos cuidados prestados 

O cuidar é tradicionalmente definido como ajudar a outra pessoa nas suas atividades 

pessoais diárias de vida ou atividades instrumentais do dia-a-dia, no entanto podem 

também ser incluídos outros aspetos (Ekwall, Sivberg e Hallberg, 2004). 

Segundo a literatura científica sobre os cuidadores informais de pessoas idosas podem 

existir dois tipos de cuidados prestados: cuidados instrumentais (cozinhar, limpar, 

arrumar…), e cuidados pessoais (ajuda nas actividades de vida, higiene, 

alimentação…)(Ekwall, Sivberg e Hallberg, 2004). 

O papel do prestador de cuidados informais é complexo, uma vez que existem 

inúmeras funções com que este se vê confrontado a realizar, sendo de destacar: 

 Providenciar uma vigilância de saúde adequada e efetuar a ligação entre o idoso e 

os serviços de saúde; 

 Promover a autonomia e independência; 

 Promover um ambiente seguro no domicílio e no exterior; 

 Adaptar o ambiente de modo a prevenir acidentes; 

 Assegurar um ambiente confortável e um sono adequado; 

 Promover a participação/ envolvimento familiar; 

 Supervisionar a atividade do idoso; 

 Estimular a manutenção de uma ocupação/atividade; 

 Supervisionar, ajudar ou substituir ao nível das atividades de vida; 

 Prestar cuidados de acordo com cada contexto específico e segundo as orientações 

dos profissionais de saúde que assistem o idoso (Sequeira, 2010). 
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Assim, o prestador de cuidados informais vê-se confrontado com uma enorme 

variedade de tarefas, em que necessita de ajuda ou até mesmo substituem a pessoa 

que recebe o cuidado nas suas tarefas de vida diária. Essa ajuda não se trata apenas de 

assistência pontual, tendo o prestador de cuidados uma presença constante ao lado do 

seu familiar, levando necessariamente a alterações nas suas rotinas diárias e até 

mesmo a nível da sua qualidade de vida.  

 

3.3. Impacto da prestação de cuidados no cuidador informal 

A prestação de cuidados a outra pessoa acarreta com ela um determinado impacto na 

pessoa que presta esses mesmos cuidados, principalmente quando o recetor de 

cuidados sofre de algum tipo de demência. Neste subcapítulo irá ser abordado esse 

impacto, tanto a nível da qualidade de vida, como da sobrecarga e saúde física e 

psicológica destes cuidadores. 

Para Sequeira (2007), citado por Cruz, Loureiro, Silva e Fernandes, (2010), o cuidar de 

um familiar com dependência é sinónimo de um grande desafio. Um estudo de Seima 

e Lenardt (2011) concluiu que os prestadores de cuidados apresentam variáveis 

sociodemográficas que podem levar ao agravamento no nível de sobrecarga física, 

emocional, social e financeira. E assim como refere Sequeira (2010) “Cuidar de alguém 

implica estar exposto às consequências associadas a uma relação de prestação de 

cuidados” (pág. 151). 

Os prestadores de cuidados trouxeram com eles novos problemas de saúde, 

nomeadamente a nível da saúde física e mental devido ao stress sentido na prestação 

de cuidados, bem como ao esforço físico, a tensão constante, o isolamento e também 

a falta de tempo para dormir/ descansar (Barreto, 1991), podendo assim levar a um 

impacto a nível da satisfação com a vida quando comparado com não cuidadores (Borg 

e Hallberg, 2006). 

A literatura científica refere que ser cuidador leva a consequências a nível social, 

emocional, físico e de saúde, ocorrendo muitas vezes sobrecarga emocional, stress, 

depressão, perda de apetite, insónias, transtornos do ciclo circadiano, isolamento 

social, entre outros (Molina e Agudelo, 2006). Estas consequências são também 
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referidas por diversos outros autores como por exemplo Ocampo et al (2007) que 

refere que o cuidar de um idoso dependente pode gerar sobrecarga, sendo este um 

conceito de múltiplas dimensões de onde pode surgir o stress, os sentimentos 

negativos ou as dificuldades incluindo aspetos de saúde física, emocional e financeiros, 

e ainda por Miura, Arai e Yamasaki (2005) fazem referência a vários estudos que 

refletem a existência de uma estreita relação entre os cuidadores e a depressão e o 

stress. Pesquisas demonstram ainda que a demência e os distúrbios de 

comportamento aumentam o peso dos cuidados e estão associados à sintomatologia 

depressiva nos cuidadores informais (Meshefedjian et al, 1998, citados em Sewitch, 

McCusker, Dendukuri, Yatte, 2004). Para Aguirre (2010), citado em Sousa, Silva e 

Marques (2011), tendo em conta as actividades que os cuidadores informais têm de 

desempenhar podem muitas vezes chegar a um limite, um ponto de tensão em que 

não sabem o que fazer, nem como agir, o que leva normalmente à necessidade de 

apoio. Muitas vezes os prestadores de cuidados informais não têm suporte social, 

sendo obrigados a renunciar ao seu emprego, às relações sociais e também às relações 

familiares. Estas alterações levam muitas vezes a sobrecarga física, emocional e 

financeira (Seima e Lenardt, 2011). Almberg et al. (1997), citados em Borg e Hallberg 

(2006), referem que o seu estudo de investigação concluiu que o cuidar de pessoas 

idosas com demência, limitações na vida social e a falta de aspetos positivos leva ao 

risco de burnout nos prestadores de cuidados. Luzardo, Gorini e Silva (2006), citados 

por Moraes (2012), realizaram um estudo exploratório descritivo, com uma amostra 

de 36 cuidadores e concluíram que estes ao assumirem sozinhos todos os aspetos do 

cuidar no domicílio manifestam sentimentos de desconforto e solidão, principalmente 

quando não têm ajuda de mais nenhum familiar.  

Ainda sobre esta temática Moraes (2012) diz-nos que “O cuidador por se sentir 

sobrecarregado, apresenta um alto nível de ansiedade afetando sua capacidade física, 

mental e social, constata que sua estrutura familiar está sendo prejudicada, o que 

justifica um estudo da sua qualidade de vida e o que pode ser feito por ela” (pág.6). 

Esta afirmação leva a que não apenas a pessoa cuidada seja alvo de intervenção mas 

também a pessoa que presta cuidados deve ser sempre tida em conta quando se 

pretende prestar cuidados de qualidade. 
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Segundo Sequeira (2010) as principais queixas referidas pelos prestadores de cuidados 

são as seguintes: cefaleias, dor muscular, cansaço físico, alterações a nível do sono, 

tristeza, tensão nervosa e irritabilidade. 

A morbilidade geral dos prestadores de cuidados é consideravelmente superior aos 

indivíduos da mesma idade que não estão sujeitos ao mesmo nível de sobrecarga, e 

estes estão também mais sujeitos a doença psíquica, principalmente a nível da 

depressão (Barreto, 1991) 

No entanto não é apenas sentido um impacto negativo por parte de quem cuida, como 

nos dizem Garrido e Almeida (1999), citados em Moraes (2012) que no seu estudo 

concluíram que apesar dos prestadores de cuidados se sentirem sobrecarregados com 

as tarefas que desempenham, muitos destes sentem-se também gratificados com o 

cuidar do outro, tendo uma boa qualidade de vida. Também Nolan, Grant e Keady 

(1996, 1998), citados em Figueiredo (2007, pág.130) referem outros aspetos positivos 

no que diz respeito à prestação de cuidados, sendo eles: 

- Manutenção da dignidade de pessoa idosa; 

- Ver a pessoa de quem se cuida bem tratada e feliz; 

- Ter a consciência que se dá o melhor; 

- Encarar a prestação de cuidados como uma oportunidade de expressão de amor e 

afeto; 

- Manter a pessoa de quem se cuida fora de uma instituição; 

- Perceber que as necessidades da pessoa dependente são atendidas; 

- Encarar a prestação de cuidados como uma possibilidade de crescimento e 

enriquecimento pessoal; 

- Sentido de realização; 

- Desenvolvimento de novos conhecimentos e competências. 
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É aqui que os prestadores de cuidados formais, nomeadamente os profissionais de 

saúde necessitam atuar, valorizando o impacto positivo da prestação de cuidados e 

tentando minimizar/ reduzir as implicações do impacto negativo sempre que possível. 

Ekwall e Hallberg (2007), citados em Cruz, Loureiro, Silva e Fernandes (2010), referem 

que a maior dificuldade com que os prestadores de cuidados informais se deparam 

prende-se com a exigência inerente ao próprio ato de cuidar. Para Santos (2008), 

citado pelos mesmos autores, as principais dificuldades centram-se nas seguintes 

dimensões: físicas, psicológicas, sociais e financeiras. Ainda para este autor podem 

também surgir sentimentos como a solidão, a tristeza, a ambiguidade e culpa, a 

dificuldade da aceitação do fim de vida do familiar, o aumento do stress e o aumento 

de problemas psicológicos. 

A par destas dificuldades, surgem também situações de sobrecarga dos cuidadores. 

Para Andrade (2009), citado em Cruz, Loureiro, Silva e Fernandes (2010), esta 

sobrecarga pode aumentar se o cuidador tiver mais do que um idoso a seu cargo, se 

existir também um aumento de quantidade de cuidados prestados, o grau de 

dependência do idoso, a falta de conhecimentos sobre a patologia deste, uma má 

técnica inerente à prestação de cuidados, o isolamento social, a falta de recursos 

económicos e conflitos familiares entre outras. 

Para Barreto (1991)  

“as situações são muito diversas tanto no que respeita à 

perceção das dificuldades por parte do cuidador, como no que se 

refere ao mecanismo psicológico de superação dessas 

dificuldades, o qual passa quase sempre pelo desenvolvimento 

de um sentimento de satisfação com o cuidar que lhe permite 

equilibrar o stress e evitar que chegue à situação de desgaste 

total e até desumanidade com que por vezes se depara” (pág. 

300) 

Bini et al. (2006), citado por Moraes (2012), referem que os resultados obtidos no seu 

estudo mostraram que as dificuldades encontradas pelo ato de cuidar são “não terem 

mais tempo para si, muito menos para a família, pois precisam se envolver com o 
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doente vinte e quatro horas por dia, quase que vivendo a vida por eles. Este 

envolvimento produz um grande desgaste físico e mental e leva o cuidador a desfazer 

o seu círculo social, comprometendo o lazer, surgindo conflitos na família e no 

trabalho” (pág. 9). 

 

3.4. Interação entre cuidadores informais e cuidadores formais 

A transição para o papel de cuidador nem sempre é feita de forma antecipada, como já 

foi referido, muitas vezes a doença surge de forma insidiosa não deixando tempo para 

os prestadores de cuidados pensarem se estão ou não aptos para o desempenho desse 

papel. Assim neste subcapítulo pretende-se compreender a relação que existe entre os 

cuidadores informais e os cuidadores formais e quais as intervenções que podem ser 

direcionadas aos cuidadores informais para que estes possam prestar cuidados de 

maior qualidade. 

Muitos potenciais cuidadores estão relacionados com as pessoas com necessidade de 

cuidados e tem por vezes sentimentos de amor e obrigação, contudo o impulso de 

cuidar é normalmente um dos mais fortes, conduzindo principalmente por laços 

emocionais. Apesar de uma forte disposição para cuidar, a maioria dos potenciais 

cuidadores raramente executam uma escolha informada pois tem conhecimentos 

limitados da natureza, extração e impacto que provavelmente o cuidar pode ter nas 

suas vidas (Brereton e Nolan, 2000). 

Para Andrade (2009), citado em Cruz, Loureiro, Silva e Fernandes (2010) “todos os 

cuidadores requerem informação, educação, encorajamento e suporte, estando os 

enfermeiros numa posição privilegiada para satisfazer as suas necessidades” (pág. 

128), enquanto Brodaty et al (1995), citados em Brereton e Nolan (2000), argumentam 

que a formação genérica é útil para os cuidadores iniciais, Stewat et al (1994), citados 

pelos mesmos autores defendem uma aproximação mais focada em quatro áreas 

principais: dominar os aspetos físicos do cuidar; lidar com os aspetos emocionais do 

cuidar; aprender a lidar com o stress; negociar o acesso aos serviços. 
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Infelizmente, uma preparação estruturada antes de assumir o papel de cuidador e nos 

estádios iniciais é geralmente esquecida. Inúmeros estudos indicam que os cuidadores 

raramente recebem formação inicial (Braithwaite, 1991, citados em Brereton e Nolan, 

2000), sendo a competência e o conhecimento aprendido num processo de 

“experimentar e errar” (Stewart et al, 1994, citados em Brereton e Nolan, 2000). 

É assim necessário haver uma multiplicidade de profissionais e peritos em cuidados 

que façam os cuidadores sentirem-se reconhecidos como importantes na situação de 

prestadores de cuidados. De forma a atingir isto, é necessário desenvolver um quadro 

para a preparação dos cuidadores com base em informações sobre as suas 

necessidades aquando da jornada do cuidador. (Brereton e Nolan, 2000). 

O apoio que pode ser dado a estes cuidadores pode ser sob a forma de apoio 

domiciliário, grupos de autoajuda, visitas de técnicos, telefonemas, no entanto em 

primeiro lugar devem ser conhecidos os fatores psicológicos em jogo em cada caso 

específico para se poder agir de acordo com eles (Barreto, 1991). 

Os profissionais de saúde devem aproximar-se dos cuidadores informais de forma a 

poderem compreender as suas necessidades, e com base nelas elaborar planos de 

ação adequados (Molina e Agudelo, 2006, Borg e Hallberg, 2006). 

Uma perfeita articulação entre cuidados formais e informais é, sem dúvida essencial 

para uma melhoria dos cuidados à pessoa dependente e à família, pois só desta forma 

se consegue garantir que o idoso permaneça no seu domicílio e que lhe sejam 

prestados cuidados de qualidade. Desta ideia corrobora Figueiredo (2007) quando 

afirma que é necessário compreender a  

“importância da articulação entre as respostas formais 

dos serviços de saúde e de proteção social e o apoio informal ou 

familiar. Este processo exige fortes inovações na abordagem à 

prestação de cuidados, que passa pela compreensão de que os 

sistemas formais e informais não podem constituir processos 

independentes, mas antes processos complementares e 

integrados” (pág.25) 
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Acrescendo ao ato da prestação de cuidados em si, quando existe patologia do foro 

mental, como é o caso da demência associadas à pessoa que recebe cuidados, essa 

prestação de cuidados torna-se ainda mais complexa. Assim para Moraes (2012)  

“O cuidador e/ou familiar do idoso que sofre com essa 

incapacidade, neste caso, a doença de Alzheimer, precisa ser 

orientado de como se comportar e resolver situações 

complicadas, de receber as visitas domiciliares dos profissionais 

da área da saúde, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, dentre outros necessários para a 

supervisão e qualificação desse cuidador para com esse 

paciente”. (pág. 6) 

Os cuidadores informais devem também trocar experiências com outros prestadores 

de cuidados informais uma vez que esta partilha aumenta o seu espírito de 

comunidade, o seu conhecimento e de habilidades que os levem a lidar melhor com a 

situação (Borg e Hallberg, 2006). Seima e Lenardt (2011) referem também que os 

prestadores de cuidados informais necessitam de cuidados individualizados bem como 

troca de experiências com outros cuidadores que se encontrem na mesma situação de 

vida. 

Segundo Donaldson, Tarrie e Burns (1997), citados em Gonçalves-Pereira e Sampaio 

(2011), existem três formas de intervenção direccionadas aos familiares de pessoas 

com demências, sendo elas: atenuação dos sintomas da doença; redução da exposição 

do cuidador a estes sintomas; alteração da resposta do cuidador à doença, através de 

terapia individual ou familiar para os cuidadores. Para Gonçalves-pereira e Sampaio 

(2011)  

“as intervenções dirigidas diretamente a familiares – 

cuidadores podem ter lugar em contextos diferentes (no 

domicílio, no serviço), envolver uma parte variável da família 

(toda a família, alguns elementos ou, no limite, apenas um) e 

abranger conteúdos diversos, transmitidos de forma também ela 

diferente (predomínio didático, de transmissão de informação ou 
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de competências versus trabalho emocional ou de partilha; 

intervenções de “baixo grau” de complexidade, informais versus 

intervenções estruturadas, em grupo ou com famílias)” (pág.7). 

O Programa Nacional para a Saúde de Pessoas Idosas (DGS, 2004b), segue também 

esta linha de pensamento, e tem como eixo prioritário a adequação dos cuidados às 

necessidades das pessoas idosas passando por informar estas e os seus cuidadores 

sobre: 

- “Utilização correta dos recursos necessários à saúde”; 

- Abordagem das situações mais frequentes de dependência, nomeadamente défices 

motores, sensoriais, cognitivos, ambientais e sócio- familiares”; 

- “Abordagem das situações demenciais nomeadamente da doença de Alzheimer, 

assim como sobre prevenção da depressão e do luto patológico”; 

- “Prestação de cuidados domiciliários a pessoas idosas doentes ou com dependência” 

(pág. 16). 

Este documento refere também que é necessário orientar tecnicamente os cuidadores 

sobre  

“a) tipos de adequação de ajudas técnicas; b) abordagem 

da patologia incapacitante mais frequente nas pessoas 

idosas, nomeadamente fraturas, incontinência, 

perturbações do sono, perturbações ligadas à 

sexualidade, perturbações da memória, demência, 

nomeadamente doença de Alzheimer, doença de 

Parkinson, problemas auditivos, visuais de comunicação e 

da fala” (pág. 16). 

E ainda deve também ser dada importância à “programação, organização, prestação e 

avaliação de cuidados de saúde no domicílio” (pág. 17) e deve ainda existir uma 

“abordagem multidisciplinar e intersectorial de saúde e da independência das pessoas 

idosas” (pág. 17). 
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Como se constata a mensagem implícita neste documento é clara no que refere à 

ênfase dado à parceria entre os prestadores de cuidados formais e informais, parceria 

essa que leva ao aumento de ganhos em saúde. Importa ainda salientar que se 

pretende intervir de forma formativa e não meramente explicativa, é necessário 

formar os prestadores de cuidados informais para que estes possam dar resposta às 

necessidades dos seus idosos. 

No entanto mesmo com formação e apoio formal muitos cuidadores não conseguem 

dar uma resposta adequada aos idosos que têm a seu cargo, e necessitam de um tipo 

de ajuda mais especializada por parte do sistema nacional de saúde, tendo surgido 

com a restruturação dos cuidados de saúde primários em 2006, através do Decreto-Lei 

nº 101/2006, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

A RNCCI surge como um modelo organizacional criado pelo Ministério do trabalho e da 

Solidariedade Social e da Saúde, sendo formada por um conjunto de instituições que 

prestam cuidados de cariz social e de saúde. Este tipo de resposta visa promover a 

continuidade dos cuidados de forma integrada em pessoas com situações de 

dependência e com perda de autonomia. (Ministério da Saúde, 2006) 

A RNCCI presta diversos tipos de serviço desde o cuidado domiciliário ao internamento 

(unidades de convalescença, média duração e reabilitação, longa duração e 

manutenção, e unidades de cuidados paliativos). Mais concretamente, no que diz 

respeito à ajuda proporcionada aos prestadores de cuidados, esta é feita através das 

unidades de longa duração e manutenção, pois nestas tipologias podem ser internados 

idosos, num período máximo de até 90 dias por ano por necessidade de descanso do 

prestador de cuidados (Ministério da Saúde, 2006). É desta forma que o estado 

português dá resposta a um dos principais problemas dos prestadores de cuidados, ou 

seja, quando já não é possível ao cuidador realizar as suas tarefas pode assim usufruir 

de um descanso temporário das suas funções, sabendo que o seu familiar está num 

local adequado com todas as condições asseguradas.    
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4. Qualidade De Vida 

A qualidade de vida é um conceito amplamente abordado em diversos estudos 

nacionais e internacionais, e é um conceito bastante utilizado no que diz respeito a 

estudos relacionados com a prestação de cuidados. Neste capítulo será descrita a sua 

definição, e de que forma ela é influenciada aquando da prestação de cuidados. 

Canavarro, Pereira, Moreira e Paredes (2010) citando diversos autores, referem que a 

partir da década de 80 do século XX, o conceito de qualidade de vida ganhou uma 

maior importância no domínio da saúde e dos cuidados de saúde, sendo no âmbito da 

doença crónica que esta tem tido uma maior importância, uma vez que a incerteza que 

envolve o diagnóstico e a progressão da doença levam a algum grau de perturbação 

emocional, e alteração da rotina diária interferindo na capacidade de trabalho, de 

desempenho de papéis familiares e sociais, constituindo este tipo de doenças um risco 

acrescido para a qualidade de vida. 

A qualidade de vida, já referida diversas vezes neste estudo, é um conceito muito 

utilizado em várias áreas e estudos, tanto nacionais como internacionais, importando 

aqui encontrar uma definição consensual e adequada da mesma. 

A qualidade de vida pode ser definida como uma “pintura global” da perspetiva da 

própria pessoa e da capacidade desta para viver uma vida satisfatória (Ekwall, Sivberg 

e Hallberg, 2004), ou seja é um conceito que varia de pessoa para pessoa, consoante 

as suas necessidades e espectativas. Canam e Acorn (1999) citados em Molina e 

Agudelo (2006) referem que a qualidade de vida é o bem-estar psicológico 

compreendido com a satisfação com a vida, metas alcançadas e felicidade, bem-estar 

físico que inclui a realização de atividades e vida diária, a vontade, o sonho, o bem-

estar social e interpessoal e o bem-estar financeiro e material. 

Já a OMS definiu, em 1994, qualidade de vida como a perceção que o individuo tem da 

sua posição na vida, no contexto dos sistemas culturais e de valores em que se 

encontra inserido e também em relação aos seus padrões, objetivos, expectativas e 

preocupações (WHOQOL Group, 1994, citado em Gameiro et al., 2008).  Este é um 

conceito bastante vasto, amplo, subjetivo, que inclui a saúde física do individuo, o 
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estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças, 

convicções pessoais e a relação com os aspetos importantes do meio ambiente (WHO, 

1999). 

O conceito de qualidade de vida tem tido, nas últimas décadas, uma importância 

crescente “nas medidas tradicionais de saúde e outros aspetos considerados 

relevantes, que vão para além da mera ausência da doença, que afetam a vida diária 

do individuo e, consequentemente, o seu sentimento subjetivo de satisfação com a 

vida” (Muldoon, Barger, Flory & Manuck, 1998, citados em Gameiro et al., 2008). 

Como conclusão pode dizer-se que cada pessoa vai construindo a sua definição de 

qualidade de vida ao longo da sua jornada, sendo este um conceito que é influenciado 

por diversas circunstâncias que acompanham a pessoa em cada momento, tendo 

também relação com aspetos educativos, biológicos, psicológicos, culturais e sociais 

(Molina e Agudelo, 2006).  

Apesar dos cuidados prestados pelos cuidadores informais contribuírem para a 

diminuição das despesas do sistema de saúde, esta situação pode afetar de forma 

negativa a própria saúde e qualidade de vida destes cuidadores (Sewitch, McCusker, 

Dendukuri, Yatte, 2004). 

 

4.1. Qualidade de vida dos cuidadores informais 

A prestação de cuidados ao outro, como já foi referido, acarreta com ela sempre 

alguma influência a nível da qualidade de vida do cuidador, quer pelas limitações que 

esta função acarreta com ela, quer pela perda de algumas relações sociais, quer ainda 

por fatores relacionados com o género, idade, escolaridade e profissão do prestador 

de cuidados. Assumir este papel acarreta ainda o assumir de responsabilidades que 

não existiam anteriormente, podendo mesmo levar a impactos a nível da sua saúde. 

Assim importa verificar como é que a qualidade de vida é entendida pelos prestadores 

de cuidados e em que domínios se verificam as maiores alterações. 

São várias as dimensões do cuidado informal que têm impacto negativo na qualidade 

de vida, especialmente: 
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- Presença de fases iniciais da doença (Ekwall, Sivberg e Hallberg, 2004); 

- Situação socioeconómica (Ekwall, Sivberg e Hallberg, 2004); 

- Idade (Hellström, Y.; Hallberg, I., 2004); 

- Número de filhos (Hellström, Y.; Hallberg, I., 2004); 

- Número de queixas de saúde (Hellström, Y.; Hallberg, I., 2004); 

- Capacidade de estar só em casa e de viver só (Hellström, Y.; Hallberg, I., 2004); 

Existem inúmeros estudos direcionados para a avaliação da qualidade de vida do 

cuidador informal, no entanto, a existência desses estudos é mais escassa no que diz 

respeito mais especificamente à qualidade de vida de cuidadores informais de idosos 

com patologia do foro mental. De seguida são apresentados os principais resultados 

encontrados sobre esta temática a nível nacional e internacional. 

Um estudo realizado por Farquhar (1995), citado em Hellström, Y.; Hallberg, I. (2004), 

refere que de uma amostra de 210 pessoas idosas o estabelecimento de contactos 

sociais,  relação familiar, atividades e a redução de habilidades funcionais estão mais 

relacionadas com a qualidade de vida do que a saúde, indicando que as relações 

familiares são importantes para uma boa qualidade de vida tanto do prestador como 

do recetor de cuidados.  

Estudos realizados por Takahashi, Tanaka e Miyoaka (2005) e Zhag, Mitchell, 

Bambauer, Jones e Prigerson (2008), citados em Paula, Roque e Araújo (2008), 

chegaram à conclusão que a qualidade de vida dos cuidadores informais de idosos com 

demência é avaliada como negativa. A conclusões semelhantes chegaram Andrieu et 

al. (2007), citados pelos mesmos autores, quando referem que a avaliação negativa da 

qualidade de vida deve-se muitas vezes ao fato destes verem diminuída a sua 

interação social com os outros. 

Um estudo comparativo entre cuidadores de idosos com doença de Alzheimer, 

verificou que os cuidadores vêm também a sua qualidade de vida diminuída, 

nomeadamente no que diz respeito à sua saúde física, disposição, humor, atividades 

de lazer e memória (Inouye, Pedrazzani e Pavarini, 2010). Ainda um estudo realizado 
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por Sewitch, McCusker, Dendukuri e Yatte (2004) suporta a relação entre a depressão 

de idosos fragilizados e a saúde mental e a qualidade de vida dos seus familiares 

prestadores de cuidados. Diversos estudos identificam ainda como fatores de 

diminuição da qualidade de vida a depressão, a ansiedade e a tensão (Paula, Roque e 

Araújo, 2008). 

Costa (2009), na sua dissertação de mestrado sobre o burnout e a qualidade de vida 

em prestadores de cuidados informais, após a análise de uma amostra de 74 

indivíduos prestadores de cuidados de idosos dependentes concluiu que o domínio 

ambiental da qualidade de vida foi o que obteve uma maior pontuação (M=45,29) e 

domínio social o que obteve a menor pontuação (M=41). A autora concluiu ainda que 

4,1% dos participantes reportam a sua qualidade de vida como “Má”, 52,7% “Nem Boa 

Nem Má”, 21,6% como “Boa” e 6,8% como “Muito Boa”. Quando questionados sobre a 

satisfação com a sua saúde as respostas dos 74 inquiridos foram as seguintes: 27% 

responderam que estavam “Insatisfeitos”, 25,7 “Nem Satisfeitos Nem Insatisfeitos”, 

32,4% “Satisfeitos” e 13,5% “Muito Satisfeitos”. 

O estudo realizado por Vigia (2012) revelou, que numa amostra de 82 cuidadores de 

idosos com demência os resultados nos diferentes domínios do WHOQOL-Bref foram 

os seguintes: Físico – 57,5; Psicológico – 53,3; Relações sociais – 60,5; Meio ambiente – 

57,7. 

Já outro estudo, realizado desta feita por Grelha (2009) que pretendeu avaliar a 

qualidade de vida de 80 cuidadores informais de idosos dependentes antes e após a 

aplicação de um plano de educação para a saúde. Este estudo chegou às seguintes 

conclusões nos diferentes domínios do WHOQOL-Bref antes e após a intervenção de 

educação para a saúde: 

- Físico –50,40/ 73,21 

- Psicológico – 50,52/ 70,78 

- Relações sociais – 47,08/ 63,95 

- Ambiente – 48,20/ 60,23 
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- Qualidade de Vida geral – 48,38/64,69. 

Assim concluiu que a sua intervenção de educação para a saúde dirigida a uma 

população de cuidadores informais levou a um aumento significativo a nível da 

qualidade de vida destes. 

Assim, pode concluir-se que a qualidade de vida dos prestadores de cuidados informais 

não está somente associada com a prestação de cuidados diretos, mas está também 

associado a inúmeras outras variáveis e dificuldades. É sobre essas dificuldades que se 

deve atuar, para que estas sejam diminuídas contribuindo assim para uma melhor 

qualidade de vida reportada.  

Considera-se assim importante, tendo em conta os dados apresentados, perceber 

junto desta população, como é a sua qualidade de vida e quais as suas principais 

dificuldades para que se possa compreender e agir de forma a minimiza-las levando 

consequentemente a um aumento da qualidade de vida reportada. 
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PARTE II 

Estudo Empírico 

 

5. Metodologia 

 

Este projeto de investigação tem por base um desenho de investigação observacional 

descritivo e transversal, uma vez que este foca um “único grupo representativo da 

população em estudo” (Ribeiro, 2007, pág. 52). É também um estudo descritivo 

simples uma vez que nele é feita a descrição de um conceito relacionado com uma 

população específica (neste caso a qualidade de vida e as dificuldades sentidas pelos 

prestadores de cuidados a idosos com doença mental) e a descrição das características 

da população na sua globalidade, tendo como objetivo a discriminação de fatores e 

conceitos que estão relacionados com o fenómeno do estudo (Fortin, 2003). 

Este estudo tem como objetivo conhecer quais as principais dificuldades e a qualidade 

de vida dos prestadores de cuidados informais de idosos com doença mental, tendo 

em vista a viabilização de uma proposta de projeto de intervenção comunitária para 

colmatar as necessidades diagnosticadas.  

Assim, procurou-se em primeiro lugar fazer uma pesquisa/ investigação bibliográfica 

sobre a temática escolhida, procurando saber o que diz a literatura nacional e 

internacional a seu respeito, para assim poder escolher a metodologia a aplicar, bem 

como os instrumentos de recolha de dados mais adequados. 

Optou-se por elaborar um estudo de natureza qualitativa e quantitativa, uma vez que 

estes dois tipos de investigação são muitas vezes complementares. “A investigação 

qualitativa ajuda a explicar, a compreender o quê e o porquê, que a investigação 

quantitativa ajuda, com a força dos números, a identificar” (Ribeiro, 2007, pág.75).  

Este trabalho de investigação tem também como base uma metodologia de ação, uma 

vez que este projeto de intervenção comunitária visa a realização de uma proposta de 
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intervenção a nível comunitário para dar resposta às necessidades identificada após o 

tratamento e discussão de resultados obtidos. 

 

De seguida, em subcapítulo próprio, serão identificados os participantes, os 

procedimentos efetuados, os instrumentos aplicados, e o tratamento de dados 

estatísticos. 

  

5.1. Participantes 

 

Participaram neste estudo de investigação 18 cuidadores informais de idosos com 

doença mental, todos eles pertencentes ao concelho de Castro Verde. No Quadro 6 

podemos observar as suas características sociodemográficas. 

 

Quadro 6. Caracterização sociodemográfica dos cuidadores informais 

Variável n % 
Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
1 

17 

 
5,6 

94,4 
Estado Civil 
Solteiro 
Casado 
Viúvo 
Divorciado 

 
3 

11 
3 
1 

 
16,7 
61,0 
16,7 

5,6 
Escolaridade 
Sem escolaridade 
1º ao 4º ano 
5º ao 6º ano 
7º ao 9º ano 
10º ao 12 ano 

 
2 

10 
1 
2 
3 

 
11,1 
55,5 

5,6 
11,1 
16,7 

Situação face ao emprego 
Ativo 
Desempregado 
Reformado 

 
4 
2 

12 

 
11,1 
22,2 
66,7 
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Assim podemos verificar que os participantes do estudo são na sua maioria mulheres 

(94,4%), casados (61%), que possuem o primeiro ciclo de escolaridade (55,5%), e que 

estão na sua maioria reformados (66,7%). 

Estes apresentam idades compreendidas entre os 37 e os 90 anos de idade (M = 

66,89). 

 

5.2. Instrumentos 

 

Neste estudo optou-se pela utilização de três instrumentos de recolha de dados. Em 

primeiro lugar aplicou-se um questionário com a finalidade de se recolher algumas 

variáveis sócio biográficas (Apêndice I) para se proceder à caracterização destes. 

Foram ainda utilizados o Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador (CADI) (Brito 

e Barreto, 2000) (Anexo I), e a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida Breve 

(WHOQOL Bref) (Canavarro, Pereira, Mareira e Paredes, 2010) (Anexo II), que serão 

descritos de seguida.  

Importa referir que foi pedida, através de e-mail, autorização aos autores das 

respetivas traduções para a língua portuguesa dos instrumentos CADI e do WHOQOL-

Bref para a sua utilização neste estudo, e só após resposta afirmativa por parte destes 

é que se procedeu à sua aplicação (Anexo III e Anexo IV). 

 

Questionário Geral – variáveis sociodemográficas 

O questionário geral pretendeu avaliar as variáveis sociodemográficas dos prestadores 

de cuidados de idosos com doença mental, para se proceder à sua caracterização. Este 

questionário integra questões como a idade, sexo, estado civil, escolaridade, estado 

atual no emprego e profissão. Pretendeu-se também avaliar a relação entre o 

prestador de cuidados e o recetor dos mesmos, para isso foram colocadas as seguintes 

questões: de quantas pessoas cuida, o sexo e idade destes, há quanto tempo presta 

cuidados, qual o grau de parentesco entre ambos, quantas horas do seu dia gasta na 
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prestação de cuidados, recebe ajuda de alguém ou de alguma instituição, e por fim é 

também colocada a questão sobre quais as principais dificuldades que o prestador de 

cuidados sente em relação ao cuidar de outro. 

Como já foi referido, este questionário teve como principal objetivo recolher 

informações sobre os prestadores de cuidados de forma a poder caracterizá-los e 

compreender quem são, e como se sentem em relação ao papel que executam.  

 

Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador 

O CADI, instrumento elaborado por Nolan et al. em 1998, foi traduzido e adaptado 

para a população portuguesa por Brito e Barreto (2000). 

O CADI é composto por 30 itens (potenciais dificuldades) relacionados com o cuidar de 

idosos. Na avaliação de cada item o cuidador tem como possibilidade de resposta: Não 

acontece no meu caso; Acontece, mas não me perturba; Acontece-me e causa-me 

alguma perturbação; Acontece e perturba-me muito. Os itens podem ser agrupados 

em 7 categorias: problemas relacionais com o idoso, reações à prestação de cuidados; 

exigências de ordem física da prestação de cuidados; restrições na vida social; falta de 

apoio familiar; falta de apoio profissional; problemas financeiros (Sequeira, 2010). 

Este instrumento tem como principal objetivo “facilitar a identificação do tipo de 

dificuldades mais frequentes nas situações de prestação de cuidados a familiares 

idosos, bem como a maneira como, em cada caso, os prestadores de cuidados 

percecionam e vivenciam essas dificuldades” (Brito e Barreto, 2000, pág.35). 

Para Nolan et al (1996), citado em Brito e Barreto (2000) este instrumento é útil pois 

através da sua avaliação o profissional de saúde poderá estabelecer de forma mais 

concreta um plano individual de cuidados e elaborar um conjunto de intervenções 

específicas para cada família, sendo também um instrumento útil para utilizar em 

estudos de natureza epidemiológica sobre as dificuldades dos prestadores de cuidados 

de pessoas idosas. 
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Escala de Avaliação da Qualidade de Vida abreviada (WHOQOL-Bref) 
 

O aumento do interesse pelo conceito de qualidade de vida, bem como a sua 

relevância para a prática clínica levou à criação de um instrumento de avaliação por 

parte da OMS, o WHOQOL-100. Este encontra-se dividido em seis domínios, sendo eles 

o físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, ambiente e 

espiritualidade/religião/crenças pessoais. Estes domínios articulam-se com a definição 

do conceito pela OMS, em que a “qualidade de vida diz respeito à perceção do 

individuo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e 

valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações” (WHOQOL Group, 1994, citados por Vaz-Serra, Canavarro, Simões et 

al., 2006, pág. 28). O estudo de Vaz-Serra, Canavarro e Simões (2006) concluiu que o 

instrumento de avaliação da qualidade de vida criado pela OMS está perfeitamente 

adaptado à população portuguesa, permitindo a utilização da versão da WHOQOL no 

nosso país (Vaz-Serra, Canavarro, Simões et al., 2006), no entanto e dado o tamanho 

deste ferramenta de investigação foi necessário criar um instrumento que pudesse ser 

mais facilmente aplicado à população, sem despender de tanto tempo na sua 

aplicação. 

Assim surge a versão portuguesa do WOHQOL-Bref que é composta por 26 itens, 

estando estes agrupados, como se pode ver no Quadro 7, em 4 domínios: físico, 

psicológico, relações socias e ambiente, incluindo no final um item destinado a avaliar 

a qualidade de vida geral (Canavarro, Pereira, Moreira e Paredes, 2010). 
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Quadro 7 – WHOQOL-Bref – Domínios e facetas de qualidade de vida 

Domínio Facetas dentro dos domínios 

1. Físico 

Dor e desconforto 
Energia e fadiga 
Sono e descanso 
Mobilidade 
Atividades da vida cotidiana 
Dependência de medicação e tratamentos 
Capacidade de trabalho 

2. Psicológico Sentimentos positivos 
Pensar, aprender, memória e concentração 
Auto estima 
Imagem corporal e aparência 
Sentimentos negativos 
Espiritualidade/ religião/ crenças pessoais 

6. Relações Sociais Relações pessoais 
Apoio social 
Atividade sexual 

7. Meio ambiente Segurança física e proteção 
Ambiente no lar 
Recursos financeiros 
Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade  
Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 
Participação em e oportunidades de recreação/ lazer 
Ambiente físico (poluição/ruido/trânsito/clima) 
Transporte 

Domínio Geral Qualidade de vida global e perceções de saúde geral 
Fonte: Fleck et al (2008), pág.55 

 

Com este instrumento pretende-se avaliar a qualidade de vida dos prestadores de 

cuidados a idosos com doença mental, e verificar se esta condição é ou não um fator 

de uma qualidade de vida empobrecida, ou se pelo contrário, esta função não afeta a 

qualidade de vida dos participantes no estudo. 

 

5.3.  Procedimentos 

Em primeiro lugar foi necessário pedir autorização aos autores das traduções 

portuguesas dos instrumentos de avaliação aplicados, bem como a autorização para 

proceder à recolha de dados junto dos participantes do Conselho de Ética e Conselho 
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de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Entidade 

Pública Empresarial (EPE) (Anexo V), e foi dado a conhecer o estudo de investigação ao 

Enfermeiro Chefe da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Castro 

Verde.  

Os participantes deste estudo de investigação, tiveram como critérios de inclusão: 

- Serem cuidadores informais de pessoas com 65 ou mais anos com patologia do foro 

mental; 

- Terem mais de 18 anos de idade; 

- Aceitarem participar no estudo de livre e espontânea vontade. 

Esta é uma amostra não probabilística de conveniência que como refere Dommermuth 

(1975), citado em Ribeiro (2007) é “uma amostra escolhida por conveniência do 

investigador” (pág.43). 

Os participantes foram escolhidos através da indicação verbal das Enfermeiras de 

Família e Enfermeiras de Intervenção Comunitária da UCSP de Castro Verde. 

Estes foram inicialmente contatados telefonicamente com a finalidade de lhes ser 

explicado o estudo e, com os que se mostraram disponíveis para participar, combinou-

se de imediato a data da visita domiciliária para a recolha de dados. 

Aquando da visita domiciliária foi-lhes explicado a finalidade e objetivos do estudo, os 

instrumentos que iriam ser aplicados, sendo também assinado o consentimento 

informado (Apêndice II). O consentimento informado é o “processo pelo qual uma 

pessoa totalmente esclarecida pode participar nas escolhas e decisões relacionadas 

com os seus cuidados de saúde” (Mariz, 2005, pág. 32). Este é um conceito que 

envolve uma relação entre o informar, explicar, compreender e refletir. O 

consentimento informado tem assim duas componentes, a informativa, que pressupõe 

dar a informação e verificar se esta foi compreendida, e o consentimento em si, que se 

refere “à decisão voluntária de aprovar e autorizar determinada intervenção” 

(Beauchamp e Childress, 1999, citados em Mariz, 2005, pág. 33).  
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Os participantes foram também informados de que os dados por si fornecidos seriam 

confidenciais, e que poderiam desistir a qualquer momento do estudo sem qualquer 

tipo de prejuízo para si ou para o recetor dos seus cuidados. 

Após estas explicações iniciais foram aplicados os instrumentos de avaliação, descritos 

anteriormente, com a finalidade de recolher todos os dados necessários para a 

elaboração deste estudo. Nas situações em que não foi possível aplicar todos os 

instrumentos de avaliação num primeiro contacto, foi marcada nova visita domiciliária, 

de acordo com a disponibilidade do prestador de cuidados. 

As visitas domiciliárias tiveram a duração aproximada de 60 a 90 minutos cada, 

dependendo da conversa informal estabelecida com os inquiridos.  

 

5.4.  Tratamento de Dados 

Os dados, apresentados de seguida em capítulo próprio, foram informatizados e 

trabalhados com a utilização do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 19. 

Foram depois transformados em quadros e gráficos para uma melhor visualização dos 

mesmos.
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50% 50% 

Sexo 

Masculino

Feminino

6. Apresentação dos Resultados 

 

Neste capítulo será efetuada a apresentação de todos os dados recolhidos após a 

aplicação dos instrumentos de investigação. 

 

6.1.  Caracterização dos Participantes 

 

Questionário Geral – Variáveis Sociodemográficas 

Todos os prestadores de cuidados referiram apenas cuidar de 1 pessoa com idade igual 

ou superior a 65 anos e cumulativamente com presença de doença do foro mental. No 

que diz respeito ao sexo dos 18 recetores de cuidados este pode ser observado no 

Gráfico 1, abaixo representado. 

Gráfico 1. Distribuição dos recetores de cuidados por sexo 

 

 

 

 

 

A média de idades dos recetores de cuidados variou no intervalo entre os 70 e os 97 

anos, sendo a média de idades destes de 84 anos. 

Quanto à patologia do foro mental foram apenas descritos dois tipos de demências, a 

demência vascular e a doença de alzheimer, a sua frequência pode ser visualizada no 

Gráfico 2 abaixo representado. 
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Gráfico 2. – Tipologia das patologias do foro mental dos recetores de cuidados 

 

 Em relação à questão “Há quanto tempo presta cuidados” (Gráfico 3) pode verificar-se 

que a média de anos de prestação de cuidados é de 4,5 anos, havendo uma oscilação 

de valores entre os 8 meses e os 9 anos. 

Gráfico 3. – Tempo de prestação de cuidados 

 

Quanto à relação de parentesco existente entre o prestador de cuidados e o recetor 

dos mesmos, podemos verificar que todos são familiares, no Gráfico 4 podemos 

observar o grau de parentesco entre ambos. 
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Gráfico 4. – Relação de parentesco entre cuidador e recetor de cuidados 

 

No que diz respeito ao tempo médio diário de prestação de cuidados os inquiridos 

responderam que passam entre 3 a mais de 8 horas diárias a realizar tarefas inerentes 

à prestação de cuidados, sendo que a maior percentagem (77,78%) passa mais de 8 

horas do seu dias prestando cuidados ao outro. 

Quanto à questão se existe ou não coabitação entre o prestador e o recetor de 

cuidados os dados podem ser observados no Gráfico 5, representado de seguida. 

 

Gráfico 5. – Coabitação entre prestador e recetor de cuidados 

 

No que diz respeito à questão “Recebe apoio de alguém?” 55,56% dos cuidadores 

refere que não recebe apoio de nenhuma pessoa, contrastando com 44,44% que 

referem receber apoio de outras pessoas da família (mãe, irmãs, empregada 

doméstica).  

39% (n=7) 

50% (n=9) 

11% 
(n=2) 

Relação de Parentesco 
Esposo(a) Filho(a) Irmão/Irmã

83% 
(n=15) 

17%  
(n=3) 

Coabitação entre prestador e recetor de cuidados 

Sim Não
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Já quando questionadas sobre se recebem ajuda por parte de instituições (cuidadores 

formais) as percentagens são inversas, 55,56% referem receber ajuda por parte de 

Lares nas valências de apoio domiciliário (80%) e centro de dia (20%), já 44,44% 

referem não receber ajuda de nenhuma instituição. Dos prestadores que recebem 

ajuda de instituições a nível de apoio domiciliário referem que esse apoio é a nível da 

alimentação (12,5%) e dos cuidados de higiene e mobilizações (87,5%). 

 

6.2.  Dificuldades sentidas em relação ao cuidar 

A última questão remetia-se para “Quais as principais dificuldades sentidas em relação 

ao cuidar”. As respostas dadas pelos inquiridos podem ser observados abaixo no 

Quadro 8. 

Quadro 8. – Principais dificuldades sentidas em relação ao cuidar 

Participante  Respostas 
1 “Fazer tarefas domésticas a que não estava habituado” 

2 Fazer a higiene durante a noite sem ajuda 

3  “Tudo” “não sei explicar” Não poder sair de casa sem levar a mãe, e não fica 
“descansada” quando não está ao pé dela 

4 “Acordar de noite e ter de fazer a higiene sozinha sem ajuda” 

5 Trocar as fraldas, fazer a higiene 

6 Dificuldades a nível da mobilização devido ao peso e “tenho dificuldade em fazê-lo 
perceber o que precisa de fazer” 

7 A nível da locomoção, por ser uma pessoa com excesso de peso 
8 Falta de apoio mais específico quando surge alguma dificuldade 

9 Dificuldades na mobilização devido a excesso de peso, e dificuldade na compreensão 
do que lhe é dito devido à doença 

10 Cuidados de higiene mais complexos 

11 Dores físicas, nas costas e pernas 

12 “cabeça cansada”, e dores físicas 

13 Nenhuma 
14 Muito cansaço a nível físico 

15 “Sinto que não consigo descansar porque a preocupação com ele é constante” 

16 “Preocupação constante” “Deixá-la sozinha de noite” receia também que devido aos 
períodos de desorientação a sua mãe saia de casa sem avisar. 

17 Stress quando há por parte da recetora de cuidados recusa alimentar 

18 Dificuldades a nível das mobilizações. 

 

Como se pode observar apenas 1 dos inquiridos não revelou sentir alguma dificuldade 

inerente à prestação de cuidados. As dificuldades reportadas remetem-nos para a 
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higiene e mobilizações, cansaço físico e psicológico, e uma preocupação constante por 

parte destes por deixarem o recetor de cuidados sozinhos quer durante a noite quer 

durante o dia, com medo do que estes possam fazer a si próprio e a outros. 

6.3.  CADI 

A média e desvio padrão das respostas às questões do instrumento de avaliação CADI 

podem ser observadas no Quadro 9 abaixo representado. Para uma melhor 

visualização dos resultados obtidos foram dados pontos às respostas dos inquiridos. 

Assim para “Não aconteceu no meu caso” atribuiu-se a cotação 1, a “Isto acontece no 

meu caso e sinto que: Não me perturba” 2, a “Isto acontece no meu caso e sinto que: 

Causa-me alguma perturbação” 3, e finalmente a “Isto acontece no meu caso e sinto 

que: Perturba-me muito” 4. 

Quadro 9. – Domínios do instrumento de avaliação CADI 
DOMÍNIO QUESTÃO MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 
VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Problemas 
relacionados 
com o idoso 

Q5 2,64 1,28 1 4 
Q11 1,83 1,04 1 4 
Q12 1,11 0,47 1 3 
Q14 2,28 1,18 1 4 
Q22 2,17 1,15 1 4 
Q25 1,56 0,92 1 4 
Q26 1,28 0,57 1 3 

Reações à 
prestação de 

cuidados 

Q1 2,42 1,04 1 4 
Q2 2,64 1,18 1 4 
Q3 2,49 1,25 1 4 
Q9 1,80 1,15 1 4 
Q17 1,78 1,00 1 3 
Q19 2,78 1,06 1 4 
Q29 2,96 1,29 1 4 
Q30 1,17 0,51 1 3 

Exigências 
de ordem 
física da 

prestação de 
cuidados 

Q6 2,59 0,59 1 4 
Q10 3,06 1,11 1 4 
Q13 3,22 0,65 2 4 
Q15 2,11 1,13 1 4 
Q23 2,61 1,20 1 4 
Q24 2,61 1,20 1 4 

Restrições 
na vida 
social 

Q8 2,74 1,04 1 4 
Q18 2,39 0,85 1 3 
Q20 2,39 1,33 1 4 

Falta de 
apoio 

familiar 

Q16 2,28 1,18 1 4 
Q28 1.94 1,11 1 4 

Falta de 
apoio 

profissional 

Q7 1,89 0,94 1 4 
Q27 1,67 0,84 1 3 

Problemas 
Financeiros 

Q4 1,29 1,07 1 3 
Q21 2,39 1,14 1 4 
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Após a análise do Quadro 10 pode constatar-se que as questões que obtiveram uma 

maior pontuação, sendo as que mais preocupação causam, foram a Q10 e Q13 sendo 

elas respetivamente “Não consigo dedicar tempo suficiente às outras pessoas da 

família” e “A pessoa de quem cuido necessita de muita ajuda nos seus cuidados 

pessoais”. Já as que obtiveram uma menor pontuação, e consequentemente as que 

menos preocupam estes prestadores de cuidados, ou que nem acontece no seu caso 

foram as Q11, Q30 e Q4, sendo respetivamente “Por vezes a pessoa de quem estou a 

cuidar exige demasiado de mim”, “Esta situação faz-me sentir culpado”, “Traz-me 

problemas de dinheiro”. 

 

Quadro 10. – Pontuações obtidas nos domínios do CADI 
Domínio Média Desvio 

Padrão 
Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

1. Problemas relacionados com 
o idoso 1,85 1,07 1 4 

2. Reações à prestação de 
cuidados 2,24 1,19 1 4 

3. Exigências de ordem física da 
prestação de cuidados 2,71 1,14 1 4 

4. Restrições na vida social 
 2,54 1,09 1 4 

5. Falta de apoio familiar 
 2,11 1,14 1 4 

6. Falta de apoio profissional 
 1,81 0,89 1 4 

7. Problemas financeiros 
 1,86 1,05 1 4 

 

Em relação aos domínios que compõem este instrumento de avaliação das principais 

dificuldades do prestador de cuidados, podemos verificar, no Quadro 10, que os 

domínios que causam uma maior perturbação aos cuidadores são em ordem 

decrescente: Exigências de ordem física da prestação de cuidados, restrições na vida 

social, reações à prestação de cuidados, falta de apoio familiar, problemas financeiros, 

problemas relacionados com o idoso e falta de apoio profissional. 
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No Quadro 11, utilizando a correlação de Pearson, dado a dimensão reduzida da 

amostra, podemos observar a correlação entre os diversos domínios do instrumento 

CADI. 

Quadro 11 – Correlação entre os domínios do CADI 
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

D1 Pearson 

Correlation 

1       

D2 Pearson 

Correlation 

,693** 1      

D3 Pearson 

Correlation 

,498* ,863** 1     

D4 Pearson 

Correlation 

,519* ,679** ,658** 1    

D5 Pearson 

Correlation 

,374 ,608** ,542* ,760** 1   

D6 Pearson 

Correlation 

,683** ,745** ,684** ,477* ,333 1  

D7 Pearson 

Correlation 

,789** ,725** ,712** ,692** ,390 ,618** 1 

**.Correlação significativa para p < 0,01 

*. Correlação significativa para p < 0,05 

 No quadro acima representado podemos verificar que existe uma correlação 

significativa p <0,01 entre os domínios problemas relacionados com o idoso e 

exigências de ordem física da prestação de cuidados, problemas relacionados com o 

idoso e restrições na vida social, e exigências de ordem física da prestação de cuidados 

e falta de apoio familiar. 
 

6.4.  WHOQOL-Bref  

As duas primeiras questões do WHOQOL – Bref dizem respeito à Qualidade de vida 

global e à perceção geral da saúde. Assim podemos verificar que em relação à primeira 

questão “Como avalia a sua qualidade de vida” para 11,1% (n=2) é “Muito Má”, para 

16,7% (n=3) é “Má”, para 66,7% (n=12) “Nem Boa Nem Má” e para 5,6% (n=1) é “Boa”. 

Nenhum dos inquiridos (n=0) considera que a sua qualidade de vida é “Muito Boa”. 

Pode-se assim concluir que a qualidade de vida reportada pelos prestadores de 
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cuidados informais é na sua maioria considerada como “Nem Boa Nem Má”, e apenas 

para 1 dos participantes ela é considerada como “Boa”. 

Quando questionados sobre “Até que ponto está satisfeito(a) com a sua vida?” 

nenhum dos inquiridos respondeu “Muito Insatisfeito” (n=0) nem “Muito Satisfeito” 

(n=0). As respostas foram as seguintes: 55,6% (n=10) consideram que estão 

“Insatisfeitos”, 33,3% (n=6) “Nem Satisfeito Nem Insatisfeito”, e 11,1% (n=2) dizem 

estar “Satisfeitos”. Aqui também podemos verificar que a grande maioria dos 

cuidadores informais que responderam ao inquérito estão “Insatisfeitos” com a sua 

vida atual, e apenas 2 deles dizem estar satisfeitos. 

No Quadro 12 podemos verificar a média das respostas que foram recolhidas junto dos 

participantes. Já no Quadro 13 também representado abaixo podemos ver os 4 

domínios (físico, psicológico, relações socias, meio ambiente), representados numa 

escala de 0 a 100, em que se pode subdividir este instrumento de avaliação da 

qualidade de vida.  

Quadro 12 – Pontuações obtidas nas questões do WHOQOL-Bref 

Domínio Questão Média Desvio 
Padrão 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Amplitude 

Qualidade 
de vida Geral 

Q1 2,67 0,77 1 4 3 
Q2 2,56 0,70 2 4 2 

Físico 
 
 
 

Q3 3,00 1,37 1 5 4 
Q4 3,00 1,33 1 5 4 

Q10 3,00 0,84 2 5 3 
Q15 3,28 1,02 2 5 3 
Q16 2,94 1,00 1 5 4 
Q17 3,39 0,98 2 5 3 
Q18 3,22 1,00 2 5 3 

Psicológico 

Q5 3,00 0,77 2 4 2 
Q6 3,06 0,64 2 4 2 
Q7 3,33 0,84 2 5 3 

Q11 2,78 1,00 1 5 4 
Q19 3,17 0,92 1 4 3 
Q26 2,11 0,76 1 3 2 

Relações 
Sociais 

Q20 3,78 0,65 2 5 3 
Q21 3,17 0,51 2 4 2 
Q22 3,28 0,83 2 4 2 

Meio 
Ambiente 

Q8 3,44 0,92 1 5 4 
Q9 4,11 0,68 3 5 2 

Q12 3,00 0,69 2 4 2 
Q13 3,44 0,62 2 4 2 
Q14 1,89 0,90 1 4 3 
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Q23 4,17 1,10 1 5 4 
Q24 3,61 0,78 2 5 3 
Q25 3,72 0,96 2 5 3 

 

 

Quadro 13. – Pontuações obtidas nos domínios do WHOQOL-Bref 
Domínio Média Desvio 

padrão 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Auto avaliação da QV 40,28 13,93 75 25 
Físico 52,98 18,18 92,86 28,57 
Psicológico 47,69 13,57 70,83 25 
Relações Sociais 60,19 11,63 75 33,33 
Meio Ambiente 60,59 11,60 71,88 34,38 

 

 
Em relação à resposta que obteve uma pontuação mais baixa esta diz respeito à frase 

“Em que medida tem oportunidades para realizar atividades de lazer?”. Já as que 

obtiveram pontuação mais alta são as seguintes: “Em que medida é saudável o seu 

ambiente físico?” e “Até que ponto está satisfeito com as condições do lugar em que 

vive?”. 

Quando analisamos o Quadro 13, podemos verificar que os domínios que mais 

pontuação obtiveram foram, em ordem decrescente, o meio ambiente, as relações 

sociais, o físico, seguido do psicológico e finalmente pela auto avaliação da sua própria 

qualidade de vida. 

No gráfico 6 abaixo representado pode verificar-se quais as facetas do instrumento de 

avaliação da qualidade de vida que obtiveram maior e menor pontuação. 
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Gráfico 6. – Pontuações obtidas nas diversas facetas do WHOQOL-Bref 

 
 

Através da análise do Gráfico 6 pode verificar-se que a recreação e lazer obteve a 

média de pontuação mais baixa com um valor de 22,22, e que no extremo oposto se 

encontra o ambiente do lar com um valor de 79,17. É também importante verificar que 

a pontuação obtida na faceta “Sentimentos negativos” é também bastante alta 

(72,22). 

 

No Quadro 14  pode observar-se a correlação entre os diversos domínios do WHOQOL-

Bref, através da utilização da correlação de Pearson. 
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Quadro 14 – Correlação entre os domínios do WHOQOL-Bref 
 MDG MD1 MD2 MD3 MD4 

MDG Pearson Correlation 1     

MD1 Pearson Correlation ,318 1    

MD2 Pearson Correlation ,506* ,537* 1   

MD3 Pearson Correlation ,307 -,003 ,132 1  

MD4 Pearson Correlation ,191 ,352 ,355 ,062 1 

*. Correlação significativa para p < 0.05 

 

Através da análise do quadro acima representado podemos concluir que existe alguma 

correlação (p <0,05) entre os domínios da auto avaliação da qualidade de vida e o 

domínio psicológico e entre o domínio físico e o domínio psicológico. 

 

No quadro abaixo representado (Quadro 15) podemos observar a correlação, através 

da utilização da correlação de Pearson, entre os dois instrumentos de avaliação 

utilizados, o CADI e o WHOQOL-Bref. 

 

Quadro 15 – Correlação entre os domínios do CADI e os domínios do WHOQOL-Bref 

 
WDG WD1 WD2 WD3 WD4 

D1 -,705** -,363 -,232 -,343 -,017 

D2 -,614** -,579* -,662** ,083 -,121 

D3 -,387 -,662** -,556* ,213 -,252 

D4 -,278 -,455 -,190 ,239 -,030 

D5 -,248 -,519* -,393 ,223 ,011 

D6 -,530* -,279 -,409 -,259 ,028 

D7 -,635** -,504* -,276 ,088 -,171 

*. Correlação significativa para p < 0,05 

**. Correlação significativa para p <0.01 

 
Podemos verificar que existe uma correlação negativa significativa entre a auto- 

avaliação geral da qualidade de vida e os problemas relacionados com o idoso, entre a 

auto avaliação da qualidade de vida e a reação à prestação de cuidados, entre a auto 

avaliação da qualidade de vida e os problemas financeiros. Existe ainda também uma 
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correlação negativa entre o domínio físico da qualidade de vida e as exigências de 

ordem física da prestação de cuidados, e ainda do domínio psicológico da qualidade de 

vida e a reação à prestação de cuidados. 
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7. Análise e discussão dos resultados  

 

Após a apresentação dos principais resultados podemos chegar a algumas conclusões 

relativas às questões fundamentais deste estudo, ou seja a avaliação da qualidade de 

vida dos cuidadores informais de idosos com doença mental, e perceber quais as suas 

principais dificuldades. 

Em primeiro lugar as características sociodemográficas dos cuidadores informais como 

o sexo, estado civil, escolaridade, parentesco e coabitação assemelham-se a outros 

estudos consultados, como por exemplo aos estudos realizados por Ekwall, Sivberg e 

Hallberg (2004), Molina e Agudelo (2006), Ocampo et al. (2007), Seima e Lenardt 

(2011) e Moraes (2012). Ou seja, os cuidadores informais são na sua grande maioria 

mulheres, com idade média de 66 anos, esposas ou filhas do recetor de cuidado, e que 

coabitam na sua maioria com estes. Em termos de horas diárias de prestação de 

cuidados este estudo assemelha-se com outros apresentados (Georges et al., 2008, 

citados por Gonçalves-Pereira e Sampaio, 2011), revelando que na sua maioria os 

prestadores de cuidados passam mais de 8 horas diárias em tarefas relacionadas com a 

prestação de cuidados. 

Quando avaliamos os resultados obtidos através da aplicação do instrumento de 

avaliação CADI pode verificar-se que as respostas que obtiveram uma menor 

pontuação, ou seja, as que ou não acontecem, ou caso aconteçam não perturbam o 

cuidador informal são as seguintes: 

Q12 (1,11) – Deixou de haver o sentimento que havia na minha relação com a pessoa 

de quem cuido; 

Q30 (1,17) – Esta situação faz-me sentir culpado; 

Q26 (1,28) – Cuidar desta pessoa não me dá qualquer satisfação; 

Q4 (1,29) – Traz-me problemas de dinheiro. 

As que obtiveram uma maior pontuação, ou seja, as que acontecem e causam alguma 

perturbação ou mesmo muita para o prestador de cuidados informal são as seguintes: 



Qualidadede Vida e Dificuldades de Cuidadores Informais de Idosos com Doença Mental 
 

75 
 

Q10 (3,06) – Deixa-me muito cansado fisicamente; 

Q13 (3,22) – A pessoa de quem cuido necessita de muita ajuda nos seus cuidados 

pessoais. 

Através da análise destes dados podemos concluir que os prestadores de cuidados, 

apesar das implicações inerentes às suas funções de cuidadores, não deixam de nutrir 

o mesmo sentimento pelo recetor dos cuidados, e têm satisfação nas tarefas que 

desempenham, resultados semelhantes aos apresentados por Moares (2012). 

Quando analisamos as maiores dificuldades sentidas deparamo-nos com questões 

relacionadas com o cansaço físico sentido e também com a quantidade de cuidados a 

prestar. Estes resultados vão também de encontro à bibliografia consultada 

(nomeadamente Barreto, 1991, Molina e Agudelo, 2006, Sequeira, 2010, Seima e 

Lenard, 2011), uma vez que a maioria dos autores chegaram também a resultados 

semelhantes. 

Ao avaliarmos as pontuações obtidas nos diversos domínios do CADI também se pode 

concluir que as maiores dificuldades sentidas são a nível a nível das exigências de 

ordem física da prestação de cuidados e as restrições a nível da vida social. Mais uma 

vez estes resultados são congruentes com os resultados obtidos por outros autores, 

enumerados no subcapítulo referente às principais dificuldades sentidas pelos 

cuidadores informais, uma vez que estes também referem que as relações sociais são 

as que mais sofrem aquando da prestação de cuidados, bem como as situações de 

sobrecarga a nível físico. 

A análise do Quadro 11 através da utilização da correlação de Pearson podemos 

verificar que existe correlação positiva significativa (com significância para p < 0,05) 

entre os seguintes domínio: 

- Problemas relacionais com o idoso – Exigências de ordem física da prestação de 

cuidados; 

- Problemas relacionais com o idoso – Restrições na vida social; 

- Exigências de ordem física da prestação de cuidados – Falta de apoio familiar; 
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- Restrições na vida social – Falta de apoio profissional 

Ainda referente ao mesmo quadro podemos verificar que existe uma correlação 

positiva significativa (com significância para p < 0,01) entre diversos domínios, sendo 

os mais pertinentes os seguintes: 

- Restrições sociais – relacionam-se com falta de apoio familiar, problemas financeiros 

e com as exigências de ordem física da prestação de cuidados; 

- Reações à prestação de cuidados – relacionam-se com os restantes 6 domínios 

existentes neste instrumento de avaliação; 

- Problemas relacionados com o idoso – relacionam-se com a falta de apoio 

profissional e com problemas financeiros. 

Pode assim concluir-se que os diversos domínios relacionam-se positivamente entre 

eles, assim como está descrito por Sequeira (2010), na sua análise a este instrumento 

de avaliação. 

Quando se analisa o instrumento de avaliação WHOQOL-Bref pode verificar-se que a 

qualidade de vida dos prestadores de cuidados informais que responderam a este 

inquérito é na sua maioria avaliada como “Nem Boa Nem Má” (66,7%), seguindo-se de 

uma avaliação como “Má” (16,7%), 11,1% consideram que é “Muito Má” e apenas 

5,6% consideram que a sua qualidade de vida é “Boa”. Nenhum dos prestadores de 

cuidados considerou que a sua qualidade de vida é “Muito Boa”. Podemos assim inferir 

que a qualidade de vida dos inquiridos neste trabalho de investigação se assemelha a 

amostras de outros estudos que também avaliam a qualidade de vida do cuidador em 

“Nem Boa Nem Má” e em “Má” (Takahashi, Tanaka e Miyocka, 2005, Zhang, Mitchell, 

Bambauer, Jones e Prigerson, 2008, Adrieu et al., 2007, ambos citados em Paula, 

Roque e Araújo, 2008, e Costa, 2009). 

Ao analisarmos a questão “Até que ponto está satisfeito com a sua vida?” podemos 

verificar que a maioria, 55,6%, se encontram “Insatisfeitos”, que 33,3% não estão 

“Nem Satisfeitos Nem Insatisfeitos”, e apenas 11,1% se encontra “Satisfeito”. 
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Estes dados bem como os anteriores são preocupantes uma vez que a maioria das 

pessoas inquiridas referem ter uma má qualidade de vida e que estão insatisfeitas com 

a sua vida. É assim necessário atuar junto desta população para que se possa em 

primeiro lugar melhorar a sua perceção em relação à sua qualidade de vida para que, 

de seguida, se aumentem os níveis individuais de satisfação destes participantes. 

Quando se analisa o Quadro 12 pode verificar-se que a pontuação mais baixa foi obtida 

na questão “Em que medida tem oportunidade para realizar atividades de lazer?”, o 

que nos leva a crer que estas pessoas devido à ocupação do seu tempo com tarefas 

relacionadas com a prestação de cuidados não têm tempo para realizar atividades 

prazenteiras levando-as também a um isolamento social. As questões que obtiveram 

uma pontuação mais elevada foram ambas relacionadas com o ambiente físico que 

rodeia os prestadores de cuidados “Em que medida é saudável o seu ambiente físico?” 

e “Até que ponto está satisfeito com as condições em que vive?”. Esta situação deve-

se, provavelmente, ao fato de as habitações e espaços que as rodeiam estarem em 

bom estado de conservação. Todos os participantes vivem em casa própria, com 

saneamento básico, luz, água e gás, bem como em bom estado de conservação. 

No Quadro 13 verifica-se que as pontuações médias dos domínios, numa escala de 0 a 

100, e apresentadas em ordem decrescente são as seguintes: Meio ambiente – 60,59, 

relações sociais – 60,19, físico – 52,98, Psicológico – 47,69, e finalmente a auto 

avaliação da qualidade de vida – 40,28. O estudo realizado por Costa (2009) também 

teve conclusões semelhantes, uma vez que conclui que o domínio com maior 

pontuação foi o do meio ambiente, no entanto existem diferenças em relação ao 

domínio com menor pontuação já que neste estudo foi o domínio social que obteve 

uma menor pontuação. Já no estudo realizado por Grelha (2009), os resultados obtidos 

foram um pouco diferentes a nível do domínio psicológico e meio ambiente, uma vez 

que estes tiveram uma menor pontuação do que a obtida neste estudo de 

investigação, já a qualidade de vida geral apresenta valores ligeiramente mais altos 

(44,38). Em comparação com os dados obtidos por Vigia (2012) os cuidadores de 

idosos com demência revelaram valores semelhantes a nível das relações sociais, 

valores mais baixos a nível do meio ambiente e mais altos a nível físico e psicológico. 



Qualidadede Vida e Dificuldades de Cuidadores Informais de Idosos com Doença Mental 
 

78 
 

Relativamente às pontuações obtidas nas diversas questões do WHOQO-Bref (Gráfico 

6) podemos verificar que mais uma vez que a pontuação mais baixa foi obtida a nível 

da recreação e lazer, seguindo-se a auto avaliação da qualidade de vida, a imagem 

corporal e sono e repouso. No extremo oposto encontramos os sentimentos negativos, 

o ambiente físico e o ambiente do lar. 

Ao observar-se a relação entre os vários domínios do WHOQOL-Bref, através da 

correlação de Pearson, com um grau de significância para p < 0,05 (Quadro 14) 

podemos verificar que o domínio psicológico está intimamente relacionado com a 

qualidade de vida geral e o domínio físico, ou seja, estes são directamente 

proporcionais e influenciam-se mutuamente, o que sugere que o domínio psicológico 

influência o domínio físico e por sua vez este influência a qualidade de vida geral, e 

vice-versa. Estes dados vão de encontro a outros encontrados na bibliografia 

consultada nomeadamente Inouye, Pedrazzani e Pavarini (2010) que referem 

precisamente que o domínio físico e o domínio psicológico são os que mais 

influenciam a qualidade de vida. 

E finalmente no Quadro 15 pode-se observar a relação entre os domínios do 

WHOQOL-Bref com os domínios do CADI. Através da análise deste quadro podemos 

concluir que existe uma correlação negativa significativa (correlação de Pearson para p 

< 0,01) entre os domínios qualidade de vida geral e os problemas relacionados com o 

idoso, com as reações à prestação de cuidados e com problemas financeiros. Existe 

ainda uma correlação negativa para este grau de significância entre o domínio físico do 

WHOQOL-Bref e as exigências de ordem física da prestação de cuidados, e ainda entre 

o domínio psicológico e as reações à prestação de cuidados. Existe também uma 

correlação negativa significativa (para p < 0,05) entre alguns dos domínios sendo eles: 

a qualidade de vida geral e problemas financeiros, domínio físico do WHOQOL-Bref e 

as reações á prestação de cuidados, a falta de apoio familiar e os problemas 

financeiros, e entre o domínio psicológico do WHOQOL-Bref e a exigência de ordem 

física da prestação de cuidados. 

Através destes dados podemos verificar a importância das dificuldades sentidas pelos 

cuidadores informais e a sua interferência na qualidade de vida destes. Podemos assim 
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inferir que quando aumentam os problemas relacionados com o idoso, quando as 

reações à prestação de cuidados e quando existem problemas financeiros o domínio 

da qualidade de vida geral diminui. O mesmo se passa a nível das dificuldades sentidas 

a nível das exigências de ordem física da prestação de cuidados e o domínio físico do 

WHOQOL-Bref, em que quanto maior são as exigências de ordem física da prestação 

de cuidados menor a pontuação obtida a nível físico. Existe também uma relação 

negativa entre o domínio psicológico do WHOQOL-Bref e o domínio do CADI exigência 

de ordem física da prestação de cuidados, sugerindo que quando a exigência da 

prestação de cuidados é maior o domínio psicológico é afetado de forma negativa, 

obtendo menor pontuação. 

Os resultados aqui encontrados permitem deduzir que as diversas dificuldades 

sentidas polos cuidadores influenciam de forma negativa a sua qualidade de vida. Não 

existem dúvidas em relação a que quanto maiores são as dificuldades sentidas pelos 

cuidadores informais menores são as pontuações obtidas a nível dos domínios físico, 

psicológico e qualidade de vida geral. Como foi dito anteriormente estas dificuldades 

podem levar à sobrecarga do prestador de cuidados, levando a implicações negativas a 

nível da qualidade de vida destes. 

Torna-se assim imprescindível elaborar um plano de ação que tenha como objetivo 

minimizar as dificuldades sentidas pelos cuidadores informais de idosos com demência 

de forma a aumentar a sua qualidade de vida percecionada. Na terceira parte deste 

trabalho será elaborada uma proposta de intervenção que visa dar resposta às 

necessidades encontradas neste estudo de investigação. 
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PARTE III  

 Proposta de Projeto Intervenção Comunitária 

 

8. Proposta de Intervenção Comunitária 

 

O projeto de intervenção comunitária intitulado “Cuidando de Quem Cuida”, surge no 

âmbito do trabalho de investigação desenvolvido anteriormente, tendo por base a 

pesquisa bibliográfica efetuada e os dados recolhidos após a aplicação dos 

instrumentos de avaliação. Este tem como objetivo dar resposta às necessidades 

detetadas junto da população estudada. Este projeto apresenta três eixos distintos, 

sendo eles: 

Eixo I – Envolver os parceiros/ entidades responsáveis; 

Eixo II – Envolver a população (grupo de voluntariado que envolve toda a comunidade) 

Eixo III – Formação de cuidadores informais de idosos. 

Imperatori e Giraldes (1993) definiram Projeto como sendo “uma atividade que 

decorre num período de tempo bem delimitado, que visa obter um resultado 

específico e que contribui para a execução de um programa” (pág. 129). Neste caso 

específico este projeto de intervenção comunitária terá a duração de seis meses, e visa 

obter ganhos em saúde no que diz respeito à qualidade de vida dos prestadores de 

cuidados e minimização das suas principais dificuldades. 

Visto que este projeto é de carácter interventivo na comunidade, importa aqui fazer 

uma breve descrição da comunidade envolvente, da sua população e recursos, para 

que melhor se possa compreender a sua realidade. 
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8.1. Caraterização do concelho de Castro Verde 
 

O concelho de Castro Verde abrange 6,7% do território do Baixo Alentejo (Figura 1), 

tendo uma área de 569,4Km2 (Figura 2), e engloba as freguesias de Casével, Castro 

Verde, Entradas, Santa Bárbara de Padrões e São Marcos da Ataboeira (que em termos 

médios ocupam cerca de 113Km2 do território). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Mapa do Baixo Alentejo com limite de concelhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Mapa do Concelho de Castro Verde com limite de freguesias 
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Os dados recolhidos através dos Censos de 2011 apontam para uma população 

residente no concelho de Castro Verde de 7276 habitantes. Ao ser feita a comparação 

entre 2001 e 2011 verifica-se que houve um crescimento de 7,2% da população com 

idade igual ou superior a 65 anos, sendo que esta faixa etária representa 23% de toda 

a população do concelho. A população idosa da freguesia de Castro Verde representa 

20% da população residente, sendo esta a freguesia menos envelhecida, ao contrário 

de Casével que apresenta 48% de população com idade igual ou superior a 65 anos, 

sendo a mais envelhecida. (Unidade de Cuidados Personalizados de Castro Verde, 

2012). 

No que se refere a recursos de carácter social, a comunidade residente no Concelho de 

Castro Verde tem ao seu dispor uma oferta variada de serviços: creches, lares, escolas, 

atividades de tempos livres e equipamentos desportivos. No Quadro 16 podem ser 

observadas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) que existem no 

concelho e quais as suas valências. 

 

Quadro 16 – IPSS’s existentes no concelho de Castro Verde 

IPSS’s 

Lar Jacinto Faleiro 

Internamento em lar 
Centro de dia 

Apoio domiciliário 
Creche 

Jardim de Infância 

Fundação Joaquim António Franco 
e Seus Pais 

Internamento em lar 
Centro de dia 

Apoio domiciliário 
Unidade Cuidados Continuados de Média 

Duração 

Lar Frei Manoel das Entradas 
Centro de dia 

Apoio domiciliário 

Fonte: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, 2012 

Estas instituições com as suas valências de centro de dia e de apoio domiciliário 

prestam auxílio aos prestadores de cuidados informais do concelho de Castro Verde, 

no entanto e tendo em conta a taxa de envelhecimento do concelho existem inúmeras 
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situações de pessoas com 65 e mais anos com dependências funcionais e mentais que 

necessitam da presença de um cuidador informal a tempo parcial ou até mesmo a 

tempo inteiro. Torna-se portanto importante intervir junto destes cuidadores para que 

estes permaneçam bem física e mentalmente para que possam prestar cuidados de 

qualidade ao idoso que têm a seu cargo. 

 

 

8.2. Objetivos 

 

Como já foi referido, a metodologia do projeto pretende alcançar um resultado mas, 

para que isso aconteça, é imprescindível em primeiro lugar ser traçado o objetivo a 

que este se prepões. Como referem Imperatori e Giraldes (1993) esta “é uma etapa 

fundamental, na medida em que apenas mediante uma correta e quantificada fixação 

de objetivos se poderá proceder a uma avaliação dos resultados obtidos” (pág. 77). 

Posto isto, esta proposta de projeto de intervenção comunitária tem como objetivo 

geral: 

- Capacitar os prestadores de cuidados informais para o processo de cuidar de idosos 

com doença mental, do concelho de Castro Verde.  

- Aumentar o nível de qualidade de vida dos prestadores de cuidados informais de 

idosos com doença mental do concelho de Castro Verde. 

Posto isto é necessário traçar também os objetivos específicos de forma a se poderem 

atingir os objetivos gerais propostos. 

- Elaborar um plano de formação destinada aos prestadores de cuidados informais de 

idosos com doença mental do concelho de Castro Verde; 

- Promover, nos prestadores de cuidados informais de idosos com doença mental do 

concelho de Castro Verde, competências relacionadas com as atividades de vida diárias 

dos recetores de cuidados; 
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- Promover o bem-estar psicológico e físico dos prestadores de cuidados informais de 

idosos com doença mental do concelho de Castro Verde. 

 

8.3. Pessoas e entidades envolvidas no Projeto 

 

Gestor do Projeto 

- Enfermeira, mestre em Psicogerontologia Comunitária (Enfermeira da UCSP de Castro 

Verde) 

 

Público-alvo 

- Prestadores de cuidados de idosos com doença mental do concelho de Castro Verde 

(Os grupos funcionarão com um mínimo de 5 pessoas e um máximo de 15, e que 

tenham o mesmo nível de conhecimentos a nível da prestação de cuidados, formando 

assim grupos homogéneos) 

 

Membros afetos ao projeto 

- Assistente Social – UCSP Castro Verde; 

- Enfermeiros – UCSP Castro Verde; 

- Fisioterapeuta – UCSP Castro Verde; 

- Higienista Oral – UCSP Castro Verde; 

- Professor de educação física – Gabinete de Desposta da Camara Municipal de Castro 

verde 

- Psicólogo – UCSP Castro Verde; 

- Nutricionista – UCSP Castro Verde. 
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Parceiros do projeto 

Para que as intervenções comunitárias tenham o sucesso esperado existem diversos 

factores importantes, sendo eles a participação da comunidade, decisões politicas 

locais de apoio ao projeto, e é ainda necessário que existam ações intersectoriais entre 

organizações não-governamentais, indústria local e com o sector privado da região. 

(Ordem dos Enfermeiros, 2010). Desta forma os parceiros locais do projeto em 

questão são os seguintes: 

- Associação Sénior Castrense; 

- Camara Municipal de Castro Verde; 

- Cortiçol; 

- Juntas de freguesia do concelho; 

- UCSP Castro Verde; 

 

8.4. Planificação da Intervenção 

 

Uma vez que este projeto de intervenção comunitária assenta em três eixos 

complementares de intervenção importa aqui fazer uma planificação sucinta dos 

mesmos.  

Eixo I: Reunir com as várias entidades da comunidade a fim de promover o seu 

envolvimento no projeto; 

Eixo II: Reunir com a comunidade de forma a consciencializa-la e promover o seu 

envolvimento/colaboração no projeto; Criar do grupo de Voluntariado “Amigos do 

Cuidador”; 
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Eixo III: Reunir com os prestadores de cuidados informais para os consciencializar da 

importância do projeto; Criar o Gabinete de Apoio ao Cuidador; Elaborar o plano 

formativo do projeto de intervenção comunitária. 

8.5. Atividades a desenvolver 

 

Nesta fase é feita a descrição sucinta das atividades a desenvolver no projeto 

“Cuidando de Quem Cuida”, que poderão ser visualizadas em cronograma (Anexo VI). 

- Reunião com o concelho de administração da ULSBA, EPE para aprovação do projeto; 

- Reunião com os diversos parceiros envolvidos no projeto; 

- Reunião com os prestadores de cuidados envolvidos no projeto; 

- Criação e divulgação do grupo de voluntariado “Amigos do Cuidador” 

- Criação e divulgação do gabinete de apoio ao cuidador na UCSP de Castro Verde; 

- Elaboração do plano e da temática das sessões de educação para a saúde; 

- Elaboração de documentos de apoio ao projeto; 

- Divulgação do projeto através do site da Camara Municipal de Castro Verde; 

- Divulgação do projeto através da estação da rádio Castrense (Cortiçol); 

- Divulgação do projeto através da colocação de cartazes em locais estratégicos do 

concelho; 

- Apresentar do projeto à comunidade envolvida; 

- Início do projeto e das suas atividades. 
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8.6. Estimativa de custos 

 

A elaboração de um projeto envolve necessariamente uma estimativa de custos uma 

vez que este deve ter um orçamento previsto que deve ser sempre cumprido. Nos 

quadros seguintes (17 e 18) podem ser observados, respetivamente, a estimativa de 

custos humanos e custos materiais afetos ao projeto “Cuidando de Quem Cuida”. 

 

Quadro 17 – Estimativa de Custos de Recursos Humanos 

Estimativa de Custos – Recursos Humanos 

Recurso Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Total 

Enfermeiro* Hora 6,62€ 20h 132,40€ 

Psicólogo* Hora 7,75€ 10h 77,50€ 

Assistente Social* Hora 7,75€ 10h 77,50€ 

Fisioterapeuta* Hora 7,30€ 10h 73,00€ 

Professor de 
Educação Física** Hora 8,10€ 10h 81,00€ 

Higienista Oral* Hora 7,30€ 10h 73,00€ 

Nutricionista* Hora 7,30 10h 73,00€ 

Custo Total Recursos Humanos 587,40€ 

* Profissionais cedidos pela UCSP de Castro Verde 

** Profissionais cedidos pela Camara Municipal de Castro Verde 
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Quadro 18 – Estimativa de Custos de Recursos Materiais 

Estimativa de Custos – Recursos Materiais 

Recurso Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Total 

Computador* Unidade 700€ 1 700€ 

Videoprojector* Unidade 600€ 1 600€ 

Cartazes Unidade 10€ 10 100€ 

Impressora* Unidade 150€ 1 150€ 

Tinteiros Unidade 30€ 2 60€ 

Papel A4 Unidade 5€ 100 500€ 

Telemóvel* Unidade 40€ 1 40€ 

Custo Total Recursos Materiais 2150,00€ 

* Material financiado pela UCSP de Castro Verde 

O projeto “Cuidando de Quem Cuida” terá assim um custo total previsto de 2737,40€. 

 

8.7. Plano Formativo 

Neste subcapítulo pretende-se descrever o plano formativo do projeto “Cuidando de 

Quem Cuida” que será utilizado nas sessões de educação para a saúde junto dos 

prestadores de cuidadores informais. 

Para Sequeira (2010) os programas de formação direcionadas aos prestadores de 

cuidados podem variar entre 3 a 12 sessões. Os programas que recorrem a mais 

sessões apresentam mais vantagens uma vez que permitem consolidar a informação. 

Segundo o mesmo autor a duração das mesmas não deve ser superior a 90 minutos. 

Assim, este plano formativo contemplará 11 sessões teórico práticas, cada uma com a 

duração de 90 minutos, que decorrerão 1 vez por semana, em horário a combinar 

posteriormente com os participantes, e serão dinamizadas pelos diversos 

intervenientes acima descritos, como se pode observar no Quadro 19. 
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Quadro 19 – Plano Formativo do Projeto de Intervenção Comunitária “Cuidando de Quem 

Cuida” 

Tema Conteúdo Formador Duração 

1ª Sessão – 
Cuidando de quem 

cuida 

- Apresentação do projeto ao 
público-alvo; 
- Quebra-gelo e apresentação 
dos formadores e participantes. 

Enfermeiro 1h30m 

2ª Sessão – 
Dificuldades de 

quem cuida 

- Reflexão sobre o cuidar e sobre 
as dificuldades de quem cuida; 
- Conceitos básicos sobre cuidar, 
cuidador e recetor de cuidados 

Enfermeiro 1h30m 

3ª Sessão – Stresse 
do prestador de 
cuidados e bem-
estar psicológico 

- Situações geradoras de stresse 
– como ultrapassar 
- Como promover o bem-estar 
psicológico do cuidador 

Psicólogo 1h30m 

4ª Sessão – 
Atividades de Vida 

Diárias I 

- Posicionamentos e 
mobilizações; 
- Transferências cama – cadeira 
de rodas 

Enfermeiro 
Fisioterapeuta 1h30m 

5ª Sessão – 
Atividades de Vida 

Diárias II 

- Sessão prática sobre 
posicionamentos, mobilizações e 
transferências 

Enfermeiro 
Fisioterapeuta 1h30m 

6ª Sessão – Apoios 
Sociais 

- Respostas sociais existentes na 
comunidade Assistente Social 1h30m 

7ª Sessão – Higiene 
Oral no idoso 
dependente 

- Principais patologias da 
cavidade oral; 
- Como efetuar corretamente a 
higiene oral do doente 
dependente; 
- Sessão prática 

Higienista Oral 1h30m 

8ª Sessão – Bem-
estar físico do 
prestador de 
cuidados e 

atividade física I 

- Atividades que promovem o 
bem-estar físico do prestador de 
cuidados Professor de 

Educação Física 1h30m 

9ª Sessão – Bem-
estar físico do 
prestador de 
cuidados e 

atividade física II 

 
- Atividade física - aula prática Professor de 

Educação Física 1h30m 

10ª Sessão – 
Nutrição na pessoa 

dependente 

- Alimentação do doente com 
demência Nutricionista 1h30m 
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11ª Sessão – 
Convívio 

“Cuidando de 
Quem Cuida” 

- Lanche coletivo com 
prestadores de cuidados e 
formadores 
- Entrega de diploma de 
participação nas sessões  

Equipa afeta ao 
projeto 1h30m 

As sessões serão dinamizadas pelos diversos técnicos e seguirão a seguinte divisão 

temporal: 

- 10 Minutos - introdução ao tema; 

- 70 Minutos - desenvolvimento de tema; 

- 10 Minutos - avaliação da sessão 

 

 

8.8. Avaliação 

 

Segundo Imperatori e Giraldes (1993) a avaliação tem como finalidade corrigir ou 

melhorar algo, ou seja, pretende verificar o que correu bem e o que correu menos 

bem para que possam ser introduzidas alterações que levem ao melhoramento, neste 

caso específico, das ações de formação do projeto de intervenção comunitária 

“Cuidando de Quem Cuida”. 

Em cada sessão de educação para a saúde será efetuada uma avaliação da mesma, 

através de um pequeno questionário, para que a população alvo possa exprimir qual a 

sua opinião sobre a temática apresentada e quais as sugestões que apresenta para que 

a mesma possa ser melhorada em futuras intervenções. 

Na última sessão será também aplicado o instrumento de avaliação WHOQOL-Bref 

para que se possam comparar os dados obtidos nestes instrumento antes e após a 

intervenção de educação para a saúde, com a finalidade de avaliar se existe ou não um 

aumento da qualidade de vida percecionada pela população alvo 
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Quanto à avaliação do gabinete de apoio aos cuidadores informais esta será feita 

através de um questionário de satisfação preenchido pelos utentes que entraram em 

contacto com o mesmo. O documento preenchido será anónimo, garantindo assim a 

confidencialidade e transparência das respostas. 

Já a avaliação do grupo de voluntariado será também feita através do preenchimento 

de uma grelha de satisfação, onde também será garantido o anonimato das respostas 

efetuadas. 

Após a recolha de informação proceder-se-ão às alterações necessárias e será dado 

início a um novo plano de intervenção a outro grupo de cuidadores informais de idosos 

com doença mental. 
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9. Conclusão  

 

O presente trabalho teve como principal objetivo conhecer a qualidade de vida dos 

cuidadores informais de idosos com doença mental e as suas principais dificuldades. 

Pretendeu ainda caracterizar as variáveis sociodemográficas dos cuidadores informais 

do concelho de Castro Verde, para viabilizar um projeto de intervenção comunitária 

que possibilite o apoio a estes prestadores de cuidados. 

Este estudo de investigação teve por base um desenho de investigação observacional 

descritivo e transversal, e contou com a participação de 18 cuidadores informais de 

idosos com doença mental, todos residentes no concelho de Castro Verde. Em 

primeiro lugar, após preenchimento do consentimento informado, foi-lhe aplicado um 

questionário geral de variáveis sócio demográficas, seguido do instrumento de 

avaliação CADI e do WHOQOL-Bref. E teve como finalidade a elaboração de um projeto 

de intervenção comunitária para dar resposta às necessidades identificada. 

Os principais resultados obtidos revelam que os prestadores de cuidados são na sua 

maioria mulheres, esposas ou filhas dos recetores de cuidados, e com idades 

compreendidas entre os 37 e os 90 anos (M=66,89), e que coabitam na sua maioria 

com o recetor de cuidados. 

Quanto aos instrumentos de avaliação utilizados nesta investigação (CADI, WHOQOL-

Bref), verificou-se que estes são de grande utilidade para pesquisas científicas uma vez 

que são ambos fáceis de aplicar e de analisar. O instrumento CADI leva-nos a 

compreender quais as principais dificuldades sentidas pelos prestadores de cuidados, 

já o WHOQOL-Bref reporta-nos para a qualidade de vida percecionada, neste caso 

específico, dos prestadores de cuidados, e quais os domínios em que ela é mais 

afetada. Após a aplicação dos instrumentos de avaliação chegou-se à conclusão que as 

maiores dificuldades sentidas pelos cuidadores são a nível das exigências de ordem 

física da prestação de cuidados e as restrições na vida social. Já a nível da qualidade de 

vida, os domínios mais afetados são a qualidade de vida geral, o psicológico e o físico. 
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Quando se correlacionam os dados destes dois instrumentos também se verifica que 

existe de fato relação entre os diversos domínios do CADI e do WHOQOL-Bref, e que 

quanto maiores são as dificuldades menores são os valores nos diversos domínios da 

qualidade de vida. 

Após a recolha e análise dos dados foi elaborada uma proposta de um projeto de 

intervenção comunitária denominado “Cuidando de Quem Cuida” que tem como 

objetivos principais capacitar os prestadores de cuidados informais para o processo de 

cuidar de idosos com doença mental, e aumentar o nível de qualidade de vida dos 

prestadores de cuidados informais de idosos com doença mental do concelho de 

Castro Verde. Foram depois traçados os objetivos específicos e atividades para os 

alcançar. Foram ainda estabelecidas as parcerias com entidades locais de forma a 

poder dar continuidade ao projeto. 

Este projeto de intervenção comunitária assentou em três pilares fundamentais, sendo 

eles a formação dos prestadores de cuidados, a criação de um gabinete de apoio ao 

cuidador que funciona na UCSP de Castro Verde, e ainda a criação de um grupo de 

voluntariado denominado “Amigos do Cuidador”. 

Este estudo, no entanto, apresenta algumas limitações que irão ser referidas de 

seguida. A primeira prende-se com o tamanho reduzido de participantes (N=18), o que 

não permite a replicação de resultados a outras populações semelhantes. Caso o 

número de participantes fosse maior poderiam ter sido utilizados outros métodos 

estatísticos, como por exemplo o t de Student. 

Outra das limitações deve-se ao sexo dos participantes, uma vez que a grande maioria 

dos prestadores de cuidados inquiridos foram mulheres (n=17) não foi possível 

verificar se existem ou não diferenças significativas entre o sexo masculino e o sexo 

feminino no que diz respeito aos valores da qualidade de vida reportada e as principais 

dificuldades sentidas. 

Em relação ao recetor de cuidados poderia também ter sido aplicado um instrumento 

de recolha de dados sobre o seu grau de dependência para que se pudesse 

correlacionar essa variável com a qualidade de vida do cuidador informal. 
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No entanto estas limitações não invalidam as conclusões obtidas no presente trabalho, 

uma vez que os seus resultados se assemelham a outros estudos realizados ao mesmo 

tipo de população em estudo. 

Esta dissertação fez com que se passasse a conhecer melhor estes cuidadores e a sua 

realidade em contexto domiciliário, e pode ainda observar-se a relação que estes têm 

com os recetores de cuidados e com outras pessoas da família. 

Realça-se ainda a importância do trabalho realizado pelos cuidadores informais e a 

valorização que é necessário fazer para que estes compreendam que de facto são a 

pedra basilar na prestação de cuidados. 

Os cuidadores formais, trabalhando sempre em equipa multidisciplinar, devem 

reforçar o trabalho desempenhado pelos cuidadores informais, demonstrando sempre 

disponibilidade para ajudar estes a ultrapassarem as suas dificuldades. Cabe também a 

estes profissionais a criação e dinamizações de projetos, como o que foi proposto 

neste trabalho, para que possam dar uma resposta às reais necessidades sentidas por 

esta população específica, tendo como objetivo final o aumento da qualidade de vida 

destes. 
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Apêndice I 

– Questionário Geral (Variáveis Sociodemográficas) – 



 

 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da realização da tese de mestrado com o tema “Qualidade de 

vida e dificuldades dos cuidadores informais de idosos com doença mental” 

gostaria de contar com a sua colaboração para o preenchimento do seguinte 

questionário. 

Não existem respostas certas ou erradas pelo que lhe peço que responda o 

mais honestamente possível a cada questão. 

Se não tiver a certeza da resposta a alguma questão dê a que lhe pareça 

mais conveniente, mas não deixe nenhuma questão por responder. 

Não necessita de colocar o seu nome, nem nada que o identifique, em 

nenhuma das páginas do questionário de forma a não poder ser identificado, 

garantindo assim a confidencialidade dos seus dados.  

 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 



 

 

Questionário Geral 

(Variáveis sociodemográficas) 

1. Sexo: …………………..Masculino □    Feminino □ 

2. Idade: _________ 

3. Estado Civil: __________________ 

4. Escolaridade: _________________ 

5. Estado atual no emprego: __________________ 

6. Profissão: _______________________________ 

7. De quantas pessoas cuida: _________________ 

7.1. Sexo: ………Masculino □    Feminino □ 

7.2. Idade: _________ 

7.3. Patologia do foro mental: _____________________________ 

8. Há quanto tempo cuida da pessoa em questão: _______________ 

9. Qual o grau de parentesco que tem com a pessoa de que cuida: 

____________________________________________________________ 

10. Quantas horas gasta por dia a prestar cuidados a essa pessoa: 

__________________________ 

11. Que tipo de cuidados presta: _____________________________________ 

12.  A(s) pessoa(s) de quem cuida vive(m) consigo: ______________________ 

13. Recebe algum apoio para o/a ajudar a cuidar dessa(s) pessoa(s)? _______ 

13.1. Se sim, qual? _________________________________________ 

14. Recebe apoio de alguma instituição para o ajudar a cuidar dessa 

pessoa:______________________________________________________ 

Se sim: 
14.1. Quantas horas por semana recebe apoio: ___________________ 

14.2. Que tipo de apoio recebe: _______________________________ 

15. Quais as principais dificuldades que sente em relação ao cuidar dessa 

pessoa?______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Apêndice II 

– Consentimento Informado – 



 

 

                CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, Helena Sofia Figueira da Silva, neste momento a frequentar o Mestrado em 

Psicogerontologia Comunitária, na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Beja, estou a desenvolver uma tese de mestrado com o tema 

“Qualidade de vida e dificuldades dos cuidadores informais de idosos com 

doença mental” sob orientação da Professora Dra. Maria Cristina Campos de 

Sousa Faria e coorientação da Professora Especialista e Mestre Maria Manuela 

Narciso Pereira. 

O objetivo deste estudo é identificar a qualidade de vida dos cuidadores 

informais de pessoas com 65 ou mais anos, com patologia do foro mental e 

quais as suas principais dificuldades. 

Neste âmbito estou a proceder à recolha de dados para a qual solicito a sua 

colaboração para o preenchimento deste questionário. Todas as informações 

por si fornecidas permanecerão confidenciais e serão utilizadas apenas para o 

estudo em questão. 

A sua participação neste estudo é completamente voluntária, e poderá a 

qualquer momento que entenda desistir da mesma, sem qualquer prejuízo. 

Se concordar em participar, por favor assine no espaço abaixo. Obrigada pela 

sua participação e atenção. 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Eu, _____________________________________________, na qualidade de 

prestador de cuidados, fui esclarecido(a) sobre o estudo “Qualidade de vida e 

dificuldades dos cuidadores informais de idosos com doença mental” e 

concordo em participar no mesmo. 

 

Assinatura: _____________________________________________ 

____________, _____ de ______________ de 2013.
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ANEXO I 

– Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador – CADI – 



 

 

 
Índice para avaliação das dificuldades do prestador de cuidados (CADI – 

Carers’ Assessment of Difficulties Index) 
[Elaborado por Nolan, Grant e Keady (1998) e validado para a língua 

portuguesa por Brito (2002)] 

O CADI é uma lista de 30 afirmações, feitas por pessoas que prestam 

cuidados, acerca das dificuldades que enfrentam. Leia atentamente cada uma 

das afirmações, e indique de que modo se aplicam ao seu caso, colocando o 

sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião. A partir das suas 

respostas poderão ser encontradas formas de apoio à pessoa que presta 

cuidados. 

Prestar cuidados pode ser difícil 
porque: 

Não 
aconteceu 

no meu 
caso 

Isto acontece no meu caso e sinto 
que: 

Não me 
perturba 

Causa-me 
alguma 

perturbação 

Perturba-
me muito 

1 Não tenho tempo suficiente para mim 
próprio 

    

2 Por vezes sinto-me “de mãos atadas”/ 
sem poder fazer nada para dominar a 
situação 

    

3 Não consigo dedicar tempo suficiente 
às outras pessoas da família 

    

4 Traz-me problemas de dinheiro 
 

    

5 A pessoa de quem cuido chega a pôr-
me fora de mim 

    

6 A pessoa de quem cuido depende de 
mim para se movimentar 

    

7 Parece-me que os técnicos de saúde 
e ação social (médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais, etc.) não fazem 
bem ideia dos problemas que os 
prestadores de cuidados enfrentam 

    

8 Afasta-me do convivo com as outras 
pessoas e de outras coisas que gosto 

    

9 Chega a transtornar as minhas 
relações familiares 

    

10 Deixa-me muito cansado fisicamente 
 

    

11 Por vezes a pessoa de quem estou a 
cuidar exige demasiado de mim 

    

12 Deixou de haver o sentimento que 
havia na minha relação com a pessoa 
de quem cuido 

    

13 A pessoa de quem cuido necessita de 
muita ajuda nos seus cuidados 
pessoais 

    

14 A pessoa de quem cuido nem sempre     



 

 

ajuda tanto quanto poderia 
15 Ando a dormir pior por causa desta 

situação 
    

16 As pessoas da família não dão tanta 
atenção como eu gostaria 

    

17 Esta situação faz-me sentir irritado(a) 
 

    

18 Não estou com os meus amigos tanto 
quanto gostaria 

    

19 Esta situação está a transtornar-me 
os nervos 

    

20 Não consigo ter um tempo de 
descanso nem fazer uns dias de 
férias 

    

21 A qualidade da minha vida piorou 
 

    

22 A pessoa de quem cuido nem sempre 
dá valor ao que eu faço 

    

23 A minha saúde ficou abalada 
 

    

24 A pessoa de quem cuido sofre de 
incontinência (não controla as 
necessidades) 

    

25 O comportamento da pessoa de quem 
cuido causa problemas 

    

26 Cuidar desta pessoa não me dá 
qualquer satisfação 

    

27 Não recebo apoio suficiente dos 
serviços de saúde e dos serviços 
sociais 

    

28 Alguns familiares não ajudam tanto 
quanto poderiam 

    

29 Não consigo sossegar por estar 
preocupado com os cuidados a 
prestar 

    

30 Esta situação faz-me sentir culpado 
 

    

 

Se entende que, no seu caso, há outras dificuldades resultantes da situação de 

estar a prestar cuidados, por favor indique-as a seguir e assinale, como fez 

atrás, em que medida elas o perturbam. 

Prestar cuidados pode ser difícil 
porque: 

Não 
aconteceu 

no meu 
caso 

Isto acontece no meu caso e sinto 
que: 

Não me 
perturba 

Causa-me 
alguma 

perturbação 

Perturba-
me muito 
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ANEXO II 

– Escala de Avaliação da Qualidade de Vida – WHOQOL-Bref – 



 

 

Questionário WHOQOL – Bref 

Instruções:  

Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras 

áreas da sua vida. 

Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a 

dar a uma pergunta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode 

muitas vezes ser a resposta que lhe vier primeiro à cabeça. 

Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, alegrias e 

preocupações. Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida nas duas últimas 
semanas. 

Por exemplo, se pensar nestas duas últimas semanas, pode ter que responder 

à seguinte pergunta: 

 Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

Recebe de outras pessoas 
o tipo de apoio que 
necessita? 

1 2 3 4 5 

Deve por um círculo à volta do número que melhor descreve o apoio que 

recebeu das outras pessoas nas duas últimas duas semanas. Assim, marcaria 

o número 4 se tivesse recebido bastante apoio, ou o número 1 se não tivesse 

tido nenhum apoio dos outros nas últimas semanas. 

Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha 
um círculo à volta do número da escala para cada pergunta que lhe 
parece que dá a melhor resposta. 

  Muito 
Má Má Nem Boa 

Nem Má Boa Muito 
Boa 

1 (G1) Como avalia a sua qualidade de vida? 1 2 3 4 5 

 

  
Muito 

Insatisfeito Insatisfeito 

Nem 
satisfeito 

Nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

2 
(G4) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua 
vida? 

1 2 3 4 5 

 



 

 

As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas 

duas últimas semanas. 

  Nada Pouco Nem muito 
nem pouco Muito Muitíssimo 

3 
(F1.4) 

Em que medida as suas dores 
(físicas) o(a) impedem de fazer o 
que precisa de fazer? 

1 2 3 4 5 

4 
(F11.3) 

Em que medida precisa de 
cuidados médicos para fazer a sua 
vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
(F4.1) 

Até que ponto gosta da vida? 1 2 3 4 5 

6 
(F24.2) 

Em que medida sente que a sua 
vida tem sentido? 1 2 3 4 5 

7 
(F5.3) 

Até que ponto se consegue 
concentrar? 1 2 3 4 5 

8 
(F16.1) 

Em que medida se sente em 
segurança no seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5 

9 
(F22.1) 

Em que medida é saudável o seu 
ambiente físico? 1 2 3 4 5 

 

As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz 

de fazer certas coisas nas duas últimas semanas. 

  Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

10 
(F2.1) 

Tem energia suficiente 
para a sua vida diária? 1 2 3 4 5 

11 
(F7.1) 

É capaz de aceitar a sua 
aparência física? 1 2 3 4 5 

12 
(F18.1) 

Tem dinheiro suficiente 
para satisfazer as suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
(F20.1) 

Até que ponto tem fácil 
acesso às informações 
necessárias para 
organizar a sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

14 
(F21.1) 

Em que medida tem 
oportunidade para realizar 
atividades de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

  Muito 
Má 

Má Nem Boa 
nem Má 

Boa Muito Boa 

15 
(F9.1) 

Como avaliaria a sua mobilidade 
(capacidade para se movimentar e 
deslocar por si próprio)? 

1 2 3 4 5 

 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu bem ou 
satisfeito(a) em relação a vários aspetos da sua vida nas duas últimas 

semanas. 



 

 

  
Muito 

Insatisfeito Insatisfeito 

Nem 
satisfeito 

Nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

16 
(F3.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com o seu 
sono? 

1 2 3 4 5 

17 
(F10.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua 
capacidade para 
desempenhar as atividades 
do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
(F12.4) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua 
capacidade de trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
(F6.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) consigo próprio? 1 2 3 4 5 

20 
(F13.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com as suas 
relações pessoais? 

1 2 3 4 5 

21 
(F15.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22 
(F14.4) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com o apoio que 
recebe dos seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 
(F17.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com as 
condições do lugar em que 
vive? 

1 2 3 4 5 

24 
(F19.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com o acesso 
que tem aos serviços de 
saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
(F23.3) 

Até que ponto está 
satisfeito(a) com os 
transportes que utiliza? 

1 2 3 4 5 

 

As perguntas que se seguem referem-se à frequência com que sentiu ou 

experimentou certas coisas nas duas últimas semanas.  

  Nunca Poucas 
Vezes 

Algumas 
Vezes Frequentemente Sempre 

26 
(F8.1) 

Com que frequência tem 
sentimentos negativos, tais como 
tristeza, desespero, ansiedade ou 
depressão? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO III 

– Autorização para utilização do CADI – 
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ANEXO IV 

– Autorização para utilização do WHOQOL-Bref – 
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ANEXO V 

– Autorização do Concelho de Administração e Comissão de ética da 

ULSBA, EPE. – 
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ANEXO VI 

– Cronograma de atividades do projeto “Cuidando de Quem Cuida”– 
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