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No âmbito do Orçamento Colaborativo 2021, da
União de Freguesias (UF) de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde, a Associação Social e Cultural “Ninguém
Pode Ficar Para Trás” conceptualizou e propôs-se a
conduzir o projeto “Cuidar de Quem + Cuida”, por
forma a efetuar um diagnóstico formal das práticas
em vigor, direcionadas para a população de
cuidadores informais, e elaborar um documento final
que refletisse, partindo de uma base empírica
territorializada, a realidade, nas suas diferentes
dimensões, dos cuidadores informais que residem na
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde. O presente projeto, e consequente
problemática a trabalhar, constituiu-se através da
pesquisa e análise de estudos sobre o cuidador
informal e a pessoa cuidada ao domicílio.

Â M B I T O

0 1
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O presente projeto teve por objetivo explorar as
características, necessidades e constrangimentos
associados à prestação de cuidados no território da
União de Freguesias, especificamente:

Identificar, documentar e caracterizar da
população Sénior - cuidada no seu domicílio -
e dos seus cuidadores informais, pertencentes
ao território da União de Freguesias de Aldoar,
Foz do Douro e Nevogilde;

Contribuir para a melhoria da resposta local e
nacional de apoio aos Cuidadores Informais,
bem como, promover o envelhecimento ativo
na população Sénior. 

Q U E S T Õ E S  D E  I N V E S T I G A Ç Ã O
Por forma a dar resposta aos objetivos propostos, a
equipa de investigação desenvolveu um conjunto de
questões de investigação às quais procurou responder
ao longo da implementação do projeto: 

Como se caracterizam os cuidadores informais
da União de Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde?

Como são caracterizadas as Pessoas Cuidadas
pelos Cuidadores Informais?

Quais as implicações da prestação de cuidados
na vida dos Cuidadores Informais?

JANEIRO DE 2022RELATÓRIO DIAGNÓSTICO //



0 3

Como é perspetivada a prestação de cuidados
por parte dos Cuidadores Informais?

Quais as necessidades formativas,
psicossociais, laborais e de saúde dos
Cuidadores Informais?

Qual o grau de adequação do cuidado prestado
às necessidades das Pessoas Cuidadas?

Como são perspetivados os cuidados por parte
dos profissionais que prestam apoio a esta
população?

Q U E S T Õ E S  D E  I N V E S T I G A Ç Ã O
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RECOLHA DE DADOS
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Este relatório decorre de um trabalho de campo, de
inspiração etnográfica, que combinou a aplicação de
questionários, a realização de entrevistas
semiestruturadas e de grupos focais, a observação
participante e direta, bem como análise documental de
documentos fulcrais, desenvolvidos pela equipa no
decurso do projeto, considerados de relevo pela
informação neles contida (e.g. relatórios de atividade,
síntese de reuniões ou eventos considerados
importantes, entre outros). 

Foram criados diversos instrumentos com o intuito de
tornar a recolha de dados exaustiva, na medida que
abrangesse todos os aspetos da vida dos Cuidadores
Informais e dos Idosos cuidados no domicílio no
território de ação. Este esforço materializou o desejo
da equipa de obter um retrato fiel e pormenorizado da
realidade destas populações.

Todos os instrumentos criados para a aplicação no
terreno foram avaliados e receberam o parecer
positivo da Comissão de Ética da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto. A sua aplicação cumpriu os princípios éticos
fundamentais e a recolha de dados só teve início após
o consentimento informado, livre e esclarecido de
cada participante. O material apresentado foi
cuidadosamente analisado, sendo despido de todos os
elementos que possam identificar os participantes,
colocando em risco a confidencialidade e o anonimato
da sua participação.
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QUESTIONÁRIO

O questionário aplicado resultou da aglutinação de
diferentes instrumentos/escalas comumente utilizadas
na avaliação de diferentes dimensões relacionadas
com o quotidiano dos Cuidadores Informais, bem como
das Pessoas Cuidadas. Este contou com a adaptação de
um instrumento de recolha de dados, utilizado pelo
Handicap Santé (2008), que explorou diversos âmbitos
do cuidado informal, nomeadamente:

Condições de desempenho da atividade de
cuidador informal;

Procurou avaliar-se as condições em que decorre a
prestação de cuidados, nomeadamente, se o
cuidador coabita com a pessoa cuidada, ou não
coabitando, qual a distância e o tempo que o
cuidador demora desde a sua residência até à
habitação da pessoa cuidada. Para os coabitantes,
aferiram-se as condições em que se processa esta
questão, nomeadamente as razões que suscitaram a
coabitação com a pessoa cuidada; se existem
outros membros do agregado familiar na mesma
habitação; e em que período é que a prestação de
cuidados ocorre. Por fim, procurou-se verificar se o
cuidador recebia algum apoio externo e em que
condições é que este ocorre.

Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) - Ministère de la Santé
(2008). Enquête «Les aidants informels» de personnes interrogées lors de l’enquête Handicap-Santé 2008.
Cohabitant. http://www.progedo-adisp.fr/documents/lil-0495/lil-0495q_cohab.pdf

Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) - Ministère de la Santé
(2008). Enquête «Les aidants informels» de personnes interrogées lors de l’enquête Handicap-Santé 2008. Non
Cohabitant. http://www.progedo-adisp.fr/documents/lil-0495/lil-0495q_ncohab.pdf

JANEIRO DE 2022RELATÓRIO DIAGNÓSTICO //

http://www.progedo-adisp.fr/documents/lil-0495/lil-0495q_cohab.pdf
http://www.progedo-adisp.fr/documents/lil-0495/lil-0495q_ncohab.pdf


M E T O D O L O G I A
RECOLHA DE DADOS

0 8

QUESTIONÁRIO

Relação com a Pessoa Cuidada.

Nesta dimensão avaliou-se a relação com a pessoa
cuidada, bem como o possível grau de parentesco
existente entre ambos.

Atividades desempenhadas enquanto Cuidador
Informal.

Esta dimensão compreende a tipologia de cuidados
prestados e de que forma é que estes ocorrem, bem
como, o grau de participação nas tomadas de
decisão de temáticas variadas relacionadas com a
pessoa cuidada

Vivências enquanto Cuidador Informal;

Nesta dimensão, o foco principal prende-se com a
exploração do ponto de vista do cuidador informal
e do seu estado de saúde físico e emocional.
Adicionalmente, explorou-se a forma como a
prestação de cuidados impactou a sua vida e quais
as alterações no quotidiano, decorrentes do
cuidado, percebidas pelos próprios 

Prestação de cuidados sociais e de saúde à Pessoa
Cuidada

Por último, nesta dimensão aferiu-se, junto do
cuidador, a tipologia de cuidados profissionais que
a pessoa cuidada recebe a nível institucional e
qual a relação existente entre os profissionais de
saúde e da área social com o cuidador informal. 
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QUESTIONÁRIO

A este instrumento foram adicionados novos itens, de
acordo com a sua pertinência na caracterização das
populações-alvo. Assim, inclui-se a versão adaptada da
escala de Lawton & Brody, de modo a avaliar o grau
de dependência da pessoa cuidada, e a autonomia da
Pessoa Cuidada para a realização de atividades
necessárias para viver de forma independente
(Atividades Instrumentais de Vida Diária, AIVD), tais
como: a utilização do telefone, a realização de
compras, a preparação das refeições, a participação
nas tarefas domésticas, a utilização de meios de
transporte, o manejo da medicação, a responsabilidade
de assuntos financeiros, entre outras. 

De modo a aferir, junto do cuidador informal, o seu
grau de participação, disponibilidade e interesse em
participar em ações de formação e/ou sensibilização
para a sua condição, foram adicionados itens, por
forma explorar a perceção dos cuidadores em relação
a estas dimensões e as razões pelas quais o cuidador
informal se via impedido de tomar parte ativa nestes
eixos. Os CI’s foram, também, questionados sobre
possíveis estratégias ou soluções que poderiam ser
desenvolvidas por instituições da União de Freguesias,
de modo a fomentar a participação ativa desta
população em ações de intervenção e/ou
sensibilização comunitária

O questionário final, aplicado aos participantes
selecionados, contou com 64 itens. 

Sequeira, C. (2007). Cuidar de Idosos Dependentes. Coimbra: Quarteto Editora
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ENTREVISTA

No que concerne às entrevistas, utilizou-se o
questionário desenvolvido como guião de entrevistas
semiestruturadas, assumindo-se uma maior
flexibilidade na condução das mesmas, o que permitiu,
por sua vez, uma maior fluidez das interações entre os
entrevistadores e os entrevistados, o que resultou na
exploração de temáticas-chave à medida que estas
surgiam naturalmente no discurso dos participantes.
 
Tendo em conta os obstáculos introduzidos pela
COVID-19 e pelas consequentes medidas criadas para
o combate à propagação da mesma no território
nacional, foi viabilizada a realização das entrevistas
por via telefónica, além do método presencial
equacionado inicialmente. Em ambos os casos, a
entrevista foi gravada, mediante a aprovação dos
participantes, sendo mais tarde transcrita e desprovida
de elementos caracterizadores dos mesmos que
pusessem em causa o anonimato e confidencialidade.

No caso das entrevistas em contexto presencial,
procurou-se aliar à recolha de dados por meio do
guião, a recolha por meio da observação direta, no
contexto natural dos fenómenos em análise, orientada
por um guião de observação, construído para o efeito
(consultar Anexo C). Estes dados foram diluídos no
conjunto total de informações recolhidas por meio da
entrevista. 
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ENTREVISTA

Partipantes

No decurso do projeto foram realizados um total
aproximado de 121 contactos, de diferentes
modalidades, com as instituições e serviços do
território de ação. O número de contactos apresentado
foi estimado tendo em conta o número de contactos
presenciais ou por via telefónica realizados no decurso
do projeto.

A tabela de seguida apresentada sumariza o processo
descrito:

CONTACTOS REALIZADOS Nº

Instituições contactadas 35

Emails enviados 135

Proveniência da Referenciação  

IPSS 10

Organizações de Saúde 0

Estabelecimentos de ensino 0

Instituições municipais 2
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ENTREVISTA

Partipantes

A estas instituições e serviços foi fornecido, num
primeiro momento, um documento informativo
contendo uma breve contextualização do projeto
(informações referentes à entidade promotora e
gestora, ao âmbito e aos objetivos do estudo), bem
como a intenção do contacto, solicitando: 

O contacto de cuidadores informais e/ou de idosos
cuidados ao domicílio no território em estudo;

O contacto de outras entidades que desenvolvam
um trabalho semelhante no território em análise;

Possíveis diagnósticos, formulados no decorrer das
atividades das entidades, que permitam
compreender aprofundadamente a realidade da
população e do território; 

Recomendações para o desenvolvimento do
presente trabalho; 

Recomendações que conduzam à melhoria da
resposta local e nacional no apoio aos Cuidadores
Informais.
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ENTREVISTA

Partipantes

Foram também contactadas diversas instituições de
Ensino Superior, pelo seu poder agregador de pessoas
com características distintas, por forma a abranger o
maior número de pessoas possível que pudessem
informar a equipa sobre aspetos pertinentes ao estudo
e, em último caso, permitir a referenciação de
cuidadores a integrar na amostra a auscultar. Uma
versão simplificada do documento informativo
previamente apresentado foi enviada às instituições
contactadas. 

Da totalidade dos contactos realizados foram
referenciados 12 cuidadores informais, residentes no
território de ação. Estes cuidadores foram, numa fase
posterior, contactados pela equipa, de modo a agendar
o momento de recolha de dados, mediante as
disponibilidades dos mesmos. Procurou-se ativamente
adaptar a recolha de dados às necessidades e
especificidades de cada cuidador, por forma a não
perturbar possíveis rotinas relacionadas com o cuidado
prestado ou acrescer aos encargos dos cuidadores.
Apenas 7 dos 12 cuidadores referenciados
participaram na recolha de dados planeada. 
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GRUPO FOCAL

Relativamente ao grupo focaL, procurou-se reunir
atores-chave, cujo património experiencial, quer no
que concerne o cuidado, quer no que concerne ao
desenvolvimento de atividades com as populações-
alvo, forneceria informações vitais para a condução do
estudo, bem como, para o diagnóstico e caracterização
dos Cuidadores Informais e das Pessoas Cuidadas. Este
grupo focal serviu de plataforma para o
aprofundamento de diversos tópicos de relevo
identificados ao longo da condução do estudo

Partipantes

No que concerne aos participantes do grupo focal
realizado, e atendendo à importância deste para a
caracterização indireta da realidade dos cuidadores
informais - as necessidades e obstáculos na prestação
de cuidados percebidos - bem como, para a
caracterização direta da realidade da rede de serviços
e apoios que desenvolve o seu trabalho em torno
dessas mesmas necessidades e obstáculos, procurou-
se reunir um conjunto diversificado de atores, cujas
diferentes experiências profissionais poderiam
oferecer um retrato mais completo das questões a
abordar. 
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GRUPO FOCAL

Partipantes

Deste modo, foram contactados profissionais de
diferentes áreas de ação, que atuam em várias áreas
do território em estudo, por forma a integrarem o
grupo de discussão. No total foram contactados 13
atores-chaves, dos quais apenas 7 concordaram em
participar, sendo que destes, apenas 5 participaram,
efetivamente, no grupo de discussão. Todos os
participantes desenvolvem o seu trabalho na área
social. 

Importa salientar as dificuldades na execução do
grupo focal que advieram dos constrangimentos
relacionados com a pandemia da COVID-19. De facto, o
grupo focal foi continuamente adiado até que se
reunissem as condições de segurança necessárias para
a sua realização ou até que novas soluções fossem
desenvolvidas. Estas dificuldades afetaram, em parte,
a capacidade de participação de alguns dos atores-
chave contactados inicialmente.
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Os dados recolhidos foram submetidos para análise de
duas ordens: quantitativa e qualitativa. A combinação
de ambas as metodologias permite uma maior
exaustividade e qualidade dos dados. Foi também
realizada uma análise documental de documentos
fulcrais, desenvolvidos pela equipa no decurso do
projeto, considerados de relevo pela informação neles
contida.

ANÁLISE DOCUMENTAL

Atendendo aos contornos do projeto, pareceu fulcral
adicionar elementos relacionados com a condução do
mesmo e que, de forma indireta, caracterizam a
população-alvo, bem como os sistemas/intervenções
destinadas a esta. De entre estes documentos
encontram-se atas de reuniões desenvolvidas com
parceiros diversos, registos de atividades, entre
outros. 

ANÁLISE QUANTITATIVA

No que concerne à análise quantitativa, uma vez que
esta teve como finalidade a caracterização da
população, procedeu-se a uma análise estatística
descritiva simples, com recurso ao software IBM SPSS
Statistics. Os dados recolhidos foram adicionados a
uma base de dados criada para o efeito deste estudo.

 

IBM Corp. Released 2020. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 27.0. Armonk, NY: IBM Corp
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ANÁLISE QUALITATIVA

Após a recolha e tratamentos inicial dos dados
(deleção de elementos identificadores dos
participantes), o conjunto de dados foi analisado com
recurso à análise de conteúdo temática, desenvolvida
com um nível de detalhe suficiente para a síntese dos
dados fundamentais e categorização da informação.
Através desta análise, a totalidade dos textos é
classificada em categorias que seguem critérios
rigorosos, de modo a fornecer sentido ao material
analisado. 

No que concerne ao material recolhido por meio das
entrevistas, a análise foi auxiliada pelo sistema de
categorias, desenvolvido por forma a dar resposta às
questões de investigação propostas inicialmente. 

Relativamente ao material recolhido através do grupo
focal, a análise desenvolvida serviu-se das questões
utilizadas pelos 3 investigadores para estimular a
participação, por forma a categorizar a informação
obtida. 
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Os resultados apresentados encontram-se divididos em
2 grupos principais:

Dados quantitativos – que, apesar de refletirem as
dimensões quantitativas dos dados analisados,
encontram-se enquadrados com dados qualitativos;

Dados qualitativos. 

Importa salientar que as conclusões expressas no
presente relatório, especialmente aquelas referentes
aos cuidadores informais, resultam da auscultação de
um número reduzido de participantes, pelo que os
dados não devem ser generalizados. Devem, ainda
assim, servir de base para um diálogo que fomente a
criação de respostas para os problemas apresentados. 

DADOS QUANTITATIVOS

Como referido anteriormente, os contactos realizados
foram realizados de múltiplas formas, sendo na sua
maioria provenientes de referenciamentos
institucionais. 

Os dados serão apresentados de acordo com categorias
de análise construídas para permitir uma melhor
perceção dos dados na suas especificidade e
globalidade. Constituiram-se como catergorias: (1)
Caracterização do cuidador; (2) Condicionantes da
pessoa cuidada; (3) Tipologia dos cuidados prestados;
(4) Constrangimentos subsequentes à prestação de
cuidados; (5) Estado psicofisiológico do cuidador
informal. 
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CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

Nº %

Género

Masculino 0 0

Feminino 7 100

< 49 0 0

50 - 59 1 14

60 - 69 5 72

70 - 79 1 14

> 80 0 0

Grupo etário

Escolaridade

1º Ciclo Ensino Básico 5 72

2º Ciclo Ensino Básico 0 0

3º Ciclo Ensino Básico 1 14

Ensino Secundário 0 0

Ensino Superior 1 14
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CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

Nº %

Situação Profissional

Empregada 1 14

Desempregada 3 43

Estado Civil

Casada 4 57

Divorciada 1 14

Viúva 2 29

Solteira 0 0

Reformada 3 43

CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

Como é possível observar, na sua globalidade, os 7
participantes são do sexo feminino (100%), com idades
compreendidas entre os 53 anos e os 73 anos. A
maioria das cuidadoras revela apenas ter o 1º Ciclo do
Ensino Básico (72%), com 1 cuidadora referindo ter
uma Licenciatura (14%). O estado civil com maior
frequente corresponde à condição de casada (57%).
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CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

No que diz respeito à empregabilidade, atendendo à
faixa etária das cuidadoras entrevistadas e aos
constrangimentos atuais no mercado de trabalho,
compreende-se que apenas 1 cuidadora referiu
encontrar-se empregada (14%), ainda que em situação
precária, como trabalhadora independente. Importa
salientar que todas as situações de desemprego
constituem desempregos de longa duração, sendo que
o período de tempo de desemprego mais prolongado
regista 18 anos. A cuidadora que se encontra em
situação de desemprego pelo menor período de tempo,
refere encontrar-se nesta situação decorrente da
pandemia. 

Na sua maioria, as cuidadoras referem, num
determinado momento da sua vida profissional, ter
procedido a adaptações e/ou alterações decorrente da
necessidade de prestarem cuidados (para
acompanhamento a consultas médicas, por exemplo).
O caso mais extremo observado diz respeito a uma das
cuidadoras entrevistadas, que afirmou ter sentido
necessidade de deixar o seu atual emprego para
prestar cuidados a tempo inteiro.

Além da pessoa cuidada a quem prestam cuidados de
forma privilegiada, 3 cuidadoras referem prestar
cuidados a outras pessoas (43%).

 

DADOS QUANTITATIVOS
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Ao acompanhamento a consultas médicas;

À ajuda na toma de medicação; 

Ao apoio moral e companhia durante o quotidiano;

Ao auxílio nos domínios essenciais da vida
quotidiana - como vestir, higiene pessoal e à hora
das refeições;

À participação nas tarefas domésticas - 
 nomeadamente na limpeza da habitação ou no
auxílio na compra de mercearias;

Ao apoio administrativo e na tomada de decisão;

Assegurar a vigilância noturna e/ou diurna;  

Apoio financeiro e material. 

CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

Os cuidados prestados a terceiros resumem-se, na sua
generalidade:

57% das cuidadoras auscultadas referem não possuir
apoio externo para a realização de tarefas domésticas,
sendo que 43% descrevem o apoio recebido como
centrado na prestação de cuidados à pessoa cuidada,
maioritariamente, na vertente higiene pessoal. Este
apoio é realizado por organizações da ordem social
presentes no território da União de Freguesias com
uma periodicidade semanal.

DADOS QUANTITATIVOS
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CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

As cuidadoras referem que a prestação de cuidados
ocorre a tempo integral, durante a semana e o fim de
semana. 

A relação existente entre a pessoa cuidada e a
cuidadora informal é, na sua maioria, definida como
muito boa ou boa (86%), com apenas 1 cuidadora a
referir que tem uma relação difícil com a pessoa
cuidada, neste caso, o marido. Importa salientar que a
relação difícil não parece advir dos cuidados prestados
enquanto cuidadora informal, estando relacionada com
aspetos da relação que transcendem, mas influenciam
o cuidado.

No que concerne a coabitação com a pessoa cuidada,
verifica-se que está intimamente ligada à relação pré-
existente entre o Cuidador Informal e a Pessoa
Cuidada, bem como, às necessidades da Pessoa
Cuidada. 3 das cuidadoras coabitam permanentemente
com a pessoa cuidada, dada a natureza da relação
entre ambas (são ou casadas com a pessoa cuidada, ou
apresentam algum grau de parentesco). Uma cuidadora
reside em habitação própria, mas perante condições de
maior fragilidade física ou psicológica da pessoa
cuidada, admitiu ter coabitado com esta durante
alguns meses. Os restantes cuidadores, dada a relação
com a pessoa cuidada (vizinho, amigo), não coabitam. 

DADOS QUANTITATIVOS
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CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR

A figura de seguida exposta apresenta graficamente as
relações entre Cuidador Informal e a Pessoa Cuidada. 

Familiar
3

Cônjuge
2

Amigo
1

Vizinho
1

DADOS QUANTITATIVOS

CONDICIONANTES DA PESSOA CUIDADA

De modo a avaliar a capacidade funcional da pessoa
cuidada foi utilizado o Índice de Lawton-Brody (versão
apresentada por Sequeira, 2007), que permite avaliar o
desempenho e/ou participação da pessoa sénior em
atividades instrumentais da vida diária. 

Sequeira, C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto Editora.
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Independente Moderadamente Dependente
Severamente Dependente

0 2 4 6 8

Medicação 

Uso do dinheiro 

Uso de Transporte 

Uso do Telefone 

Ir às compras 

Preparar alimentação 

Lavar a roupa 

Cuidar da casa 
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DADOS QUANTITATIVOS

CONDICIONANTES DA PESSOA CUIDADA

Através da avaliação compósita dos itens é possível
inferir o grau de dependência/independência da
pessoa cuidada. A figura apresentada sintetiza os
resultados obtidos.

JANEIRO DE 2022RELATÓRIO DIAGNÓSTICO //



R E S U L T A D O S

2 7

DADOS QUANTITATIVOS

CONDICIONANTES DA PESSOA CUIDADA

8 pontos - pessoa independente;

9 a 20 pontos - pessoas moderadamente
dependentes, necessitando de uma certa ajuda;

 > 20 pontos - pessoa severamente dependente,
necessitando muita ajuda. 

Importa salientar as questões culturais relacionadas
com os papeis de género que podem, além da
dependência à pessoa cuidadora por motivos de
doença, influenciar na participação ativa das tarefas
descritas.

Relativamente ao grau de (in)dependência na
globalidade dos itens, o valor do Índice pode variar
entre 8 e 30 pontos, sendo analisado com base nos
seguintes pontos de corte: 

Com base nos resultados compósitos do Índice,
verifica-se que as pessoas cuidadas auscultadas (ainda
que indiretamente) apresentam, na sua totalidade,
uma severa dependência da cuidadora, necessitando
de toda a ajuda que lhe possa ser prestada. 

Categoria Frequência

Independente (<8) 0

Moderadamente Dependente (9-20) 0

Severamente Dependente (>20) 7
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TIPOLOGIA DOS CUIDADOS PRESTADOS

Decorrente da severa dependência que as pessoas
cuidadas apresentam, a prestação de cuidados
procede-se em várias categorias. 

DADOS QUANTITATIVOS

Não Sim

0 2 4 6 8

Marcação de consultas 

Acompanhamento a consultas 

Compra da medicação 

Ajuda na toma da medicação 

Participação nos cuidados 

Assegurar o acompanhamento médico 

Assistência na Higiene 

Ajudar a vestir 

Preparação das refeições 

Ajuda na toma das refeições 

Ajuda nas tarefas domésticas 

Ajuda para a deslocação na habitação 

Ajuda nas necessidades básicas 

Gestão do orçamento 

Acompanhamento para atividades de lazer 

Ajuda na tomada de decisão 

Suporte moral e companhia 

Vigilância noturna 

Vigilância diurna 

Gestão da intervenção de profissionais 

Ajuda nas compras 
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TIPOLOGIA DOS CUIDADOS PRESTADOS

Na sua maioria, as tarefas de carácter mais
administrativo são tomadas com apoio da cuidadora,
sendo que o grau de apoio diferencia-se tendo em
conta a condição psicológica da pessoa cuidada. Isto é,
pessoas cuidadas que não registem perdas cognitivas
tendem a tomar a decisão, seja médica ou de outro
cariz, apenas com o apoio da cuidadora. Por outro
lado, pessoas cuidadas que apresentem perdas
cognitivas, acabam por reverter a responsabilidade da
tomada de decisão para a cuidadora.

Ela queixa-se. Queixa-se ou nós vemos. Nós vamos
lá, nós estamos lá.(…). Ela vai onde a gente disser: 

‘- Oh mãe. Vamos ao hospital que é preciso!’ 

Em algumas tarefas mais simples, como vestir ou
comer, quando a PC se encontra fisicamente capaz, a
cuidadora tem, apenas, o papel de supervisão da
tarefa.

(…) ele veste-se. As vezes eu é que digo: 
‘-Olhe não tem botão nenhum nas calças.’

 
É assim vestir não. Mas a gente tem que a arranjar.
A gente tem que a arranjar. Vai-se vestindo, mas às

vezes é preciso pôr, por exemplo, um botão da blusa
(…). Não é nada assim de muito grave
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TIPOLOGIA DOS CUIDADOS PRESTADOS

Parece, por vezes, ser necessária uma atenção
redobrada em algumas tarefas, ainda que algumas
mantenham algum grau de autonomia. Importa
salientar que um dos fatores mais importantes para a
relação entre o Cuidador Informal e a Pessoa Cuidada,
e que parece ter maior impacto, prende-se com o
suporte moral, a presença física/companhia que a
cuidadora presta à pessoa cuidada.

Sim, sim, sim. Ela não faz nada sem me ver. […]
Como estou agarrada a ela, ela está a mim

De um modo geral, as cuidadoras auscultadas sentem
que a sua prestação de cuidados é reconhecida e
valorizada pela pessoa cuidada. Verificou-se que, nos
casos em que este sentimento é referido, a ausência
deste sentimento parece estar associada à obrigação
geracional, previamente referida.

Todas as cuidadoras referem sentir necessidade de
responder autonomamente aos cuidados, sendo que
poucas referem ter alguém que as possa substituir
perante alguma eventualidade. Quando existe
necessidade de a cuidadora ter de se ausentar, por
motivos pessoais, dos cuidados, a substituição é
precária, sendo realizada por um familiar próximo
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TIPOLOGIA DOS CUIDADOS PRESTADOS

Eu tenho um irmão, mas ele não faz nada. Nadinha.
(…) Eu se não fosse as minhas filhas…. Elas pedem-
me as medicações para a doutora por email e essas
coisas todas, marcações e tudo por internet. Elas é

que são o meu apoio. São as minhas filhas.

Na sua maioria, as cuidadoras referem que não têm
tempo para si e sentem-se isoladas socialmente,
referindo que a prestação de cuidados afetou
negativamente a sua vida social. Contudo, esta
influência, por vezes, não se deve diretamente à
prestação de cuidados ou à pessoa cuidada, mas há
preocupação constante que se gera na cuidadora
quando não está a prestar cuidados.

CONSTRANGIMENTOS SUBSEQUENTES À PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS

Realmente se eu estou aqui, com o meu pai… se eu
vou a algum lado, estou sempre com aquela

preocupação. (…) E se vou a algum lado que é por
aqui perto ou lá abaixo, estou sempre com aquela
preocupação de vir para casa. Vivo muito com essa

preocupação, com essa ansiedade de chegar. Sei que
ele precisa de mim para lhe dar o lanche e essas

coisas todas.
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CONSTRANGIMENTOS SUBSEQUENTES À PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS

A falta de tempo que as cuidadoras acabam por referir,
não se prende somente com o autocuidado, mas na
generalidade. A perceção transmitida, por algumas
cuidadoras, prende-se com a prestação de cuidados
como algo permanente, que exige a sua presença e
atenção a todo o momento.

Falta de tempo tenho sempre, porque dedicando-se
a uma pessoa dessas a gente não tem tempo para

nós.

Algumas cuidadoras, chegam a referir que a
interferência da prestação de cuidados não se resume
apenas à sua vida social, mas também a sua vida
familiar. Contudo, é referido que, por vezes, a própria
família acaba por se adaptar aos constrangimentos
que advém da prestação de cuidados.

Um dos constrangimentos que parece apresentar uma
carga disruptiva elevada para algumas cuidadoras
prende-se com os recursos financeiros que são
despendidos com a prestação de cuidados. Todavia, os
poucos recursos financeiros, por si, não parecem ser
uma condicionante que impossibilite a prestação de
cuidados. 
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CONSTRANGIMENTOS SUBSEQUENTES À PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS

“O dinheiro faz falta para as fraldas, a medicação,
para comer, para fazer as coisinhas dela.  Claro que
faz falta. Mas não é… não estou a olhar por ela por

dinheiro.”

Além dos constrangimentos funcionais que parecem
advir da prestação de cuidados, a maioria das
cuidadoras refere que existem repercussões negativas
na sua saúde como consequência do cuidado.

ESTADO PSICOFISIOLÓGICO DO CUIDADOR INFORMAL

Não Sim

0 2 4 6 8

Ansiedade/Stress 

Sintomatologia Depressiva 

Problemas com o Sono 

Dores  

Cansaço Físico 
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A totalidade das cuidadoras reporta um cansaço
generalizado extremo que, por vezes, se repercute na
sua saúde mental, gerando problemas de sono,
sintomatologia depressiva e ansiedade

Não, não. Nunca estou sossegada. Não, não. Isso
tudo põe-me muito cansada. O meu psicológico está

muito, mesmo muito cansado.
 

Sinto muito, sinto muito cansaço. No fim, quando
me deito se puder ficar mais um bocadinho (…)

porque não aguento dos meus ossos. Não aguento
de pé. Fico cansada de estar a levantar-me, mudá-la.
Faço o pequeno-almoço e fico um bocadinho até as
nove e meia, dez. E depois almoço. Porque sinto-me

mesmo cansada.
 

 Isto não é um mar de rosas. Não é fácil.
 

Na maioria dos casos, a dificuldade em obter um sono
reparador, se prende com a preocupação constante
com a pessoa cuidada, bem como eventuais problemas
que possam surgir durante a noite. 

ESTADO PSICOFISIOLÓGICO DO CUIDADOR INFORMAL

É o cansaço. É a pensar nela e não dormir bem a
pensar que lhe pode acontecer alguma coisa.
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DADOS QUALITATIVOS

Os dados apresentados resultam de uma análise de
conteúdo com um nível de detalhe suficiente para a
sumarização e categorização das informações
recolhidos por meio das entrevistas. Foram
sistematizados segundo as categorias de análise
utilizadas.

Estado de Saúde das Pessoas Cuidadas

O estado de saúde das pessoas cuidadas é
caracterizado, na sua grande maioria, pela
coexistência de patologias de diferentes ordens que
exigem atenção e cuidados continuados. Ainda que se
verifique, em alguns dos casos, uma autonomia por
parte da PC, esta é condicionada, tendendo a resultar
num aumento da dependência relativamente aos
cuidadores informais.

ENTREVISTAS

(...) porque ele é diabético. E ando aflita porque o pé
dele está a ficar com uma infeção outra vez, que ele

já esteve para cortar o pé uma vez.
 

A minha mãe não consegue e não consegue andar,
não anda, está acamada e depois fala muito pouco,

falava muito, mas acabou por falar muito pouco.
Ouve quase nada, quase nada.

 
Ele teve… já teve 5 enfartes, já teve paragens

cardíacas, já teve… um derrame cerebral, já teve…
mal da gota.
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Estado de Saúde das Pessoas Cuidadas

ENTREVISTAS

Porque ele fez 3 anos de diálise e depois foi
transplantado 21 anos, durou o transplante 21 anos
e depois ele teve que ir para a diálise porque estava

muito mal e teve que ir onde lhe fizeram essa
fístula horrorosa.

 
Porque ele não ouve. Ouve muito, muito mal. Então

não consegue estar com o aparelho, segundo ele
diz, que não lhe dá jeito. Ele ouve muito, mesmo

muito... Vá! Não ouve.
 

Mas a partir daí, eu tinha que o levar e ele fazia-me
muita força para se equilibrar. Uma canadiana de um
lado e no outro metia-me o braço. Também já estava

a ser muito penoso para mim. Que ele fazia muita
força a subir para o passeio e assim. Mas depois

acabou mesmo por acamar, completamente. 

De um modo geral, os cuidadores informais
auscultados afirmam possuir um conhecimento geral
da condição de saúde das pessoas cuidadas, suficiente
para garantir o acompanhamento e cuidados
necessários no quotidiano, admitindo a possibilidade
de, em caso de agravamento da situação ou de
dúvida/falta de conhecimento relativos ao cuidado,
recorrer aos serviços especializados disponíveis.
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Caracterização da Prestação de Cuidados

ENTREVISTAS

No que concerne aos cuidados prestados pelos
Cuidadores Informais, estes parecem estar diretamente
relacionados com o grau de dependência/incapacidade
da Pessoa Cuidada. De um modo geral, estes cuidados
englobam a gestão dos recursos financeiros da Pessoa
Cuidada, a gestão dos cuidados especializados
relacionados com as patologias da Pessoa Cuidada
(e.g. contacto com as instituições que prestam serviços
vistos como essenciais, marcação de consultas, gestão
da medicação, gestão do transporte da Pessoa Cuidada
para os serviços, entre outros), gestão das tarefas
domésticas, auxílio na higiene e na preparação da
alimentação (e em alguns casos, na ingestão). Embora
sumarizados, estes encargos representam um grande
esforço por parte dos Cuidadores Informais,
circunscrevendo, em muitos casos, o seu quotidiano. 

(...) Lavo-lhe roupas, lavo-lhe tudo, tudo, tudo.
 

(...) faço-lhe a sopa, limpo-lhe a casa (...), dei-lhe
banho, trago a roupa para lavar, vou às compras,

vou às consultas (...).
 

Sou eu que a visto, que a calço, que lhe dou de
comer.

 
Mas ela está muito, muito dependente de mim. Mas

mesmo muito.
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Caracterização da Prestação de Cuidados

ENTREVISTAS

Uma parte fulcral do cuidado prestado, prende-se com
o acompanhamento constante, a “companhia”, que
parece promover uma melhoria da saúde mental, quer
da Pessoa Cuidada, quer do Cuidador Informal, e é tida
como indispensável para a relação de ambos.

[Diria que a sua ajuda também passa muito pela sua
presença e escuta?] Ah sim, sim, sim. ela não faz

nada sem me ver.
 

[Então a sua presença para ela é...] É fundamental

lguns dos cuidadores entrevistados afirmam prestar
auxílio a outros membros das suas comunidades (e.g.
vizinhos), voluntariamente.

Nesta questão de levá-los ao médico, de ir à
padaria, de ir à loja, de ir à farmácia, de… dar um
jeitito em casa, fazer uma refeiçãozita. De vez em

quando ajudo, mas até voluntariamente. Não estou a
ganhar dinheiro com isso. [Quantas pessoas, mais ou
menos?] Eu? Depende do que me pedirem. Não posso
fazer a muitas, também tenho a minha mãe. Um ou

dois.
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Impacto da Prestação de Cuidados

ENTREVISTAS

 Na saúde (mental e/ou física); 

Económico;

Quotidiano - relacionado com a gestão do dia-a-dia
em torno do cuidado, disrupções da rotina, entre
outros aspetos. 

Os impactos associados à prestação de cuidados foram
organizados em 3 grupos gerais, nomeadamente:

 

Relativamente ao impacto na saúde, os cuidadores
informais entrevistados, de um modo geral,
reportaram um agravamento da saúde física - fruto das
exigências do cuidado - bem como da saúde mental,
marcada por ansiedade e sintomatologia depressiva.
Em relação a este último ponto, verifica-se uma
disparidade nas respostas, na medida que, embora
alguns cuidadores afirmem necessitar de cuidados
específicos por forma a melhorar a sua condição ou
evitar um possível agravamento, outros não
reconhecem estas necessidades, afirmando ir “gerindo
as [suas] emoções” 

Pensa que ao sair de lá estava bem? não vinha
bem...chorei muitas vezes pelo caminho…
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Impacto da Prestação de Cuidados

ENTREVISTAS

[Como definiria o seu estado de saúde neste
momento?] De cabeça estou um bocado assim…

porque penso muito nela, dedico-me corpo e alma
por ela (...) e de saúde botou-me muito abaixo,
estou com a hérnia discal, dor ciática, cair-me,
magoar-me nos joelhos, não consigo andar por

causa dos joelhos
 

É muito complicado, mesmo muito complicado. Mas
eu também sou uma pessoa que me fecho aqui

dentro e pronto estou aqui. Tem que ser assim, é
assim os nossos dias, temos que acabar e temos de

encarar as coisas como são.
 

“Às vezes, meu querido, porque às vezes choro sem
ele ver, porque choro sozinha, choro sem ele ver. E

prontos… e tenho que encarar que é assim.
 

[Sente peso de cuidar da sua mãe?] Sinto, mas é
preciso, não é? Não há mais nada a fazer. Eu quero

evitar que ela vá para um lar, e, portanto, estamos a
tentar evitar. Não temos muito porquê… dizer

“porque quer evitar?”, enquanto a gente pudesse…
 

[E fisicamente também era cansativo para si?] Muito
cansativo. E atualmente também me sinto muito
cansada fisicamente e de cabeça ainda mais. Um

cansaço muito, muito grande.” 
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Impacto da Prestação de Cuidados 

ENTREVISTAS

Em relação ao impacto financeiro, verifica-se que os
cuidados prestados acarretam despesas avultadas que
afetam significativamente a gestão financeira dos
cuidadores. De facto, a maioria dos cuidadores
entrevistados reporta ter dificuldades relacionadas
com a falta de recursos financeiros para fazer face às
despesas correntes às quais acrescem aquelas
relacionadas diretamente com o cuidado (e.g.
medicação). Há, portanto, uma preocupação por parte
dos Cuidadores Informais com a gestão financeira
consciente. 

Olha meu querido, a parte financeira… vou
sinceramente… a reforma dele, eu pago o centro e eu

compro a medicação dele e a minha, que a dele é,
infelizmente, muita. Pago a luz. Às vezes sobra-me

50, 60, 70€… depende do dinheiro da luz. Eu a
minha, tenho de pagar a água, (...) e pago 25€ dos

arrumos, que é onde tenho as coisas, para estar
arrumadas. E o resto fica para comer meu filho. Não

dá para eu andar a gastar mal gasto. Nunca tive
ajudas de nada (...). Portanto eu não posso fugir da

regra porque o dinheiro não é muito, a gente tem de
contar e o mês é grande, não é?

 
Mandaram-me trabalhar e que os 330€ do meu

marido, que dava perfeitamente. Pelo amor de Deus,
quem paga quase 200 € de aluguer, quem paga a
água, a luz, quem paga… passe, para comer, para

medicação...
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Impacto da Prestação de Cuidados 

ENTREVISTAS

Por fim, no que concerne ao impacto no quotidiano,
verifica-se que as atividades do dia-a-dia dos
Cuidadores Informais desenvolvem-se em torno da
prestação de cuidados, sendo planeadas de acordo
com as necessidades imediatas da Pessoa Cuidada.
Alguns cuidadores reportaram constrangimentos
laborais, fruto da impossibilidade de se ausentarem da
prestação de cuidados. Além disso, reportam
dificuldades na gestão do tempo que se traduzem na
falta de atividades externas ao cuidado, fundamentais
para a promoção da saúde mental dos Cuidadores
Informais.

Já tenho deixado coisas para trás para cuidar do (...),
e se eu estiver em alguma reunião tenho que ter

horas para lhe vir dar a sopa.
 

[Sente que tem falta de tempo para si?] É assim... falta
de tempo tenho sempre, porque dedicando-se a uma
pessoa dessas a gente não há tempo para nós mas
pronto já estou habituada, enquanto puder eu vou

fazendo.
 

[Sente que ajudar a sua mãe afetou a vida social?]
Completamente. Sim, sim. Não vou aqui, nem ali

porque não a deixo. Não a deixo.
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Estado de Saúde dos Cuidadores Informais

ENTREVISTAS

Como foi possível observar, a prestação de cuidados
parece ter consequências inegáveis na saúde dos
cuidadores informais que, na grande parte dos casos,
reportam patologia prévias que se agravam na
sequência do esforço exercido no quotidiano. A
maioria dos cuidadores entrevistados apresenta algum
problema de saúde que condiciona a prestação de
cuidados e que acaba por ser secundarizado em prol da
pessoa cuidada.

Neste sentido, parece haver uma aceitação
generalizada da condição pessoal, e um desprezo das
queixas pessoais. 

É sempre a mesma coisa, é a mesma vida. Mas depois
eu tento dar a volta, não é? É o que tenho de fazer.

Isso e mais nada

Olhe, muito bom ele não porque eu tenho problemas
de… eu tomo todos os dias, tenho de tomar o meu

[medicamento] para as dores. Já sinto que não tenho
aquelas forças que tinha nos braços, dos pesos. E tomo
a pastilha para o… como é que eu hei de dizer… para a
hipertensão. (...). Ela muito boa não está que eu noto

mesmo… às vezes tenho muitas dores de noite nos
ossos e assim, mas a idade também já vai pesando.
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Relação entre os Cuidadores Informais e a Pessoa
Cuidada

ENTREVISTAS

De um modo geral, e como seria de esperar, parece
existir uma relação muito próxima entre a pessoa
cuidada e o cuidador informal, que está
intrinsecamente ligada à responsabilidade pessoal,
sentida pelos CI’s, para fornecer o melhor
acompanhamento possível à PC. De facto, verifica-se
que esta relação de proximidade influencia a perceção
dos CI sobre a importância do cuidado, criando, em
alguns casos, um sentimento de “obrigatoriedade” do
cuidado e acompanhamento, que exclui a intervenção
de terceiros. 

Neste sentido, os cuidadores entrevistados parecem
ser incapazes de procurar ajuda externa para a
realização do cuidado, sobrecarregando o seu
quotidiano com as tarefas inerentes aos cuidados
prestados. 

Nem quero ninguém lá dentro. eu não quero lá
ninguém , mesmo ela diz que não quer lá ninguém

É uma relação mãe e filha. Que ela criou-me e agora
olhe, faça de conta que estou a criá-la a ela.

Eu sou mãe, eu sou filha, eu agora sou tudo, neste
momento sou tudo para ela.
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Necessidades dos Cuidadores Informais

ENTREVISTAS

Na sua maioria, os CI’s entrevistados não identificaram
necessidades específicas, imediatas, além de um maior
apoio instrumental no cuidado, especialmente caso a
situação de saúde da PC agrave. Este dado foi
corroborado por outros cuidadores que recusaram ser
entrevistados por não reconhecerem no trabalho
efetuado pela equipa alguma mudança imediata que
conduzisse a uma melhoria, quer das condições de
vida, quer da prestação de cuidados.

Ainda que os cuidadores auscultados denunciem um
cansaço extremo, proveniente da prestação de
cuidados, a obrigatoriedade e responsabilização
pessoal pelo acompanhamento, percebidas pelos
próprios, e anteriormente referidas, parecem estar
relacionadas com a negação de apoios de terceiros.
Verificou-se, de igual modo, que o sentimento de
vergonha perante a necessidade de pedir apoios,
influencia a procura de serviços vistos como essenciais
para a melhoria do cuidado. 

Auxiliada sim, sim. Às vezes sim, sim. Para descansar
até porque eu estou, eu estou um bocado sob stress.

Junto ao que o meu marido tem, é sempre uma
ajuda. Porque eu andar a pedir e andar a ir buscar

coisas, fico doente. Mexe muito comigo
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Relação com os Serviços Especializados

ENTREVISTAS

No que diz respeito aos serviços especializados,
verifica-se que o contacto com estes é recorrente.
Destes serviços destacam-se os Centros Sociais - tidos
como uma mais-valia, quer no cuidado e
acompanhamento da PC, quer no alívio dos encargos
do CI - e os serviços de saúde - valorizados pelo
acompanhamento e proximidade. Os cuidadores
percecionam as relações com estes profissionais como
boas, apenas indicando algumas exceções.

Importa salientar a falta de conhecimento dos CI’s no
que concerne à totalidade de serviços e apoios
disponíveis para o auxílio na prestação de cuidados.
Parece existir uma falta de divulgação destes apoios,
culminando, em alguns casos, na falta de adesão aos
mesmos, bem como uma fraca adaptação das
informações disponíveis às características da
população (e.g. nível de escolaridade, nível de
literacia em saúde, entre outros). 

E então foi onde ele foi para o Centro de dia. Aqui na
[nome] onde tenho muito que agradecer pelo bem que

me fizeram. Porque ele quando deu entrada foi de
fraldas e em mês e meio elas conseguiram tirar as

fraldas. E ele andava muito pouco e agora continua a
andar pouco, mas pronto já se levanta, vem à cozinha,

da cozinha vai para o quarto”
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Relação com os Serviços Especializados

ENTREVISTAS

Os cuidadores informais entrevistados reconhecem a
necessidade destes serviços, mas identificam algumas
falhas num acompanhamento mais personalizado e
próximo por parte dos profissionais pertencentes às
estruturas de mediação social. Alguns dos cuidadores
auscultados afirmam sentir-se invisíveis, denunciando
alguma incompreensão da realidade marcada por
dificuldades por parte de algumas estruturas de apoio
existentes.

 Porque as assistentes sociais, as da junta, sabem que
este homem vive sozinho, sabem que não tem ninguém

a não ser a mim, que ninguém que nem é da minha
família. Nunca perguntam como está, se está bem, se

está mal. Perguntam mais depressa as pessoas da
associação do que propriamente as próprias

assistentes sociais.

Mas também sou sincera. Nunca me dispus a ir pedir
ajuda à Assistente Social nem nada, porque tenho
receio que me digam assim “- Oh você tem a sua
reforma” (...) e eu então para ir e ser… não ser

atendida em condições e levar o não, eu prefiro me
isolar. Apesar de que eu não tenho nada que dizer
daqui do centro! Porque quando foi o COVID elas
nem a casa podiam vir, não é? (...) E telefonavam

muitas vezes… se eu precisava de alguma coisa, se eu
estava bem, como é que ele estava. Isso, apoio tive

muito.
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Relação com outros atores

ENTREVISTAS

Por outros atores entenda-se outras pessoas da rede
social do cuidador informal e da pessoa cuidada, que
são mencionados no decurso da entrevista e cujas
ações se relacionam com o cuidado da PC (quer
positiva, quer negativamente). 

Verifica-se que, embora existam alguns atores, além
do cuidador informal principal, envolvidos no cuidado
da pessoa cuidada, a maior parte do mesmo é do
encargo do cuidador auscultado. Além disso, observou-
se que não há, em alguns casos, uma retaguarda
familiar quer da pessoa cuidada, (negligenciada pela
própria família e deixada ao cuidado de terceiros, sem
ligação familiar), quer do cuidador informal (que tem
de balançar o tempo dedicado à família e ao cuidado,
culminando numa sobrecarga). 

Por exemplo, só o meu filho. Porque a minha filha vive
longe, o meu filho também vive, mas é ele que às

vezes vai buscar o pai, quando ele está assim mais…
com a diálise mais fraca e se sente assim mais fraco…
o meu filho vai buscá-lo (...) E a minha nora também,

pronto, também ajuda

 Às vezes até ouço coisas que, dos meus filhos que
até me esqueço muitas das vezes por causa [da

pessoa cuidada]
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DADOS QUALITATIVOS

Relação com outros atores

ENTREVISTAS

Foi também possível observar exemplos de violência
familiar e abandono motivados primordialmente por
questões financeiras. É de notar, em alguns casos, o
envolvimento de vizinhos e amigos cuja presença e
cuidado parecem estar relacionados com uma
promoção da saúde mental do CI e da PC. 

Mas não há um telefonema, não há uma visita a saber
se o pai está bem, se a mãe está bem. Não, não há
nada, não há nada. A única que telefona é a minha

[familiar] que está na Suíça… porque a vontade dela
era estar aqui ao meu lado, mas não pode não é?

Participação em eventos destinados para Cuidadores
Informais

Quando questionados sobre a participação em
momentos formativos no âmbito da saúde e do
cuidado, os cuidadores informais entrevistados
afirmaram nunca ter participado, mostrando-se, em
alguns casos, recetivos à participação em momentos
futuros de capacitação para o cuidado, desde que
fossem assegurados alguns pontos-chave, tidos como
determinantes para a possibilidade de participar (e.g.
continuidade do acompanhamento da PC durante o
período de formação, momentos sucintos e “leves”, por
forma a não fomentar a sobrecarga já sentida, entre
outros.).
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Participação em eventos destinados para Cuidadores
Informais

ENTREVISTAS

Neste sentido, alguns cuidadores apresentaram
recomendações a ter em conta aquando do
planeamento e dinamização de eventos de diferentes
índoles (e.g. grupos de partilha, eventos formativos,
entre outros).

 Que eu tivesse tempo e que tivesse alguém que
tomasse conta da minha mãe. Tivesse alguém que

assegurasse essas horas, ou o que fosse, não é.

Uma pessoa, depois de estar…dar banhos, fazer
almoços, arrumar tudo… uma pessoa tem lá

disposição para ir ouvir ou estudar, digamos. Pelo
amor de Deus, a verdade é esta. Eu digo assim. Os

outros, não sei.

É essencial, olhe, para já é essencial ter vários,
devido a distâncias. Não sei se está a ver o que

quero dizer. Devido a distâncias. Depois ter
secções diferentes porque, se vamos misturar

tudo… Toda a gente sai daí baralhada. É para dar
banho, é para dar banho, é para curar uma ferida,
é para curar uma ferida, é para fazer um almoço,

é para fazer um almoço…Digo eu… E depois
vários, devido a distâncias… Uma pessoa não

pode perder uma hora…
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GRUPO FOCAL

Os dados apresentados resultam de uma análise de
conteúdo com um nível de detalhe suficiente para a
sumarização e categorização das informações
recolhidos por meio do grupo focal. Foram
sistematizados segundo as categorias de análise
utilizadas: 

Realidade dos Cuidadores Informais no território da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde

No que concerne à caracterização da população em
estudo, os participantes presentes no grupo focal
denunciam a ausência de um retrato objetivo da
realidade dos cuidadores informais no território da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde. 

A minha perceção sobre a realidade é diminuta,
digamos. Não tenho conhecimento do número de

pessoas cuidadas nem do número de cuidadores no
território. Conhecerei 3, 4 situações e penso que o

perfil destes cuidadores e das pessoas cuidadas
será muito semelhante ao que se apresenta a nível

do país. 
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GRUPO FOCAL

Realidade dos Cuidadores Informais no território da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde

Ainda que estes profissionais desenvolvam parte do
seu trabalho em torno desta população, não houve, até
o presente, uma tradução deste património
experiencial em dados quantitativos e ou qualitativos,
circunscritos num diagnóstico formal. Ainda assim, os
profissionais afirmaram reconhecer os traços gerais da
realidade desta população, que se resumem, muito
sumariamente, numa população extremamente
cansada, com necessidades imediatas no que concerne
aos recursos monetários necessários para a prestação
de cuidados. 

Eu diria que há 3 tipos de situações. Quer dizer, não
tenho dados quantitativos, nunca foi o objetivo

quantificar, mas qualitativamente eu diria que há 3
tipos de cuidadores. Há aqueles que são, que estão
permanentes, na totalidade, normalmente idosos.

Idosos a cuidar de Idosos, que são os casais… casais
com já bastante idade e que cada um cuida do outro.

Depois temos um outro tipo de solicitação que é
familiar, familiares que estão relativamente

distantes, mas que estão muito preocupados com as
pessoas e por isso são os cuidadores que seriam o

segundo tipo. Que se preocupam muito e que
perguntam e querem saber como é que as coisas

funcionam, se há serviços vocacionados para estas
idades e isso. 
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GRUPO FOCAL

Realidade dos Cuidadores Informais no território da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde

"Invisibilidade" da população, que não procura o
apoio destes profissionais recorrentemente,
solicitando apoios em momentos específicos, por
forma a dar resposta a necessidades mais imediatas
da prestação de cuidados; 

Características do trabalho dos profissionais
auscultados, que, como mediadores sociais,
articulam as necessidades dos cuidadores com os
serviços do território vocacionados para dar
respostas a estas necessidades, impedindo um
acompanhamento contínuo; 

Ausência da partilha de informação por parte dos
serviços especializados que realizam trabalho com
esta população, enfraquecendo o conhecimento
geral da realidade e, por sua vez, impedindo a
melhor adaptação dos serviços.

A ausência de um conhecimento mais aprofundado
desta população parece estar fundada em três grandes
problemáticas: 

Relativamente aos cuidadores, eles são quase
invisíveis. Nós não os vemos, eles não estão na rua
com um cartaz a dizer “Sou cuidador”. E aqui é uma

enorme dificuldade.
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GRUPO FOCAL

Realidade dos Cuidadores Informais no território da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde

Deixar de ser necessário esse relatório e passar a ser
a assistente social a ir à casa da pessoa verificar se

ela está viva, se a pessoa existe e a partir daí já
percebe em que condições a pessoa está, quem é que

cuida, quem é o cuidador, qual a situação do
cuidador… estou-me a fazer entender? Era só mudar

ali o… digamos o chip, digo

Os participantes identificaram possíveis momentos
chave, essenciais para a identificação dos cuidadores
informais em termos quantitativos, entre os quais a
“prova de vida” - considerada uma oportunidade
inegável para um contacto mais próximo com esta
população. 

Temos algumas oportunidades em termos de
serviços de secretaria. Por exemplo, eu sei que em

determinada altura do ano, as pessoas têm que fazer
prova de vida e muitas vezes são os cuidadores que

vão à secretaria pedir para a Junta… declarar que
aquela pessoa está viva, mas não é a pessoa que vai

lá, é o cuidador. Nestes casos, nós assistentes
sociais, podemos ir a casa das pessoas, verificar se a

pessoa está viva ou não, e aí percebemos o
contexto. A pessoa cuidada, o cuidador, portanto é

uma forma de identificar esta situação
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GRUPO FOCAL

Realidade dos Cuidadores Informais no território da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde

O estatuto do cuidador informal foi também
equacionado com uma oportunidade importante para o
desenvolvimento de um trabalho de proximidade
maior e, por sua vez, permitir a caracterização da
população. 

O estatuto do cuidador agora, a implementação,
pode ser um bom leitmotiv para esse trabalho (...).
Acho que será um bom princípio para começar e
termos um pretexto, objetivo e concreto, para

abordar as pessoas e elas serem, se calhar, mais
recetivas e, se calhar, ficarmos com um horizonte
em termos de dados qualitativos e quantitativos

melhor.

Ainda no que concerne o contacto com os cuidadores
informais, os participantes reconhecem o valor das
relações pessoais e de proximidade no trabalho
realizado com esta população, afirmando que parte da
abertura dos CI’s para com estes profissionais, advém
de um acompanhamento próximo e contínuo.
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GRUPO FOCAL

Articulação Interinstitucional 

No que diz respeito à articulação interinstitucional,
atendendo às dificuldades na caracterização da
população-alvo, previamente exploradas, foram
apresentadas possíveis soluções no sentido de
aproximar todos os serviços que pertencem ao
território em análise e que desenvolvem trabalho com
esta população. Os participantes pareceram identificar
alguns constrangimentos atuais no que concerne a
partilha de informação, destacando os serviços de
saúde como fontes privilegiadas, dado o seu trabalho
de proximidade com a população, que não estão
implicadas na construção, em rede, de um diagnóstico
formal. Neste sentido, postulou-se a criação de uma
obrigatoriedade, no que diz respeito ao trabalho em
rede, fomentando a partilha de dados, por forma a
promover melhorias em todos os serviços implicados
no cuidado e acompanhamento dos cuidadores
informais e das pessoas cuidadas. 

Obviamente que um dos nossos pilares é a saúde e,
portanto, acolho com muito interesse esta certa
pressão que nós devemos fazer sobre algumas

instituições para que haja uma maior partilha. E,
depois, também que haja uma definição de objetivos

comuns.

Um primeiro esforço poderia ser provavelmente
coletivizar essa informação que eventualmente
podem estar espalhadas pelos vários serviços,

entidades e se é possível de a agregar.
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GRUPO FOCAL

Necessidades dos Cuidadores Informais

Relativamente às necessidades dos CI’s, os
participantes defenderam a melhoria dos serviços
atuais, por forma a melhorar a qualidade do cuidado
prestado, bem como, desenvolver estratégias mais
adaptativas e centradas nas necessidades reais dos
cuidadores e não nas necessidades percebidas pelos
profissionais. 

Há que encontrar alternativas mas juntos da
população alvo, dos beneficiários dessa

atividade/iniciativas é isso que quero dizer. Há
necessidade mas as soluções têm que ser

encontradas com aquele grupo.

A melhoria destes serviços representaria, então, um
alívio do esforço dos cuidadores informais. Neste
sentido, os participantes destacaram o apoio
domiciliário como uma "ótima resposta mas é muito
insuficiente”, propondo alterações de acordo com as
suas experiências e contacto com a realidade dos
cuidadores. 

O apoio domiciliário com mais qualidade, porque se
(...)  tivessem a possibilidade, de um SAD privado

em que a pessoa pode ter uma pessoa 24 horas por
dia (...) Porque na minha opinião acho que nisso é
que se devia investir. Era dar mais qualidade aos

serviços de apoio domiciliário que já existem.
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GRUPO FOCAL

Necessidades dos Cuidadores Informais

Falta de conhecimento sobre a existências destes
serviços;

Constrangimentos em termos de recursos
financeiros. 

Ainda que as soluções apresentadas possam resultar
na melhoria da qualidade dos serviços e, portanto,
numa maior adesão por parte dos cuidadores, os
participantes identificaram 2 outras problemáticas,
que parecem influenciar a procura destes apoios,
nomeadamente: 

Em relação a este último ponto, alguns participantes
defendem que há fatores culturais relacionados com a
gestão financeira, que se traduzem numa dificuldade
em procurar e pagar por serviços, possivelmente vitais
para o cuidado. 

É que a questão económica é muito importante. Não
é só porque não têm, mas é pela ideia que têm que

guardar. A questão económica é sempre muito
relativa (...). Deve ser uma questão de mentalidade.

Mas a ideia é sempre guardar. É para quando
morrer, e para quando houver uma doença. Eu estou

a falar de pessoas com 80 anos extremamente
doentes. Mas quando eu lhes digo: “- Mas porque é
que não tem este serviço? Porque é que não vai ao
Centro de Dia? Porque é que não começa a ir?”, e a

pessoa põe as questões económica.



R E S U L T A D O S

5 9

JANEIRO DE 2022RELATÓRIO DIAGNÓSTICO //

DADOS QUALITATIVOS

GRUPO FOCAL

Necessidades dos Cuidadores Informais

Aferir as disponibilidades dos cuidadores para a
participação em momentos formativos; 
Assegurar o cuidado da pessoa cuidada no período
de formação do cuidador; 
Envolver os serviços na busca ativa de soluções. 

Além do apoio instrumental, a formação para a
melhoria do cuidado parece ser outra necessidade
imediata, considerada pelos participantes. De facto, os
participantes afirmaram ser necessário planear
momentos formativos adaptados às circunstâncias dos
CI’s, sendo fulcral garantir as condições necessárias
para a participação desta população, nomeadamente: 

Tem que se criar um sistema em que alguém possa,
momentaneamente, substituir - embora com

aqueles parênteses de alguém estranho, que eu não
conheço e trata de mim, ser um problema para essa
recetividade (...). Eu acho que a questão será mais

neste ponto de vista, como é que se trabalha a
disponibilidade para as pessoas aderirem aos

serviços, porque a necessidade está lá (...). É preciso
saber também se os serviços aderem. São serviços

que não são gratuitos, onde é que vai buscar
financiamento para que estas pessoas também

possam despender do seu tempo em formação? Eu
acho que para mim, eventualmente, a grande

questão será esta, como efetivamente confidenciar
esta formação que as pessoas identificam como

necessária, mas que depois não encontram a
disponibilidade para o fazer por motivos vários.
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DADOS QUALITATIVOS

GRUPO FOCAL

Necessidades dos Cuidadores Informais

Alguns participantes indicam ser também necessário
fomentar uma mudança na perceção do cuidado como
“uma extensão das suas obrigações familiares”,
permitindo, a longo prazo, que estes cuidadores
procurem apoios adicionais. Esta mudança é defendida
como essencial para uma melhoria da condição desta
população, e envolve um trabalho redobrado de
divulgação do papel do cuidador informal, dos serviços
disponíveis, dos seus direitos, entre outros aspetos. 

Tem muito a ver com uma mudança de
mentalidades porque os cuidadores não se veem

como cuidadores, eles acham que é uma extensão
das suas obrigações familiares este tipo de
acompanhamento (...), por isso cada vez que

dizemos: “- Os senhores têm que ter formação” - ou
vamos procurar–lhes, eles acham que não

necessitam e têm muita dificuldade em aceitar uma
ajuda (...). A maioria (...) vê isso como quase uma

missão e daí a enorme dificuldade em dar formação
e tirá-los de casa, portanto isto tem que ser, é uma

estratégia de mudança de paradigma. Acho que
temos que começar muito por aqui, a divulgação da

figura do cuidador e dos seus direitos como uma
missão que está a substituir o estado.
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Dada a complexidade da temática, e por forma a
compreender a realidade global dos cuidadores
informais e das pessoas cuidadas no domicílio,
procurou-se incluir no conjunto total de dados
recolhidos, aqueles que dizem respeito à condução do
presente estudo e que oferecem uma caracterização
indireta, quer da realidade dos cuidadores, quer da
realidade dos serviços e instituições que desenvolvem
o seu trabalho com esta população. 

Os dados apresentados resultam de uma análise de
conteúdo com um nível de detalhe suficiente para a
sumarização e categorização das informações
provenientes dos registos de atividade diários que
contém reflexões sobre os processos de
reconhecimento do território, articulação
interinstitucional, recolha de dados, entre outros.

ANÁLISE DOCUMENTAL

Atendendo às múltiplas dificuldades no contacto com
cuidadores informais e pessoas cuidadas no domicílio,
exploradas e continuamente referidas pelas
instituições, a equipa privilegiou o trabalho em rede,
servindo-se do património de cada instituição do
território, por forma a facilitar a recolha de
informação junto da população-alvo. Esta articulação
interinstitucional assumiu diferentes modalidades,
servindo, de igual modo, diferentes propósitos. 

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
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Numa fase inicial, a equipa procurou servir-se dos
serviços e instituições do território, por forma a
proceder a uma breve caracterização da realidade
atual, que serviria de base para a construção do
processo de recolha de dados. A equipa identificou
alguns atores-chave, essenciais, quer pelo seu
trabalho com a população em estudo, quer pela
proximidade e facilidade no contacto, a partir dos
quais obteve o contacto dos vários serviços e
instituições. 

Numa fase seguinte, findada a construção dos
instrumentos de recolha de dados, a equipa procurou
celebrar parcerias com as instituições referenciadas,
de modo a obter contactos de cuidadores informais,
residentes no território da União de Freguesias, que
pudessem integrar a amostra de participantes. 

Dados os constrangimentos e obstáculos criados pela
pandemia do novo coronavírus, de modo a assegurar a
segurança de todos os envolvidos, a equipa privilegiou
o contacto por via eletrónica/telefónica, realizando,
sempre que possível, reuniões em formato online, com
os possíveis parceiros.

ANÁLISE DOCUMENTAL

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
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Importa salientar que, embora as reuniões com as
instituições e serviços destinados aos cuidadores
informais, anteriormente referidas, tivessem o
propósito da recolha de possíveis contactos, foram
também essenciais para a caracterização indireta da
realidade desta população, permitindo, em todos os
momentos da condução do projeto, uma adaptação em
torno dos dados obtidos. Esta característica do projeto
provou-se essencial para o seu sucesso. 

O contacto com as instituições revelou-se mais
complexo que o previsto inicialmente, denotando-se
alguma dificuldade na partilha de informações, bem
como, na referenciação dos cuidadores a auscultar -
este último ponto fundou-se nas preocupações
relacionadas com a política de proteção de dados. 

Além disso, todo o processo revelou-se extremamente
moroso dada a latência (e, em alguns casos, ausência)
na resposta por parte das instituições contactadas.
Neste sentido, a equipa recorreu ao contacto
presencial com as instituições cuja resposta não foi
obtida, divulgando o projeto através dos materiais
criados para o efeito.

ANÁLISE DOCUMENTAL

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
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Ainda no que concerne a articulação interinstitucional,
importa salientar a disparidade entre as instituições
formais contactadas e as instituições informais, no que
diz respeito à participação e colaboração no presente
estudo. De facto, as instituições informais contactadas
mostraram uma maior disponibilidade, quer no
contacto com a equipa, quer na referenciação de
cuidadores informais, facilitando o processo de
recolha de dados planeado. 

Este dado pode ser justificado pela sobrecarga laboral
dos profissionais das instituições formais contactadas
(exacerbada pelas condições e obstáculos provocados
pela pandemia da COVID-19). Atendendo à relação
próxima com a comunidade (e os benefícios que daí
advém, especialmente no trabalho com os cuidadores
informais, explorados pelos profissionais presentes no
grupo focal), salienta-se a importância do seu trabalho
com a população-alvo no território em estudo.

ANÁLISE DOCUMENTAL

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
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Como se caracterizam os

cuidadores informais da União de

Freguesias de Aldoar, Foz do

Douro e Nevogilde?

Os cuidadores informais contactados são
maioritariamente do género feminino, com uma idade
média de aproximadamente 65 anos, com o 1º Ciclo de
Ensino Básico concluído, em situação de desemprego
ou reformados e casados. A maioria dos cuidadores
auscultados são familiares da pessoa cuidada e
coabitam com a mesma. 

Os dados recolhidos indicam que os cuidadores
informais auscultados tendem a apresentar algumas
condições físicas e mentais prévias que os
vulnerabilizam adicionalmente aos stressores
causados pela prestação de cuidados - que são
menosprezadas pelos próprios em prol do
acompanhamento contínuo da pessoa cuidada. 
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Como é perspetivada a prestação

de cuidados por parte dos

Cuidadores Informais?

Através da análise dos dados recolhidos é possível
aferir que, principalmente para cuidadores com grau
de parentesco com a pessoa cuidada, a prestação de
cuidados é percecionada como uma obrigação
geracional. Isto é, da mesma forma que o pai e/ou a
mãe foram responsáveis pelo cuidador informal,
quando a saúde permitia este cuidado, o cuidador
perceciona esta prestação de cuidados informais como
um dever de retribuição. Esta obrigação filial,
denominada por Neves (2012), encontra-se refletida
através de expressões analisadas nos dados recolhidos
deste projeto.
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“É uma relação de mãe e
filha. Ela criou-me e
agora olhe… faço de

conta que estou a criá-la
a ela. (...) Não há mais

nada a fazer!”

Neves, S. (2012). Estudo Qualitativo sobre Cuidadores Informais de Pessoas Idosas
com Doença de Alzheimer. Universidade da Beira Interior. Disponível em:
https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/2666/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%
20Sara%20Vanessa%20Raimundo%20Neves.pdf 

“É uma relação de mãe e filha. Ela criou-me e agora
olhe… faço de conta que estou a criá-la a ela. (...)

Não há mais nada a fazer!”
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Quais as necessidades formativas,

psicossociais, laborais e de saúde

dos Cuidadores Informais?

À semelhança de estudos similares, na sua maioria, os
cuidadores informais reportaram não ter recebido
alguma formação relativa a prestação de cuidados em
qualquer momento da sua vida (Aga Khan, 2021),
tendo poucos referido ter prestado cuidados a outro
sénior em algum momento da sua vida. 

Através da análise do discurso e dos dados recolhidos,
verifica-se que para a maioria dos cuidadores a falta
de conhecimento relativamente a determinados
tópicos afetos à prestação de cuidados, ainda que,
quando questionados explicitamente sobre a sua
necessidade de formação, a resposta nem sempre seja
afirmativa. Na maioria dos casos, a resposta negativa
não advém exclusivamente do desinteresse de obter
formação e conhecimento numa área que poderia ser
benéfica; mas decorrente da sobrecarga excessiva que
a prestação de cuidados acarreta para a sua condição
física e psicológica, o que parece ser concordante com
outros estudos neste âmbito. 
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“É uma relação de mãe e filha.
Ela criou-me e agora olhe…

faço de conta que estou a criá-
la a ela. (...) Não há mais nada

a fazer!”

Carvalho, M. I. (2021). Relatório síntese do Perfil do Cuidador Familiar/Informal da
Pessoa Sénior em Portugal – Porto e AMP. Lisboa: Fundação Aga Khan Portugal
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Quais as necessidades

formativas, psicossociais,

laborais e de saúde dos

Cuidadores Informais?

Vários estudos têm reportado valores elevados
relativos à sobrecarga dos cuidadores informais.
Dantas (2020), num estudo realizado na Região
Autónoma da Madeira, aferiu que 55.2% da população
idosa referiu sentir níveis de sobrecarga intensa. O
mesmo é referido por Trindade et al. (2017), em que
65% dos cuidadores refere sentir sobrecarga na
prestação de cuidados, dos quais 45% referem que
esta sobrecarga é intensa. 

Neste sentido, torna-se importante desenvolver
estratégias e soluções que possam colmatar e/ou
aliviar esta sobrecarga sentida pelos cuidadores
informais. No decorrer dos contactos estabelecidos
com esta população, uma das soluções que pareceu
agradar à maioria dos cuidadores informais, prende-se
com as Pausas Breves, da Associação de Cuidadores,
uma vez que, ainda que provisoriamente, permite
aliviar esta sobrecarga num curto período de tempo.
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Dantas, P. (2020). A Sobrecarga do Cuidador Informal do Idoso Dependente e Alvo
de Cuidados de Enfermagem de Reabilitação na Região Autónoma da Madeira: Um
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De que forma o grau de

dependência da Pessoa Cuidada

influencia/impacta o estado físico

e psicológico do Cuidador

Informal?

O grau de dependência da pessoa cuidada foi avaliado
por meio do Índice de Lawton-Brody (Sequeira, 2007),
tendo este instrumento saído reforçado pela análise
qualitativa das entrevistas dos cuidadores informais.
Apesar dos índices se referirem a pessoas cuidadas
severamente dependentes, foi possível aferir que os
cuidadores que prestavam cuidados a pessoas com
dificuldades de locomoção ou em tarefas mais simples,
como o ato de comer ou vestir, reportaram um maior
cansaço físico, decorrente da necessidade de
prestarem apoio em todas as tarefas do quotidiano.
Adicionalmente, não se notaram diferenças no
discurso, com base na dependência da pessoa cuidada,
fosse esta decorrente de uma doença mental ou
fisiológica. 

Estas conclusões são coincidentes com as conclusões
de um estudo com cuidadores informais em
Cantanhede (Paiva, 2020), que concluiu não existirem
diferenças estatisticamente significativas na relação
entre as dificuldades e necessidades do cuidador
informal e o motivo de dependência da pessoa
cuidada. 
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Paiva, J. R. R. (2020). Dificuldades e Necessidades do Cuidador Informal: Um estudo
no Município de Cantanhede (Tese de Doutoramento, Universidade de Coimbra).

Sequeira, C. (2007). Cuidar de Idosos Dependentes. Coimbra: Quarteto Editora
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A adequação da prestação de cuidados pelos
cuidadores informais adquire um determinado caráter
subjetivo na sua ponderação. É possível aferir que os
cuidadores informais possuem informação suficiente
sobre as patologias da pessoa cuidada, o que lhes
permite prestar um apoio adequado às circunstâncias.
Contudo, neste território, concluiu-se que os cuidados
relacionados com a higiene pessoal da pessoa cuidada
são, na sua maioria, prestados pelas instituições de
apoio social e não pelo cuidador. Alguns cuidadores
referem ter adquirido o conhecimento para prestar
esses cuidados aos fins de semana, ou em momentos
em que o cuidado especializado não possa ser
prestado, através da observação dos profissionais
destas mesmas instituições. 

Quando a prestação de cuidados se refere a processos
clínicos, para os quais os cuidadores nem sempre têm
a formação adequada, existe uma procura ativa por
encontrar uma solução adequada para este cuidado.
Uma das cuidadoras referiu que teria muito interesse
em realizar uma ação de formação sobre a correta
administração de injeções à pessoa cuidada para não
se sentir dependente da disponibilidade de
profissionais de saúde.
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Qual o grau de adequação do

cuidado prestado às

necessidades das Pessoas

Cuidadas?
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A maior consideração que foi realizada pelos
profissionais prende-se com a necessidade de prestar
apoio concretos aos cuidadores informais. A realidade
perspetivada prende-se com a falta de apoios, com a
necessidade de formação e de conhecimento prático
que permita potenciar a prestação de cuidados destes
cuidadores, e com os baixos recursos financeiros
acessíveis aos cuidadores que, por vezes, podem
impossibilitar o acesso a determinados recursos.
Paralelamente à necessidade de formação referida por
alguns cuidadores, é referido que esta população
precisa de formação uma vez que, na sua maioria, a
prestação de cuidados não foi algo com o qual se
tenham deparado anteriormente na sua vida. 

Foi referido que seria benéfico para os cuidadores,
fazer desta formação para a vida algo proativo, em vez
de reativo, através do qual os potenciais cuidadores
tivessem a possibilidade de obter conhecimento sobre
a prestação de cuidados antes da prestação efetiva, ou
seja, quando existissem perspetivas de que um
familiar, amigo ou conhecido, a longo prazo, fossem
necessitar de um cuidador. 
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Como é perspetivada a realidade

dos cuidadores informais, por

parte dos profissionais que

prestam apoio a esta população?
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 Advoga-se o trabalho contínuo no sentido de identificar
e caracterizar a realidade da população em estudo, por
forma a reverter a sua condição de “invisibilidade”,
continuamente referida, quer pelos próprios, quer pelos
profissionais que desenvolvem o trabalho com esta
população. O resultado deste rastreio contínuo traduzir-
se-á num retrato objetivo, passível de ser
disseminado/partilhado por todas as instituições do
território. A auscultação contínua dos cuidadores
informais na conceção de projetos para dar resposta às
dificuldades dos cuidadores informais permite que se
tenha em consideração as necessidades efetivas desta
população, ao invés das necessidades percebidas pelos
profissionais que trabalham com a população. 

O B R I G A T O R I E D A D E  D O
T R A B A L H O  E M  R E D E
Atendendo à sobreposição dos trabalhos desenvolvidos
pelas instituições do território, defende-se a
obrigatoriedade da definição de objetivos comuns (no
sentido de unificar e uniformizar os trabalhos em torno
desta população) e de mecanismos de partilha de
informações consideradas vitais para a melhoria global
da resposta para cuidadores informais e para a melhoria
de cada serviço individualmente. Procura-se, com esta
recomendação, eliminar, quer possíveis duplicações do
trabalho no território, quer a necessidade da condução
de estudos semelhantes ao presente para a
caracterização dos cuidadores informais, envolvendo
todos num diagnóstico social holístico.
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Tendo em conta as necessidades de diferentes ordens
dos cuidadores informais, recomenda-se a criação de
uma unidade especializada, capaz de congregar em si as
ferramentas necessárias para prestar auxílio a esta
população, diminuindo a sobrecarga das estruturas
atuais, e a dispersão dos serviços pelo território. A
centralização destes serviços numa unidade
especializada permitirá, aos cuidadores, procurar
respostas adaptadas às suas necessidades, sem que seja
necessário um conhecimento exaustivo de todos os
serviços disponíveis no território. Deste modo, além de
rapidamente referenciados para as instituições cujo
trabalho oferece a melhor resposta, poderão ser
continuamente acompanhados por esta estrutura,
permitindo uma intervenção pró-ativa, ao invés de
reativa às circunstâncias dos cuidadores.

A C O M P A N H A M E N T O
P S I C O L Ó G I C O
Dadas as exigências da prestação dos cuidados, as
dificuldades na procura e obtenção de apoios, a fraca
rede de apoio, torna-se fulcral a existência de serviços
de apoio psicológico, de fácil adesão, no território da
União de Freguesias. Ainda que a ausência e
desvalorização do apoio psicológico reflita a realidade
nacional relativamente à preocupação com a promoção
da saúde mental, recomenda-se um esforço no sentido de
fornecer este tipo de serviços, especializados e
adaptados, quer às circunstâncias socioeconômicas, quer
à realidade concreta dos cuidadores informais, por forma
a impedir e retroceder o agravamento da saúde mental
desta população.
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P R O M O Ç Ã O  D A  L I T E R A C I A
E M  S A Ú D E

Tornou-se clara a desadequação das informações
referentes aos serviços/apoios direcionados à população
de cuidadores informais, no que toca ao vocabulário,
comunicação clara e não ambígua e facilidade de acesso
à mesma. Neste sentido, recomenda-se uma maior
atenção na conceção dos materiais de informação, por
forma a garantir uma transmissão clara e eficaz do
conteúdo a divulgar. Assim sendo, os métodos atuais
utilizados deverão ser reformulados no sentido de tornar
a sua disseminação mais fácil. No que concerne às formas
e veículos de disseminação da informação, parece ser
clara a necessidade de compreender quais os mecanismos
mais eficazes, tendo em conta as características da
população. A informação direcionada para os cuidadores
informais deverá ser, então, divulgadas nos meios onde
os cuidadores informais se sentem mais aptos a recebê-
la, privilegiando-se os métodos menos tecnológicos.

Tendo em conta as características da prestação de
cuidados, parece fundamental desenvolver estratégias
eficazes de promoção da literacia em saúde, por forma a
possibilitar a tomada de decisão consciente e bem
informada, por parte dos cuidadores informais e/ou das
pessoas cuidadas. Assim, pretende-se capacitar os
cuidadores informais, reduzindo potenciais dificuldades
na comunicação das suas escolhas e abusos por parte dos
profissionais das diferentes áreas. 
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Dificuldade no acesso aos cuidadores informais no
território, o que originou uma procura ativa pelo
estabelecimento de relações institucionais, ainda que,
decorrente da sobrecarga laboral destas instituições
(agravada pelas medidas de combate à COVID-19), nem
sempre tenha sido possível desenvolver uma relação
relevante para a investigação.

Dificuldades acrescidas no contacto interinstitucional,
na medida em que, decorrente das medidas de
combate à COVID-19, após o primeiro contacto
presencial com os representantes, os contactos
subsequentes procederam-se por via telefónica ou
email, resultando, em muitos casos, em atrasos na
comunicação ou a obtenção de qualquer tipo de
resposta por parte de algumas instituições.
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RECETIVIDADE INSTITUCIONAL

No âmbito da presença em momentos formais, com
instituições de relevância, apesar de  potencialmente
benéfica, a impossibilidade de explorar
detalhadamente as dimensões do projeto, de forma a
dar resposta a dúvidas e dificuldades por parte dos
recetores, bem como, cativar os interesses
institucionais, tornou-se uma limitação do projeto, a
médio e longo prazo. Procurou-se colmatar esta
dificuldade, através da realização de reuniões
individuais com cada uma das instituições de
relevância, embora nem todas as instituições
contactadas se demonstraram recetivas à participação
nestes momentos, demonstrando uma resistência
elevada à participação no estudo a médio e longo
prazo. 

AUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

Alguns dos cuidadores contactados justificaram a não
participação no estudo com a falta de tempo, dadas as
exigências do cuidado prestado. Dado que, grande
parte dos cuidadores se encontrava desempregado
e/ou reformado, o seu quotidiano circunscrevia-se à
prestação de cuidados em tempo integral, sem
possibilidade de serem substituídos por uma terceira
pessoa. Desde modo, a afetação do seu tempo para
participação no estudo implicaria a não prestação de
cuidados. Esta realidade é transversal à sua
participação em ações de formação, ou cariz similar,
sendo que perante a impossibilidade de serem
substituídos na prestação de cuidados, a sua
participação encontra-se inviabilizada. Para colmatar
esta dificuldade, a equipa técnica procurou adaptar os
métodos de recolha à especificidade da população
alvo, através da introdução das chamadas telefónicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para eventuais pedidos de esclarecimentos ou informação adicional à exposta no
presente relatório, por favor contactar:

projetos.portosolidario20@gmail.com
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