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RESUMO 

 

Titulo: As dificuldades do cuidador informal na prestação de cuidados ao idoso. Um estudo 

desenvolvido no concelho do Sabugal. 

Este estudo pretende contribuir para a promoção da saúde do binómio cuidador 

informal/idoso dependente, identificando as dificuldades dos cuidadores informais de modo a 

aumentar as parcerias entre os cuidadores formais e informais, através de ações concertadas 

que se traduzem em ganhos para quem cuida e para quem é cuidado. Cuidar de quem cuida 

deverá ser uma responsabilidade e uma preocupação de todos os profissionais de saúde e de 

todos os decisores políticos. 

Este estudo teve como principais objetivos avaliar as dificuldades dos cuidadores 

informais de idosos dependentes e identificar e analisar os fatores determinantes destas 

dificuldades. Recorreu-se a uma amostra, não probabilística por conveniência, constituída por 

52 cuidadores informais. Realizou-se um estudo quantitativo, transversal, descritivo e 

correlacional.  

Foram utilizados como instrumentos de colheita de dados um questionário constituído 

por duas partes: uma relacionada com a caracterização do cuidador, do idoso e da prestação 

de cuidados, o índice de Barthel e outra com o índice de Avaliação das Dificuldades do 

Cuidador (CADI). 

Os principais resultados revelaram que os cuidadores informais percecionam maiores 

dificuldades nas dimensões exigências de ordem física na prestação de cuidados, nas reações 

à prestação de cuidados e nas restrições da sua vida social. A dimensão onde percecionam 

menores dificuldades é no deficiente apoio profissional prestado. Foram identificados e 

analisados os fatores determinantes das dificuldades percecionadas, nomeadamente: no 

cuidador informal (idade, estado civil, habilitações literárias, rendimento do agregado 

familiar), no idoso dependente (sexo, idade, nível de dependência) e na caracterização 

circunstancial à prestação de cuidados (grau de parentesco, coabitação, tempo despendido em 

horas na prestação de cuidados). 

Os resultados deste estudo mostram a necessidade de os profissionais de saúde 

orientarem a sua ação para os cuidadores informais promovendo a potencialização das suas 

capacidades e competências, através de intervenções que visem colmatar as dificuldades 

percecionadas, de forma a minimizar o impacto negativo associado à prestação de cuidados. 

 

Palavras-chave: Cuidador informal; idoso dependente; dificuldades. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: The difficulties of an informal caregiver in providing care to the elderly. A study 

conducted in Sabugal’s county . 

This study aims to contribute to the binomial informal caregiver / dependent elderly 

promotion of health, identifying the difficulties of informal caregivers in order to increase 

partnerships between formal and informal caregivers, through concerted actions that are 

translated into gains for the ones who are cared and for the ones who care. Caring for who 

cares should be a responsibility and a concern of all health professionals and all policy 

makers. 

This study had as main objectives to evaluate the difficulties of dependent elderly informal 

caregivers and to identify and analyze the determinants of these difficulties. Considering a, 

not probabilistic for convenience, sample, comprising 52 informal caregivers. We conducted a 

quantitative, cross-sectional, descriptive and correlational study. 

Were used as instruments of data collection a questionnaire including two parts: one related to 

the characterization of the caregiver, the elderly and the provision of care, the Barthel index 

and the other with the index of the Caregiver Difficulties Assessment (CADI ) . 

The main results revealed that informal caregivers perceive greatest difficulties in the 

following dimensions: physical demands in the care provision, in the care provision reactions 

and on social life restrictions. The dimension where minor difficulties are perceived is in the 

poor professional support provided. The determinants of the perceived difficulties were 

identified and analyzed, namely: the informal caregiver (age, marital status, educational 

accomplishment, household income ), the dependent elderly ( age, sex, level of dependency ) 

and the care’s provision circumstantial characterization (kinship, cohabiting, time in hours 

spent in care ) . 

The results of this study show the health professionals’ need in directing their action towards 

informal caregivers promoting their skills and competencies enhancement through 

interventions aiming to culminate the difficulties perceived in order to minimize the negative 

impact associated with the provision of care. 

 

Keywords: Informal Caregiver; dependent elderly; difficulties.  
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento demográfico, definido pelo aumento da proporção das pessoas 

idosas na população total em detrimento da população jovem e/ou da população em idade 

ativa, é um dos problemas da sociedade atual, tornando-se um dos fenómenos mais marcantes 

deste século, devido ao aumento da esperança de vida e ao declínio da natalidade, pois “a vida 

humana prolongou-se no decurso das últimas décadas, em consequência não só dos 

progressos da medicina, mas também das transformações económicas, sociais e tecnológicas 

que vieram proporcionar uma melhoria geral no bem-estar das pessoas” (Brito, 2002:15). 

A velhice surge como o último período da evolução natural da vida. O envelhecimento 

pode ser analisado numa perspetiva individual e demográfica. O envelhecimento individual 

refere-se ao aumento da longevidade, ou seja, ao aumento da esperança média de vida. A 

interpretação do envelhecimento como processo coletivo, demográfico, corresponde às 

alterações na estrutura etária da população. Na pirâmide etária verifica-se um duplo 

envelhecimento devido a um aumento da população idosa, com um envelhecimento no topo e 

uma diminuição da população jovem, com um envelhecimento na base (Imaginário, 2008).  

Verificou-se em Portugal, nos últimos 40 anos, o duplicar da população idosa (com 

mais de 65 anos), representando atualmente acerca de 19.03% da população total. Estima-se 

que em 2050, este grupo populacional representará uma proporção de 32% da população do 

país (INEa, 2012).  

O aumento da longevidade da população, relacionado com a melhoria da qualidade 

dos cuidados de saúde e das condições socioeconómicas, conduzem a um aumento do número 

de doenças crónicas com tendência para a dependência. Tendo em conta esta situação, existe a 

necessidade de apoiar e de cuidar dos idosos, gerando nos governos, nas famílias, nos 

profissionais de saúde e na sociedade em geral, mudanças significativas e novos desafios, com 

a preocupação em promover a autonomia dos cuidadores informais, identificando, para isso, 

as suas dificuldades. 

No envelhecimento deve-se preservar a autonomia e independência do idoso, através 

da promoção da saúde, incentivando a aquisição de estilos de vida saudáveis, a prevenção da 

doença e o diagnóstico precoce. Este deve centrar-se nas situações de doença e morbilidade 

para que as intervenções tenham um efeito terapêutico e preventivo eficiente. “A 

monitorização da saúde, o suporte social, o apoio familiar e o apoio formal/informal ao nível 
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da assistência são fundamentais para a promoção da saúde e da funcionalidade” (Sequeira, 

2010: 34).  

Em Portugal, a maioria dos cuidados prestados aos idosos são efetuados por 

familiares, vizinhos, amigos e voluntários (Quintela, 2002; cit. por Sarmento, Pinto e 

Monteiro, 2010). Presentemente o cuidador informal (CI) assume-se como um elemento de 

extrema importância, com responsabilidades acrescidas no futuro, na assistência aos idosos 

que se encontram em situação de dependência (Varizo, 2011). Os profissionais de saúde 

devem apoiar estes CI de forma a desenvolver competências que lhes permitam ultrapassar as 

mudanças e por consequência facilitar o processo de adaptação, melhorando a qualidade de 

vida destes cuidadores e do idoso cuidado (Varizo, 2011).  

As dificuldades sentidas diariamente pelo cuidador informal devem-se à falta de 

reconhecimento social e de informação, à permanente necessidade de supervisão, assistência e 

ao esgotamento de recursos físicos, emocionais e económicos. Os problemas associados ao 

cuidar estão relacionados com a ausência de um cuidador secundário, que desempenhe um 

papel de substituto, com a deterioração das atividades pessoais e sociais do cuidador, com o 

facto de não saber o que ira acontecer ao idoso dependente e quanto tempo vai durar aquela 

situação e com o acréscimo nos gastos económicos (Imaginário, 2008).  

O bem-estar dos cuidadores informais e a prevenção de situações extremas, exige por 

parte dos profissionais de saúde uma particular atenção, uma vez que deles dependem os 

idosos que cuidam e a sua permanência na comunidade. Pimentel (2001; cit. por Imaginário, 

2008) refere que a institucionalização deve ser evitada devendo-se apostar no apoio à família 

de modo a manter o idoso no domicílio, dentro da estrutura familiar. Também os cuidadores 

informais precisam ser escutados, apoiados e cuidados, atuando sobre as suas dificuldades, 

pois cuidar destes cuidadores é uma prioridade para garantir o seu bem-estar e desempenho.  

A escolha do tema para este estudo: As dificuldades do cuidador informal na 

prestação de cuidados ao idoso, um estudo desenvolvido no Concelho do Sabugal, permite 

aumentar o conhecimento sobre esta problemática de modo a encontrar soluções capazes de 

criar condições favoráveis à obtenção de ganhos em saúde, melhorando o cuidado prestado ao 

idoso e o bem-estar do próprio cuidador informal. Os enfermeiros que desempenham funções 

nos cuidados de saúde primários, devem orientar o seu trabalho no sentido de apoiar e ajudar 

estes cuidadores informais que têm a seu cargo um idoso, muitas vezes, dependente, de modo 

a identificar as suas dificuldades e capacita-los de competências que lhes permitam superar as 

mudanças e consequentemente favorecer um processo de adaptação, melhorando o seu bem-

estar e o do idoso cuidado, mantendo-o no domicílio o máximo de tempo possível. É 

fundamental proporcionar ao cuidador informal o desenvolvimento de competências 
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cognitivas (informação), competências instrumentais (saber fazer) e competências pessoais 

(saber lidar com), de modo a melhorar a vida do idoso e do seu cuidador (Sequeira, 2010). 

Neste contexto surge como questão de investigação: Quais as dificuldades dos 

cuidadores informais de idosos dependentes no concelho do Sabugal? 

O presente trabalho tem como objetivos gerais:  

 Identificar o perfil do cuidador informal do idoso dependente do concelho do Sabugal; 

 Avaliar as circunstâncias em que ocorre a prestação de cuidados; 

 Caracterizar os idosos dependentes; 

 Identificar as dificuldades percecionadas pelos cuidadores informais; 

 Identificar e analisar os fatores determinantes das dificuldades dos cuidadores 

informais; 

 Propor medidas de intervenção face aos resultados encontrados. 

A amostra, não probabilística por conveniência, foi composta por 52 cuidadores 

informais e seus idosos dependentes, que usufruem da visita domiciliária de enfermagem. 

Nesta investigação identificaram-se as dificuldades percecionadas pelos cuidadores 

informais, através do CADI pelas seguintes dimensões: problemas relacionais com o idoso 

dependente, reações à prestação de cuidados, exigências de ordem física na prestação de 

cuidados, restrições na vida social, deficiente apoio familiar, deficiente apoio profissional e 

problemas financeiros.  

Realizou-se um estudo quantitativo, transversal, descritivo e correlacional.  

O termo de cuidadores informais utilizado por alguns autores é sinonimo de 

prestadores de cuidados que é usado por outros, neste estudo optou-se por utilizar a 

terminologia de cuidadores informais. 

Este estudo encontra-se organizado em duas partes, estruturadas de acordo com 

aspetos considerados fulcrais para a compreensão do mesmo. Na primeira apresenta-se uma 

revisão da literatura acerca do envelhecimento, da família, do cuidar e do cuidador informal. 

Na segunda parte descreve-se a metodologia utilizada, definindo-se o problema e os objetivos 

de investigação, o tipo de estudo, as variáveis, a população e amostra, os instrumentos de 

recolha de dados utilizados, as considerações éticas, os procedimento para a recolha de dados, 

as estratégias para análise de dados e procede-se ainda à apresentação dos resultados e sua 

discussão. Por fim apresentam-se as conclusões e sugestões. 
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PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Não seria possível abordar o problema em estudo sem aprofundar conhecimento 

teórico – científicos, através dos quais nos seja facultada uma abordagem mais vasta, dos 

critérios mais relevantes relacionados com o presente estudo. A fundamentação teórica vai ser 

dividida em dois capítulos, um associado ao envelhecimento humano, ao envelhecimento 

demográfico em Portugal e no distrito da Guarda, às modificações associadas ao 

envelhecimento, à capacidade funcional e dependência no idoso. E um segundo onde se vai 

abordar a família e o cuidar, o cuidador informal e as suas dificuldades. 

 

 

1 – ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO EM PORTUGAL  

 

As sociedades desenvolvidas caracterizam-se por um envelhecimento demográfico 

transversal devido ao aumento dos níveis de esperança de vida e ao declínio da natalidade este 

tornou-se no fenómeno mais marcante do seculo XX (Almeida, 2008).  

O Plano Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, elaborado em 2001, refere que 

existiam 1.709.099 pessoas idosas, estas representavam 16.5% da população em geral. Da 

totalidade desta população 41.8% tinham idades iguais ou superiores a 75 anos havendo um 

predomínio do sexo feminino. De acordo com os censos 2011, Portugal, apresenta um quadro 

de envelhecimento demográfico bastante acentuado, com uma população jovem (pessoas com 

14 e menos anos) de 14.89% e uma população idosa (pessoas com 65 e mais anos) de 19.03%, 

onde 16.69% correspondem ao sexo masculino e 21.17% ao sexo feminino (INEa, 2012).  

 Nos últimos dez anos verificou-se em Portugal um crescimento de 2% da população 

(206 061 pessoas) devido, predominantemente, a um saldo migratório positivo de 188 652, 

uma vez que o saldo natural contribuiu com apenas 17 409 pessoas para este crescimento. 

Portugal perdeu população nos grupos etários entre os 0-29 anos, teve um crescimento de 9% 

nos grupos com idades compreendidas entre os 30 e os 69 anos e, para idades superiores a 69 

anos, o crescimento foi da ordem dos 26%. Mais de 80% da população residente vivia em 3 

regiões do país: Norte (34,9%), Lisboa (26,7%) e Centro (22,0%). A Região Centro perdeu, 

sensivelmente, 1% da sua população, relativamente aos últimos censos de 2001 (INEa, 2012). 
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Em termos regionais, as regiões do Centro e Alentejo detêm a maior percentagem de 

idosos, com 22% e 24%, respetivamente, e menor percentagem de jovens (14%), face as 

restantes regiões do país. Atualmente existe um maior envelhecimento no interior face ao 

litoral do país, no entanto o agravamento do envelhecimento da população tem vindo a 

ocorrer de forma generalizada em todo o território, deixando de ser um fenómeno localizado 

apenas no interior do país. 

Em 2011 o índice do envelhecimento da população agravou-se para 128 idosos por 

cada 100 jovens (102 em 2001), o que significa que por cada 100 jovens há 128 idosos. A 

região Centro apresenta um índice de envelhecimento de 163 (INEa, 2012). 

Tendo em conta projeções de 2012, “em 2020 cerca de um em cada cinco portugueses 

terá 65 anos ou mais. Nesta altura, Portugal passará a ser o quarto país da União Europeia 

com a percentagem de idosos mais elevada”, assim os idosos vão representar em 2050 cerca 

de 32% da população do país (Almeida, 2008: 35). O Programa de ação do Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações (AEEASG) (2012) estima que em 

2050 a população idosa vai representar 35.22% da população do país, enquanto as crianças e 

jovens apenas vão representar 14.4%. 

As projeções referem que em 2050 a população residente em Portugal diminuirá, 

podendo oscilar entre os 7,5 milhões, no cenário mais pessimista, e os 10.0 milhões, no 

cenário mais otimista, situando-se nos 9,3 milhões de indivíduos, o que se deve ao 

agravamento do envelhecimento (INE 2007). 

O envelhecimento dos diferentes países é notório e Portugal não é exceção. Tal facto 

pode-se dever aos avanços tecnológicos, a diminuição da taxa de natalidade, à melhoria dos 

cuidados médico-sanitários que favorecem o aumento da esperança média de vida, uma 

melhor nutrição, educação e acesso ao planeamento familiar (Santos, 2008). Em 2006 a 

população portuguesa tinha uma esperança média de vida à nascença de cerca de 78.5 anos 

(75.2 anos para os homens e 81.8 para as mulheres), em 2010 esta esperança subiu para os 

79.6 anos (76.5 os homens e 82.4 as mulheres) (INE, 2007; PORDATA, 2013). Em 2012 em 

Portugal, a esperança média de vida à nascença é de 79.8 anos (76.7 os homens e 82.6 as 

mulheres) (PORDATA, 2013). Segundo o Programa de ação do AEEASG (2012) este índice 

vai aumentar em 2050, estimando-se que as pessoas possam viver, em média, 81 anos (77.9 

os homens e 84.1 as mulheres). 

O índice de longevidade aumentou de 39 em 1991, para 41 em 2001 e 48.3 em 2012. 

Em termos regionais verifica-se que o interior do país tem índices de longevidade superiores 

ao litoral. Na região Centro este índice é de 49.9, o que significa que, praticamente, metade da 

sua população idosa tem 75 ou mais anos (INEa, 2012). 



16 

 

Em 2002 o índice de dependência dos idosos era de 24.7%, em 2011 subiu para os 

28.5%, nos próximos anos as projeções remetem para um aumento deste índice, atingindo em 

2050 os 57.8%, o que significa que mais de metade dos idosos se encontraram em situação de 

dependência (Sequeira, 2010; PORDATA, 2013).  

O aumento da longevidade, os fluxos migratórios, internos e externos, e o decréscimo 

da natalidade refletem a alteração na estrutura etária da população com estreitamento da base 

da pirâmide etária, que representa uma redução da percentagem de jovens e um alargamento 

na parte superior da pirâmide de idades que se traduz no aumento da percentagem de idosos. 

Outro fator que interfere no aspeto desta pirâmide está relacionado com processos 

migratórios, pois o país que recebe os imigrantes tem a possibilidade de aumentar a sua 

população ativa (Santos, 2008; Almeida, 2008; Andrade, 2009). O número de portugueses que 

residiram no estrangeiro, por um período contínuo, de pelo menos um ano, e que regressaram 

a Portugal, em 2011, foi de 1.482.406, sendo a França (26%) e Angola (15%) os principais 

países onde os portugueses residiram antes de voltarem ao país de origem. O maior regresso 

de emigrantes a Portugal verificou-se entre 1971 e 1980, devido ao regresso dos cidadãos 

portugueses das ex-colónias, após o processo de descolonização. Uma segunda vaga de 

regresso da população emigrante ao país verificou-se nas décadas de 80 e 90 (INEa, 2012). 

Em 2011, residiam em Portugal 394 496 pessoas de nacionalidade estrangeira, o que 

representava cerca de 3,7% do total da população. A maior comunidade estrangeira residente 

em Portugal é a brasileira (28%), seguindo-se a cabo-verdiana (10%). A comunidade 

ucraniana aparece em terceiro lugar com 9%, seguido da angolana com cerca de 7%. A 

maioria (82%) da população estrangeira encontra-se em idade ativa (15-64 anos), 

representando 66% da população nacional neste grupo. Adicionalmente, a população 

estrangeira idosa representa apenas 5%, contra 20% da população idosa portuguesa (INEa, 

2012). 
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1.1 - ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO NO DISTRITO DA GUARDA 

 

O distrito da Guarda distribui-se por uma área de 4.930.5 Km2 (6% da área de 

Portugal) e é constituído por 14 municípios: Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, 

Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa (figura 1). É limitado a Norte pelo distrito de 

Bragança, a Sul pelo distrito de Castelo Branco, a Este por Espanha e a Oeste pelos distritos 

de Viseu e Coimbra. A capital do distrito é a Guarda (Relatório de Gestão de Contas da 

Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, 2010; Gomes e Almeida, 2010). 

O distrito da Guarda é composto por 336 freguesias e nele estão inseridas 19 vilas e 8 

cidades: Guarda, Trancoso, Seia, Sabugal, Pinhel, Gouveia, Meda e Vila Nova de Foz Coa 

(Gomes e Almeida, 2010). 

 

Fig. 1 – Mapa do distrito da Guarda 

 
Fonte: Gomes e Almeida (2010:2) 

Os dados que se apresentam de seguida não englobam os concelhos de Foz Côa e 

Aguiar da Beira por não integrarem a ULS da Guarda. 
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Através do quadro 1, pode-se verificar que a área de influência da ULS da Guarda 

possui uma população de aproximadamente 147 mil habitantes, este perdeu 5% da sua 

população no último ano, tendo todos os municípios, exceto o de Almeida, registado perdas 

populacionais significativas. O distrito apresenta uma baixa densidade populacional, 29.7 

habitantes por km2.  

 

Quadro 1 – População e área de influência da ULS da Guarda, nos anos de 2010-2011 

 Ano de 2010 Ano de 2011 

Área de Influência 

da ULSG 

Superfície 

(Km2) 
População Densidade População Densidade 

Almeida 518 6.844 13.2 7.147 13.8 

Celorico da Beira 247.2 8.514 34.4 7.641 30.9 

Figueira de Castelo 

Rodrigo 
508.6 6.459 12.7 6.225 12.2 

Fornos de Algodres 131.5 5.173 39.3 4.952 37.7 

Gouveia 300.6 15.162 50.4 13.919 46.3 

Guarda 712.2 44.030 61.8 42.433 59.6 

Manteigas 122 3.579 29.3 3.410 28.0 

Meda 286 5.642 19.7 5.159 18.0 

Pinhel 484.5 9.672 20.0 9.526 19.7 

Sabugal 822.7 13.002 15.8 12.315 15.0 

Seia 435.7 26.639 61.1 24.520 56.3 

Trancoso 361.5 10.264 28.4 9.805 27.1 

Total 4.930.5 154.975 31.4 147.025 29.7 

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão de Contas da ULS da Guarda (2010) e INEb (2012) 

 

Relativamente aos indicadores demográficos, verifica-se pela análise do quadro 2, que 

a estrutura etária da população residente do distrito da Guarda revela que 50% da população 

possui entre 25 e 64 anos de idade. Os idosos são mais do dobro dos jovens (29% da 

população tem 65 ou mais anos, enquanto que apenas 11% têm menos de 15 anos), o que se 

traduz num elevado índice de envelhecimento. Este fenómeno altera a estrutura demográfica 

do distrito o que permite concluir a existência de um duplo envelhecimento, na pirâmide 

etária. 
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Quadro 2 – Estrutura etária da população da área de influência do distrito da Guarda 

Distrito da 

Guarda 

0 aos 14 anos 15 aos 24 anos 25 aos 64 anos Mais de 65 anos 

n % n % n % n % 

Almeida 581 3.5 573 4.0 3.337 4.5 2.656 6.2 

Celorico da 

Beira 
914 5.5 729 5.1 3.728 5.1 2.270 5.3 

Figueira de 

Castelo 

Rodrigo 

680 4.1 584 4.1 2.921 4.0 2.040 4.8 

Fornos de 

Algodres 
524 3.2 517 3.6 2.322 3.1 1.589 3.7 

Gouveia 1.461 8.9 1.310 9.2 6.595 8.9 4.553 10.7 

Guarda 5.750 34.9 4.393 31.0 23.343 31.7 8.947 21.0 

Manteigas 338 2.0 341 2.6 1.735 2.3 996 2.3 

Meda 505 3.1 458 3.2 2.407 3.3 1.779 4.2 

Pinhel 976 5.9 865 6.1 4.519 6.1 3.166 7.4 

Sabugal 969 5.9 950 6.7 5.295 7.2 5.101 12.0 

Seia 2.704 16.4 2.444 17.2 12.810 17.4 6.562 15.4 

Trancoso 1.082 6.6 1.027 7.2 4.714 6.4 2.982 7.0 

Total 16.484 100 14.191 100 73.726 100 42.641 100 

Fonte: Adaptado de INEb (2012) 

 

 O processo de envelhecimento demográfico que se está a viver, associado às 

mudanças na estrutura e comportamentos sociais e familiares, determinará, nos próximos 

anos, novas necessidades em saúde, lançando novos desafios aos sistemas de saúde no que se 

refere não apenas à garantia de acessibilidade e qualidade dos cuidados, como à 

sustentabilidade dos próprios sistemas e exigindo que, ao aumento da esperança de vida à 

nascença, corresponda a um aumento da esperança de vida “com saúde” e sem deficiência. 

Esta alteração da estrutura demográfica pode vir a originar implicações ao nível da economia 

e da sociedade, nomeadamente, nos sistemas sociais como Saúde, Educação e Segurança 

Social (Relatório de Gestão de Contas da ULS da Guarda, 2010). 

O Sabugal é o concelho do distrito que apresenta a taxa de natalidade mais baixa e a 

taxa de mortalidade mais elevada, este concelho revela fortes sinais de uma região 

desertificada, característica de um concelho periférico situado na região interior do País, pois 

o concelho vai perdendo a sua atratividade, levando a uma diminuição da população residente, 

justificada pela saída das pessoas à procura de melhores condições de vida oferecidas por um 

ambiente urbano mais desenvolvido. O envelhecimento apesar de ser generalizado na Região 
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Centro e no País (pois os valores do índice de envelhecimento são sempre superiores a 100) é 

muito mais acentuado no distrito. O município da Guarda é o menos envelhecido, com 155 

idosos por cada 100 jovens, por oposição ao município do Sabugal, com a população mais 

envelhecida, existindo 526 idosos para o mesmo número de jovens. 

 

Quadro 3 – Taxa de Natalidade, Mortalidade e Índice de Envelhecimento na área de influência da ULS da 
Guarda 

Indicador Taxa de Natalidade 
Taxa de 

Mortalidade 

Índice de 

Envelhecimento 

                              Ano 

 

Distrito da Guarda 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Almeida 3.6 5.3 16.6 20.4 324.0 457.1 

Celorico da Beira 6.2 5.6 13.6 16.1 220.6 248.4 

Figueira de Castelo 

Rodrigo 
5.7 9.4 18.3 17.1 283.1 300.0 

Fornos de Algodres 6.7 4.8 17.5 13.9 231.4 303.2 

Gouveia 4.9 6.1 17.6 17.1 278.7 311.6 

Guarda 8.2 7.7 11.0 10.1 147.3 155.6 

Manteigas 4.1 4.1 17.2 14.3 196.6 294.7 

Meda 4.8 5.0 14.4 18.3 300.5 352.3 

Pinhel 5.3 4.3 16.2 14.4 274.4 324.4 

Sabugal 4.6 3.9 24.4 23.7 422.6 526.4 

Seia 5.9 6.0 14.4 13.8 188.0 242.7 

Trancoso 5.0 6.3 13.8 14.7 233.7 275.6 

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão de Contas da ULS da Guarda (2010) e INEb (2012) 

Posteriormente contextualiza-se a temática do envelhecimento humano, identificando 

as modificações a ele associadas, a capacidade funcional do idoso e a sua dependência. 

  



21 

 

 

2 – ENVELHECIMENTO HUMANO 

 

As preocupações com o envelhecimento remontam muitos anos antes de cristo, foi em 

1903 que Elie Metchickoff propôs a criação da Gerontologia, conduzindo a um acentuar de 

trabalhos sobre esta temática.  

A I Assembleia Mundial sobre envelhecimento realizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), realizou-se em Viena, no ano de 1982, na qual foram debatidas questões 

relacionadas com o envelhecimento, nomeadamente aspetos relacionados com o 

desenvolvimento fisiológico e a pessoa inserida num contexto sócio-familiar (Andrade, 2009).  

Em 1999 as Nações Unidas implementam o Ano Internacional dos Idosos, 

introduzindo o conceito de “Uma Europa para todas as idades”, este foi determinante em 

questões relacionadas com diversos contextos do envelhecimento, nomeadamente emprego, 

proteção social, saúde e serviços sociais (Barata, 2011).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconizou, nas metas de “Saúde para todos 

no ano 2000”, “Dar mais anos à Vida”, sendo uma das metas atingidas em Portugal, pois a 

população idosa aumentou. Na atualidade, o envelhecimento passou a ser preocupação de 

políticos e investigadores, ganhou visibilidade devido aos custos económicos que lhe estão 

associados. Perante esta nova problemática a ONU criou, em 2002, o Plano Internacional para 

o Envelhecimento onde são definidas linhas estratégias até 2025, tendo como questão central 

o envelhecimento individual e populacional em países em desenvolvimento e em economias 

de transição, proporcionando a criação de objetivos orientadores de políticas inovadoras para 

responder ao envelhecimento demográfico, ao envelhecimento ativo e a uma sociedade para 

todas as idades (Imaginário, 2004; cit. por Santos, 2008 e Barata, 2011).  

O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia designaram o ano de 2012 como o 

“Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações” (AEEASG), 

promovendo a vitalidade e a dignidade de todos. Assim o envelhecimento ativo e a 

solidariedade intergeracional passam a ser considerados como células fundamentais da coesão 

social, participando na melhoria da qualidade de vida à medida que as pessoas vão 

envelhecendo. Como objetivo geral foi definido “contribuir para facilitar a criação de uma 

cultura de envelhecimento ativo na Europa” (Programa de ação do AEEASG, 2012).  

Barata (2011: 11) menciona que o “Ano Europeu do Envelhecimento Ativo” teve 

como objetivo:  

Incentivar e apoiar os esforços dos Estados-Membros, das autoridades regionais e 
locais, dos parceiros sociais e da sociedade civil no sentido de promover um 
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envelhecimento activo e de melhor explorar o potencial da população, em rápido 
crescimento, com 50 ou mais anos de idade, preservando desta forma a solidariedade 
entre gerações.  
 

A Constituição da República Portuguesa (2005: 25), subscreve a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem que se baseia nos direitos fundamentais da pessoa humana, onde 

menciona relativamente ao idoso, no artigo 72 nº1, que “As pessoas têm direito à segurança 

económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que evitem e 

superem o isolamento ou marginalização social”, no nº 2 refere “A politica da terceira idade 

engloba medidas de caráter económico, social e cultural, tendentes a proporcionar às pessoas 

idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação na vida da 

comunidade”. 

Portugal tem vindo a desenvolver políticas que contribuem para um envelhecimento 

ativo, melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas, reconhecendo a sua importância na 

comunidade e a sua inclusão social. Estas políticas são da responsabilidade de vários 

ministérios e entidades da sociedade civil, têm como base duas áreas de intervenção: o 

combater as alterações demográficas e a promoção da inclusão social. Seguidamente, 

destacam-se algumas destas medidas: 

 Oportunidade de ganhos em saúde ao longo da vida, com a criação do Plano Nacional 

de Saúde (2011-2016) e o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. Este 

assenta em três pressupostos: na promoção de um envelhecimento ativo, na melhor 

adequação dos cuidados de saúde às pessoas idosas e na promoção de ambientes 

seguros, capacitadores de autonomia. Foi criado um programa de férias e lazer, que 

oferece tratamentos termais no território nacional, designado de Saúde e Termalismo 

Sénior. 

 Acessibilidade para todos dentro e fora de casa, com esta medida foi elaborado o 

Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, facilitando o acesso das pessoas com 

incapacidades a produtos e equipamentos, o Programa Conforto Habitacional para 

pessoas Idosas (2007-2012), apoia obras a nível do edifício e financia a aquisição de 

equipamento indispensável à manutenção da pessoa no domicílio. 

 Segurança social perante eventualidades de vida, com a continuidade e ajuste das 

prestações sociais e familiares (atualização das Pensões Mínimas, Socias e Rurais e o 

Complemento Solidário para Idosos), apoiando em situações de velhice, pobreza, 

dependência (Complemento por Dependência) e viuvez. 

 Conhecer, ganhar mais sabedoria e divertir-se, neste âmbito foi criada a Rede das 

Universidades Seniores, promovendo educação informal para pessoas com mais de 50 
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anos e o Turismo Sénior, programa semanal de férias de combate a solidão sénior. 

 Informação útil e oportuna, com a criação da Linha do Cidadão Idoso, informando-o 

sobre os seus direitos e benefícios e da Linha Nacional de Emergência Social, serviço 

gratuito, salvaguarda a segurança do cidadão, especialmente dos idosos, em situações 

de emergência social, e do Serviço de Atendimento a Pessoas com Necessidades 

Especiais. 

 Voluntariado e diálogo entre gerações, elaboração do projeto Voluntariado 

Intergeracional de Proximidade, para acompanhamento nas atividades de lazer, cultura 

e interação com outros serviços e do Plano de Atividades Intergeracionais em 

Autarquias (Programa de ação do AEEASG, 2012). 

A consequência mais evidente do processo de envelhecimento é uma progressiva 

limitação das capacidades do indivíduo para satisfazer as suas necessidades de forma 

autónoma e independente, isto é, a capacidade do organismo de se adaptar às alterações do 

meio ambiente diminui, agravando-se com o avançar da idade e com o aparecimento de 

doenças crónicas (Imaginário, 2008; Figueiredo, 2007; cit. por Grelha, 2009). Assim, 

independentemente do tempo ou lugar, o envelhecimento surge como o fim de uma etapa do 

ciclo de vida, havendo por parte da sociedade pouco interesse nesta fase da vida. Pois os 

problemas das pessoas idosas deveriam ser enfrentados com políticas adequadas no campo da 

saúde, da alimentação, do meio ambiente e do meio familiar, da segurança social, educação 

contínua e formação específica (Salgueiro e Faria, 2005). Com o envelhecimento surgem 

repercussões na produção-consumo e encargos para a segurança social, uma vez que com o 

avançar da idade as pessoas tornam-se mais consumidoras que produtoras (Ferreira, 2008). 

As alterações demográficas apontam para a necessidade de promoção do 

envelhecimento saudável, bem-sucedido e ativo, o que implica saúde, autonomia e 

independência durante o máximo de tempo possível, numa atitude preventiva e de promoção 

da saúde, num desafio coletivo e individual (Félix, 2008; Sequeira, 2010).  

O envelhecimento ativo pode ser definido como “um processo de optimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que envelhecem (WHO, 2002; cit. por Sequeira, 2010: 3). O envelhecimento bem 

sucedido está associado a uma boa saúde, de modo a que o idoso possa conservar uma 

qualidade de vida aceitável, mantendo o seu contributo na sociedade, pois um idoso ativo e 

saudável, para além de se manter autónomo, constitui um importante recurso para as suas 

famílias, comunidades e economias (Félix, 2008). 

Envelhecer deverá ser encarado como um privilégio. É importante que este tempo seja 

aproveitado com qualidade. É verdade que o envelhecimento é um processo marcado por 
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perdas mas também pode ser encarado como um período de plenitude e de realização, para 

isso a pessoa tem de aprender a vivê-lo (Fonseca e Rissotto, 2008).  

O conceito de envelhecimento encontra-se muitas vezes associado a mitos, conceções 

falsas e crenças, que levam à criação de estereótipos negativos das pessoas idosas. Muitos 

mitos associam o idoso a seres “incompetentes, decrépitos e assexuados” (Santos, 2008: 26). 

Os idosos são muitas vezes vítimas de discriminação social, devido à sua idade cronológica 

não tendo em conta as suas capacidades pessoais (Santos, 2008). É necessário que a sociedade 

mude o conceito e a imagem negativa que tem do processo de envelhecimento e da pessoa 

idosa como sinonimo de incapacidade e declínio. É importante promover um envelhecimento 

ativo ao longo da vida, numa perspetiva global, valorizando os aspetos biopsicossociais, 

recusando a inatividade e tornando o idoso empreendedor e responsável pela construção do 

seu destino, encaminhando a sua vida para escolhas conscientes (Fonseca, 2005; cit. por Lage, 

2007). 

A integração social do idoso permite preservar a sua auto confiança contribuindo para 

uma velhice bem-sucedida, caso isto não aconteça o idoso desenvolve uma visão negativa da 

velhice, assumindo um papel de dependente, apoderando-se dele um sentimento de abandono, 

inutilidade e solidão (Imaginário, 2008). Segundo, Heschel (cit. por Salgueiro e Faria, 2005: 

38):  

devemos iniciar a terceira idade da mesma maneira como entramos no último ano da 
faculdade: antecipando a realização (…) São anos de formação, ricos em 
possibilidades de desaprender as tolices de uma vida, perceber as nossas próprias 
ilusões, aprofundar a compreensão e a compaixão, ampliar o horizonte da fraqueza, 
refinar o sentido de justiça.  

Roach (2003; cit. por Almeida, 2008) e Grelha (2009: 24) definem envelhecimento 

humano como sendo, um processo universal, dinâmico, de desgaste acumulativo e 

irreversível, “normal, gradual e irreversível de mudanças e de transformações que ocorrem 

com a passagem do tempo.” É um fenómeno que se encontra fortemente ligado aos processos 

de diferenciação e de crescimento, ocorrendo a interação de fatores internos (genéticos) e 

externos (estilo de vida, a educação, o ambiente em que se vive), assim a variabilidade inter e 

intra individual define-se como a principal característica do envelhecimento, ou seja, os 

padrões de envelhecimento são diferentes entre os indivíduos com a mesma idade 

cronológica. Os sinais de envelhecimento apresentam-se de forma diferente de pessoa para 

pessoa, não estão relacionados com a idade cronológica, são intrínsecos à sua natureza, isto é 

iniciam-se dentro do corpo da pessoa, são afetados por vários fatores extrínsecos como o meio 

ambiente, o padrão de vida e os mecanismos de enfrentamento. Como já foi referido, o 

envelhecimento aparece como o resultado e o desenvolvimento da interação entre a pessoa 

ativa e o meio, mostrando um processo que comporta ganhos e perdas, cuja adaptação 
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depende de variáveis de natureza intrínseca e extrínseca à pessoa (Fonseca 2004; cit. por 

Lage, 2007). 

Para Ermida (1999; cit. por Almeida, 2008: 44) o envelhecimento surge como “um 

processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de acidente ou doença e que 

acontece inevitavelmente com o passar do tempo”. Nesta definição fica inerente que o 

envelhecimento não é uma doença mas pode ser agravado por ela. Com o avançar da idade a 

pessoa fica mais suscetível à doença, e quando ela se manifesta, demora muito mais a 

recuperar. 

Fonseca e Rissotto (2008: 366) acrescentam que o envelhecimento “provoca a 

deterioração do organismo maduro, tornando-o progressivamente incapaz de cumprir com as 

funções fisiológicas básicas, levando o indivíduo à morte”. Vai depender das características 

pessoais, de como os indivíduos produzem e reproduzem a sua vida material e espiritual, e se 

modifica de acordo com a cultura e os valores de cada sociedade concreta (Almeida, 2008).  

Timiras (1997; cit. por Imaginário, 2008) refere que o envelhecimento pode ser 

compreendido sob três perspectivas: como uma etapa de vida, que se manifesta na soma de 

todas as alterações que ocorrem no organismo ao longo da vida; como um processo de 

deterioração, que se traduz na soma de todas as alterações que ocorrem com o tempo e levam 

a alterações funcionais e à morte e o envelhecimento como um dano celular e molecular, que 

expressa as alterações nas membranas, citoplasma ou no núcleo. 

O conceito de envelhecimento difere do de velhice, uma vez que o envelhecimento 

começa no momento em que somos gerados, enquanto a velhice, manifesta-se com os seus 

sinais/sintomas físicos e mentais a partir de uma determinada idade (Jacob, 2001; cit. por 

Santos, 2008). A velhice pode ser definida como “Um processo desfavorável e progressivo de 

mudança, de modo geral associado à passagem de tempo, que se torna percetível depois da 

maturidade e conclui, invariavelmente, com a morte” (Cabrillo, et al, 1990; cit. por Santos, 

2008). 

Habitualmente consideram-se as pessoas como idosas com idade superior ou igual a 

65 anos (Spar e La Rue, 2005; cit. por Sequeira, 2010), pelo que a idade da reforma representa 

uma referência para a velhice, embora dependa ainda de outras situações como a cultura, o 

país, a profissão, o sistema social (…). A OMS considera como idoso toda a pessoa que tenha 

mais de 65 anos de idade, independentemente do sexo ou estado de saúde (Almeida, 2005; cit. 

por Santos, 2008). Spar e La Rue (2005; cit. por Félix, 2008: 24) agrupam os idosos tendo por 

referencia a sua idade, os “velhos-jovens” apresentam idades até aos 75 anos, os “velhos-

velhos” possuem idade entre os 75 e os 80 anos e os “velhos- mais velhos” com idades acima 

dos 80 anos. Para Jaques (2004; cit. por Andrade, 2009) o aumento da longevidade origina 
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duas gerações, a 3ª idade, onde se englobam os idosos já reformados e autónomos, e uma 4ª 

geração, que apresenta idosos mais dependentes. 

Paul (2005; cit. por Sequeira, 2010) refere que o critério da idade deixou de ser um 

indicador rigoroso para o início da velhice devendo beneficiar-se as alterações progressivas 

das características físicas e mentais das pessoas, os sinais de envelhecimento visíveis que 

envolvem uma componente biológica, psicológica e social.  

O envelhecimento será tanto mais difícil quanto maior for o sentimento de abandono, 

de rejeição e de isolamento. Nesta sua etapa, os idosos poderão sentir dificuldades em aceitar 

o luto, a perda e a morte podendo predispor o indivíduo para um desequilíbrio interno. No 

entanto esta mudança pode ser aceite pelo idoso, que mostra desejo de viver, mantendo a sua 

autoestima. Esta pode ser conseguida por diversos fatores nomeadamente: segurança 

económica, apoio de familiares, equilíbrio mental e físico (Salgueiro, 2007). 

 

 

2.1 – MODIFICAÇÕES ASSOCIADAS AO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento envolve mudanças progressivas na estrutura biológica, psicológica 

e social, que se desenvolve ao longo da vida (Ministério da Saúde, 2004; cit. por Sequeira, 

2010). É importante distinguir entre o que é consequência desse processo e aquilo que é 

causado por processos patológicos, habituais nestas idades. Assim, distinguem-se padrões de 

envelhecimento. A senescência também designada de envelhecimento primário é 

caracterizada pelas mudanças corporais que ocorrem com a idade e pelas alterações orgânicas, 

morfológicas e funcionais que ocorrem habitualmente no processo do envelhecimento 

(Sequeira, 2010). Este tipo de envelhecimento está relacionado com as mudanças intrínsecas 

ao processo que se apresentam como irreversíveis, progressivas e comuns a todas as pessoas 

(Lage, 2007). Para Figueiredo (2007: 32) a senilidade é “um processo normal de deterioração 

biológica geral que aumenta a vulnerabilidade do individuo à doença e à morte”. A senilidade 

também designada de envelhecimento secundário é caracterizada pelas modificações que 

ocorrem com maior frequência, mas não necessitam de estar presentes, pelo conjunto de 

alterações determinadas pelas afeções que os idosos apresentam, isto é, está relacionado com 

as alterações provocadas pelas doenças que são dependentes da idade, pois os fatores de risco 

aumentam com o evoluir da idade (Lage, 2007; Sequeira, 2010). Este é um envelhecimento 

patológico, que ocorre devido aos efeitos do meio ambiente, de traumatismos e de doenças 
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(Figueiredo, 2007). Há autores que referem ainda um envelhecimento terciário que é 

caracterizado pelo declínio terminal, por um grande período de perdas num tempo muito curto 

(Lage, 2007). 

O envelhecimento traduz-se num processo complexo de evolução biológica, 

psicológica e social do desenvolvimento da pessoa. À medida que ocorrem mudanças no 

organismo, alterações funcionais e de papéis sociais, é necessário uma adaptação constante na 

procura de novos equilíbrios internos e externos (Paúl e Fonseca, 1999; cit. por Lage, 2007). 

O envelhecimento deve “ser pensado numa perspetiva positiva, centrado nas características da 

pessoa que envelhece, e nas medidas preventivas de controlo e redução das perdas, e não 

apenas dos efeitos negativos da velhice” (Sequeira, 2010: 8). O envelhecimento não se resume 

a perdas ou redução de funções, mas sim a um processo complexo, que varia de pessoa para 

pessoa, que envolve perdas e aquisições. As perdas surgem de um processo natural e as 

aquisições advêm do conhecimento que cada um tem de si e pela estimulação do corpo e da 

mente (Santos, 2008). Por este motivo podemos dizer que é ambivalente, pois há pessoas que 

ganham humor e serenidade enquanto outras se tornam mais frágeis. Para além desta 

característica, como já foi mencionado, é também diferencial, pois manifesta-se de maneira 

diferente de pessoa para pessoa e é variável nas formas, nos ritmos, nos efeitos e nas reações 

que provoca. Varia de sociedade para sociedade e de época para época (Ricarte, 2009). Esta 

etapa da vida implica aprendizagens, adaptações, participação e ajudas, pelo que é necessário 

encarar a vida de forma positiva, tentando resolver os problemas que vão surgindo, 

preservando a sua autonomia. 

O envelhecimento é caracterizado como sendo um:  

um processo de envelhecimento biológico que resulta da vulnerabilidade crescente e de 
uma maior probabilidade de morrer (…) num envelhecimento social, relativo aos papeis 
sociais apropriados às expectativas da sociedade para este nível etário e com o 
envelhecimento psicológico, definido pela autorregulação do individuo no campo das 
forças, pelo tomar decisões e opções, adaptando-se ao processo de senescência e 
envelhecimento (Salgueiro e Faria, 2005: 37). 
 

Paul (2005; cit. por Grelha, 2009: 25) também reconhece no processo de 

envelhecimento três tipos: o do envelhecimento biológico, que acontece da vulnerabilidade 

crescente e de uma maior probabilidade de morrer, que se designa de senescência, onde se 

desenvolve um aumento gradual de doenças crónicas, que podem progredir para dependência, 

ou para a morte. O envelhecimento psicológico definido pela “autorregulação do individuo no 

campo de forças, pelo tomar de decisões e opções, adaptando-se ao processo de senescência” 

e o envelhecimento social, relacionado com os “papéis sociais adaptados às expectativas da 

sociedade para os idosos”. De seguida descrevem-se os três tipos de envelhecimento. 
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2.1.1 - Envelhecimento Biológico 

 

O processo de envelhecimento biológico refere-se às transformações físicas que 

diminuem a eficiência dos sistemas orgânicos e funcionais do organismo, indicando uma 

redução progressiva das capacidades de manutenção do equilíbrio homeostático que em 

condições normais, não será suficiente para produzir distúrbios funcionais. Quando este 

declínio é muito significativo, ocorre uma diminuição da reserva funcional, colocando o idoso 

mais vulnerável ao surgimento de doenças crónicas, que podem levar a alterações na 

capacidade funcional progredindo para uma dependência ou para a morte (Figueiredo, 2007; 

Santos, 2008; Neto e Ponte, 2009; Imaginário, 2004; cit. por Grelha, 2009).  

No envelhecimento biológico, verifica-se uma diminuição da capacidade de 

regeneração das células, que conduz a um envelhecimento dos tecidos (Mcardle, katch e 

katch, 1998; cit. por Sequeira, 2010). O envelhecimento primário leva a mudanças na 

aparência da pessoa com o aparecimento de cabelos brancos, uma lentificação progressiva dos 

movimentos, com alterações do equilíbrio, diminuição da força muscular, diminuição da 

velocidade de reação acompanhado de alterações emocionais e cognitivas. As mudanças em 

órgãos vitais e as alterações que ocorrem no metabolismo basal são responsáveis pelas 

alterações internas que ocorrem no organismo (Sequeira, 2010). 

A pele e os músculos perdem elasticidade gerando um declínio da massa e força 

muscular ao qual está associado uma lentificação do funcionamento dos diversos sistemas 

corporais como o sistema cardiovascular, respiratório, renal, gastrointestinal, músculo-

esquelético e nervoso. De todos os sistemas mencionados, destaca-se o sistema cardiovascular 

e os sistemas sensoriais. O idoso está mais predisposto ao aparecimento de patologias como 

hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral, hipercolesterolémia, obesidade, etc. 

As alterações sensoriais levam a deterioração de alguns sentidos como a visão e a audição que 

dificultam a sua adaptação ao meio e o desempenho das suas atividades de vida diária 

(Sequeira, 2010). A nível do sistema nervoso verifica-se a perda de peso e volume do cérebro, 

a perda de neurónios, com diminuição das conexões interneuronais e do fluxo sanguíneo, a 

acumulação de placa senis, com alterações intelectuais (Félix, 2008). 

O enfraquecimento do tónus muscular e da constituição óssea conduz a mudanças na 

postura do tronco e das pernas. As articulações tornam-se mais endurecidas, reduzindo a 

extensão dos movimentos e produzindo alterações no equilíbrio e na marcha (Sequeira, 2010). 

A inatividade que se encontra associada ao envelhecimento leva à diminuição da 

atividade muscular e, por consequência, à perda de tecido muscular, que resulta numa 

coordenação sensório-motora menos eficiente, implicando maiores dificuldades de adaptação 
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a situações novas (Sequeira, 2007; cit. por Grelha, 2009). Esta vulnerabilidade à qual os 

idosos estão sujeitos, pelas alterações fisiológicas contribui para o aumento efetivo das 

doenças crónicas e dependência dos cuidadores informais. 

Estima-se que 80% das pessoas com 65 ou mais anos de idade sofrem, pelo menos de 

uma doença crónica e, para muitos, a presença de duas ou mais destas doenças requerem 

cuidados mais complexos (INE, 2002; Figueiredo, 2007). Segundo Figueiredo (2007), existe 

uma estreita ligação entre idade e dependência, verificando-se que depois dos 75 ou 80 anos 

as limitações na capacidade funcional do idoso aumentam.  

 O envelhecimento biológico está relacionado com um envelhecimento orgânico, 

verificando-se uma redução da capacidade de funcionamento de órgãos e uma menor eficácia 

da sua autorregulação (Almeida, 2008). Este envelhecimento traduz-se “ por um declínio 

harmónico de todo o organismo orgânico, tornando-se mais acelerado a partir dos 70 anos de 

idade” (Mazo et al, 2001; cit. por Almeida, 2008). 

 

 

2.1.2 - Envelhecimento Psicológico 

 

Como o envelhecimento é um processo dinâmico, as alterações fisiológicas no idoso 

têm repercussões psicológicas, que se traduzem na mudança de atitudes e comportamentos. A 

maneira como cada um, se vê a si mesmo e se sente inserido no meio em que vive, com as 

suas características, são fundamentais na sua interação com este meio e na aquisição da vida 

desejada. Desta maneira, a história de vida, o sistema de valores e contexto social são fatores 

fundamentais para o desenvolvimento de um envelhecimento bem-sucedido (Sequeira, 2007). 

Este tipo de envelhecimento define-se pela capacidade de autorregulação da pessoa face ao 

processo de senescência (Santos, 2008). Uma boa manutenção das capacidades de memória, 

das capacidades intelectuais e das motivações permitem melhorar a autoestima e o 

autodomínio do idoso (Fontaine, 2000; cit. por Ricarte, 2009).  

O comprometimento da integridade cognitiva, verificada nas demências, é responsável 

pela degradação cognitiva da pessoa e sua dependência, afastando-a do relacionamento 

familiar, dificultando o processo de cuidar (Félix, 2008). 

O declínio cognitivo relaciona-se com o declínio de recursos fundamentais como a 

velocidade a que a informação pode ser processada, a memória de trabalho e as capacidades 

sensoriais e percetuais. No idoso verifica-se também a diminuição da “atenção, as perdas de 

flexibilidade mental como a fluência de nomeação, a compreensão, a resolução lógica e 
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funções de execução, assim como os conteúdos do pensamento” (Spar e La Rue, 2005; cit. 

por Félix, 2008: 43). 

A memória de trabalho está relacionada com a retenção a curto prazo e manipulação 

da informação registada na memória consciente, verificando-se com o envelhecimento uma 

redução da capacidade de manipulação da memória curto prazo. As alterações sensoriais e 

percetuais da acuidade auditiva e visual são vivenciadas pela maioria dos idosos, 

manifestando-se em limitações e dificuldades na qualidade da informação recebida (Félix, 

2008). 

A partir dos 50-60 anos o idoso começa a perder habilidades perceptivomotoras. A 

atenção pode sofrer um ligeiro declínio, tendo problemas em dividir a atenção, filtrar o ruido 

ou deslocar a atenção. Também se pode verificar uma diminuição da inteligência, sendo 

evidente na realização de novas tarefas. Em relação à comunicação, sintaxe, conhecimento de 

palavras, fluência, nomeação e compreensão também pode ocorrer um ligeiro declínio, 

verificando-se, no idoso, mais dificuldades em processar uma mensagem que seja mais 

complexa, tornando-o mais repetitivo e impreciso. A mudança mais comum no 

envelhecimento manifesta-se com a lentificação do pensamento e da ação (Spar e La Rue, 

2005; cit. por Félix, 2008). 

As pessoas mais saudáveis e otimistas exibem uma maior capacidade de adaptar-se ao 

processo psicológico do envelhecimento (Jose et al, 2002; cit. por Santos, 2008). 

 O envelhecimento psicológico depende de diversos fatores patológicos, genéticos, 

ambientais, do contexto sociocultural em que o idoso está inserido e da forma como cada um 

organiza e vivencia a sua vida. Este exprime-se pelas mudanças de atitudes e 

comportamentos. De forma a minimizar as perdas associadas ao envelhecimento avalia-se o 

equilíbrio entre as limitações e as potencialidades da pessoa (Sequeira, 2010).  

 A manutenção de atividades significativas constitui um fator de equilíbrio psicológico. 

A satisfação e bem estar psicológico estão associados ao envelhecimento bem sucedido, logo 

a manutenção de atividades está ligada ao envelhecimento bem sucedido, através da 

promoção do bem estar e da funcionalidade do corpo. Esta tem repercussões ao nível da 

satisfação pessoal, perceção do desempenho, e promove o sentimento de competência (Neri, 

1999; cit. por Sequeira, 2010). O bem estar psicológico está relacionado com a manutenção da 

autonomia e independência dos idosos. Ao longo da sua vida os idosos criaram uma imagem 

de si que está relacionada com a estrutura social onde estão inseridos, desenvolveram limites 

que podem ficar aquém ou além das suas capacidades reais, podendo originar ou desencadear 

ilusões ou frustrações (Almeida, 2008). 
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O envelhecimento psicológico está relacionado com o “comportamento da pessoa em 

relação às mudanças de ambiente, onde estão englobadas a memória, a inteligência e as 

motivações empreendedoras” (Almeida, 2008:43). As alterações psicológicas, ligadas à 

velhice, devem ser combatidas com uma vida saudável, onde se engloba uma preparação 

prévia e atempada de um envelhecimento natural, apesar dos limites que lhe estão imputados. 

 

 

2.1.3 - Envelhecimento Social 

 

O envelhecimento é um processo lento, individual, irreversível e progressivo, que 

torna a pessoa menos capaz de desenvolver por si só todas as atividades de vida diária, as 

alterações que ocorrem nos papéis sociais exigem capacidade de ajustamento ou adaptação às 

novas condições de vida (Figueiredo, 2007). Santos (2008: 34) refere que este envelhecimento 

“é o caminho percorrido em direcção à morte social”, pois implica a perda de relações sociais, 

com diminuição de comunicação, responsável pelo isolamento e solidão. 

Atualmente, o envelhecimento está associado a alterações no âmbito da participação 

ativa dos idosos, com mudanças de papéis e perda de alguns deles, sendo o mais evidente a 

perda do papel profissional que ocorre no momento da reforma. A nível social o idoso deve 

assumir os papéis sociais apropriados/relacionados com as expectativas da sociedade para esta 

faixa etária (Santos, 2008). As mudanças na vida do idoso obriga-os a desenvolver novos 

papéis e a enfrentar novos problemas. Devido à falta de vitalidade do organismo, os idosos 

preferem atividades menos exigentes e que impliquem menos esforço, dando prioridade às 

atividades que se desenvolvem em grupo e em contacto com outras pessoas (Almeida, 2008). 

O idoso tende a participar em redes sociais mais pequenas, reduzindo os seus contactos 

intersociais, no entanto mantem-se socialmente ativo com a família e o seu grupo restrito de 

amigos. Com o envelhecimento ocorre a perda de pessoas significativas para o idoso sendo 

necessário reorganizar a sua rede de apoio informal, de modo a manter a sua independência e 

participação social (Sequeira, 2010). A participação e o envolvimento em papéis sociais são 

decisivos para um envelhecimento bem-sucedido (Spar e La Rue, 2005; cit. por Sequeira, 

2010). 

Segundo Pacheco e Lucas (1999; cit. por Grelha, 2009: 29) “os idosos têm 

necessidades de redes de apoio informais e de grupos de ajuda, dentro do contexto 

domiciliário.” A família e o cuidador surgem como o primeiro e principal grupo informal de 

apoio emocional que serve de apoio ao idoso dependente, existindo também uma 

interdependência de afetos e emoções. Neste contexto, é essencial preparar e organizar os 
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idosos dependentes e seus cuidadores informais, com o objetivo de se manterem no domicílio 

o máximo de tempo possível, tornando esses momentos numa fonte de satisfação e de prazer, 

contribuindo para a dignidade do idoso, de modo a que este seja visto como sinónimo de 

sabedoria e conhecimento, pois as redes sociais vão-se alterando ao longo do ciclo vital (Paul, 

2005; cit. por Grelha, 2009). 

 O envelhecimento social está relacionado com o papel social que a pessoa desempenha 

na sociedade onde está inserida e com os seus hábitos em relação aos outros estes são 

influenciados pela cultura do meio. Um dos exemplos verifica-se no modo como cada pessoa 

encara a reforma, enquanto para uns esta aparece como um prémio para outros é encarada 

como a sua morte social (Almeida, 2008). 

 

 

2.2 - CAPACIDADE FUNCIONAL E DEPENDÊNCIA NO IDOSO 

 

O conceito de capacidade funcional está relacionado com a realização de atividades 

que permitem ao individuo cuidar de si próprio e viver independentemente, constituindo-se no 

foco do exame do idoso e num indicador de saúde mais exato que a morbilidade, 

direcionando-se diretamente com a qualidade de vida. Esta é medida por meio de 

instrumentos padronizados que avaliam o desempenho do idoso nas atividades de vida diária 

(Lino, Pereira, Camacho et al, 2008). Ela é fundamental para o bem estar do idoso, a 

autonomia para viver é parte integrante do ser humano, quando é ameaçado as dimensões 

físicas, sociais e psicológicas do ser humano são afetadas negativamente. Assim, a avaliação 

da condição de realização das tarefas diárias é importante na determinação das condições de 

saúde das pessoas, em especial dos idosos. 

As diferentes limitações que afetam o idoso desenvolvem um processo pelo qual uma 

determinada condição (aguda ou crónica) afeta a sua funcionalidade e consequentemente o 

desempenho das suas atividades do quotidiano. Em termos de avaliação em saúde, estas 

atividades são conhecidas como atividades de vida diária (AVD) e subdividem-se em 

Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), relacionadas com as atividades de auto cuidado 

como a alimentar-se, lavar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se e controlar os esfíncteres, e 

as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), relacionadas com a capacidade do 

individuo de levar uma vida independente, inclui a capacidade de preparar refeições, realizar 

compras, utilizar transportes, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as próprias finanças 

e tomar os medicamentos. 
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A avaliação do estado de saúde da população idosa, utilizando apenas estatísticas de 

mortalidade pode não fornecer uma visão real das condições de vida e saúde, mas a utilização 

de indicadores de morbilidade vão refletir o impacto das doenças e incapacidades sobre a 

família, o sistema de saúde e a qualidade de vida dos idosos. Neste contexto é inserida a 

avaliação funcional onde se pretende verificar em que medida as doenças ou seus 

agravamentos vão impedir o desempenho das atividades quotidianas de forma autónoma e 

independente, possibilitando uma assistência mais adequada, estabelecendo um diagnóstico e 

prognóstico que serviram de base aos tratamentos e cuidados efetuados. A avaliação funcional 

pode definir-se como:  

uma tentativa sistemática de medir, de forma objetiva, os níveis nos quais uma pessoa é 
capaz de desempenhar determinadas atividades ou funções em diferentes áreas, utilizando-
se de habilidades diversas para o desempenho das tarefas da vida cotidiana, para a 
realização de interações sociais, em suas atividades de lazer e em outros comportamentos 
requeridos em seu dia a dia (Duarte, Andrade e Lebrão, 2007: 318). 
 

De um modo geral define o modo de avaliar se uma pessoa é ou não capaz de realizar 

as suas atividades de vida diária sem ajuda. A definição tem por base o conceito de função, 

podendo ser expressa como “a capacidade do individuo para adaptar-se aos problemas de 

todos os dias apesar de possuir uma incapacidade física, mental e/ou social” (Duarte, Andrade 

e Lebrão, 2007: 318). A avaliação permite detetar situações de risco, reconhecer áreas de 

disfunção e necessidades, vigiar o declínio funcional do idoso, criar um plano de cuidados 

adequado às necessidades afetadas e identificar a necessidade de recorrer a serviços 

especializados. Nas pessoas idosas é habitualmente dimensionada em termos de habilidade e 

independência para realizar determinadas atividades “a capacidade funcional é um dos 

grandes componentes da saúde do idoso e mais recentemente vem emergindo como um 

componente-chave para a avaliação da saúde dessas populações” (Fonseca e Rissotto, 2008: 

367).  

O número crescente de pessoas idosas com problemas de saúde e as alterações que lhe 

estão implícitas, traduzidas em necessidades, convertem-se num problema político que 

conduziu a mudanças de ordem social e sanitária e ao desenvolvimento de novas formas de 

cuidados. Com o avançar da idade verifica-se, frequentemente, a perda de autonomia, que se 

traduz na necessidade de os idosos necessitarem de ajuda para a realização das suas atividades 

básicas de vida diária, com recursos económicos deficitários que também dificultam a sua 

autonomia, exigindo a esta população um maior suporte de cuidados, por isso cada vez mais 

se devem enfatizar cuidados de saúde informais em contexto domiciliário, a manutenção dos 

idosos dependentes no domicilio, promovendo a sua autonomia e dignidade (Grelha, 2009). 

As políticas de saúde, na atualidade, privilegiam a manutenção do idoso no domicílio devido 
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à resposta formal insuficiente, às vantagens ao nível da autonomia e promoção da qualidade 

de vida e à constatação das potencialidades da família na prestação de cuidados (Leuschner, 

2005; cit. por Sequeira, 2010). 

O processo de envelhecimento pressupõe uma deterioração gradual da saúde, um 

aumento das doenças e incapacidades, e maior exigência de cuidados sociais e de saúde, com 

diminuição da capacidade de adaptação do organismo a fatores de stresse internos e externos, 

podendo conduzir a uma diminuição progressiva das capacidades da pessoa em satisfazer, de 

forma autónoma e independente, as suas atividades de vida diária (Figueiredo, 2007; cit. por 

Ferreira, 2008). Pois, como já mencionado, com a idade verifica-se o aparecimento de 

variadas patologias, complicações frequentes e graves, apresentações atípicas relacionadas 

com componentes sociais, cronicidade, incurabilidade e elevada mortalidade (Costa, 2006; cit. 

por Ferreira, 2008). 

Como já foi referido, o envelhecimento da população e o aumento da esperança de 

vida são uma tendência a nível mundial com o aumento da longevidade aumenta a prevalência 

das doenças crônico-degenerativas, comprometendo a autonomia e a independência do idoso. 

Se por um lado os idosos apresentam desgaste manifestado pelo próprio processo de 

envelhecimento, como a artrite, ou por uma doença crónica, como a diabetes, ou por uma 

doença degenerativa como a demência, por outro lado a saúde não é só avaliada pela presença 

ou não de doenças, mas sim pela sua capacidade funcional. O declínio do estado fisiológico e 

psicológico, prevalente nos idosos, resulta da dificuldade de manter um equilíbrio corporal 

face à exacerbação de doenças crônico-degenerativas (Bonardi, Souza e Moraes, 2007).  

Para Paschoal (1999; cit por Quental, Duarte, Andrade e Pereira, 2004) o que 

diferencia a saúde do idoso é sua capacidade de manter a sua independência e autonomia 

havendo uma relação positiva entre velhice saudável e vida independente especialmente sobre 

o ponto de vista físico. O Envelhecimento bem sucedido significa a maximização de todas as 

suas capacidades individuais de forma a promover uma adaptação eficaz. O envelhecimento 

sem incapacidades é fundamental para a manutenção de uma boa qualidade de vida. Este 

processo aparece como um conjunto de adaptações morfológicas e fisiológicas decorrentes da 

ação do tempo originando uma diminuição da capacidade de adaptação influenciando a sua 

capacidade de resposta (Quental, Duarte, Andrade e Pereira, 2004). 

Com o envelhecimento ocorre uma diminuição da capacidade funcional, isto é, uma 

diminuição da capacidade de adaptação das funções sensoriais, a redução dos recursos 

financeiros, o isolamento familiar, a perda do ciclo de amigos, o que pode conduzir a 

situações de dependência. A incapacidade funcional limita a autonomia do idoso na execução 

das suas atividades de vida diária, reduzindo a sua qualidade de vida e aumentando o risco de 
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dependência, institucionalização, cuidados e morte prematura (Quental, Duarte, Andrade e 

Pereira, 2004). 

O Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge em 2001 publicou um projeto sobre 

capacidades funcionais onde 8,3% dos idosos declaram apresentar grandes incapacidades, 

estimando-se que 12% necessitem ajuda para as suas atividades de vida diária (Branco, 

Nigueira, e Dias, 2001; cit. por Vaz, 2009). 

A idade avançada surge como um fator de risco devido as alterações funcionais 

irreversíveis, embora naturais, que se desenvolvem no organismo, podendo originar situações 

de menor ou maior dependência, podendo conduzir a uma perda de controlo da sua própria 

vida (Santos, 2008).  

A perda de autonomia é um dos principais fenómenos que afetam a perda de qualidade 

de vida do idoso, sobretudo quando esta se verifica a nível psicológico e se encontra 

relacionada com transtornos cognitivos e alterações da personalidade (Fernandes, 2000; cit. 

por Andrade, 2009). Para Vicente (2002; cit. por Santos 2008: 38) a autonomia é definida 

como: 

a capacidade, a liberdade e o direito de estabelecer as próprias leis e a capacidade de se 
autogovernar. Autonomia não significa que o idoso tenha que “fazer as coisas sem ajuda”- 
mesmo as pessoas que estão em situação de dependência de terceiros podem atingir 
autonomia relativamente às suas expectativas e ao meio em que vivem. É uma 
atitude/capacidade, que se pode adquirir e desenvolver- a planear a sua própria vida e de 
estar em relação com os outros e, com eles, participar activamente na construção da 
sociedade. 
 

A autonomia surge como o estado de ser capaz de criar e seguir as suas próprias 

regras, ou seja, a capacidade de se governar por si próprio (Evans in Paschoal, 1999; cit. por 

Quental, Duarte, Andrade e Pereira, 2004), de gerir a sua vida e manter o seu poder de decisão 

(Figueiredo, 2007; Félix, 2008), enquanto que independência é definida como “ o estado ou 

condição de quem (…) procura recorrer só aos seus próprios meios” (Ferreira in Paschoal, 

1999; cit. por Quental, Duarte, Andrade e Pereira, 2004: 20). Para Sequeira (2007; cit. por 

Félix, 2008: 27) a independência está relacionada “com a capacidade de desempenho da 

pessoa nas suas atividades de vida diária e do autocuidado”. A saúde e o bem-estar estão 

diretamente relacionados com autonomia e independência, havendo uma correlação positiva 

entre velhice saudável e independência. A independência pode ser medida através da 

avaliação do grau de dependência, no desempenho das atividades de vida diária, tendo em 

conta o desempenho físico, psíquico e social (Paschoal, 2007; cit. por Andrade, 2009). 

A dependência é um conceito complexo, com diferentes etiologias, tem diversas 

consequências sobre as relações do idoso consigo próprio e com os outros, sejam eles idosos 

ou de outras gerações. Está relacionada “com o ambiente físico construído pelo homem, com 
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o mundo natural e com as instituições sociais.” O ambiente físico e social (onde o cuidador 

está englobado) desempenham um importante papel na forma como a dependência se 

manifesta e na sua manutenção (Andrade, 2009:35). 

Anderson (1999; cit. por Quental, Duarte, Andrade e Pereira, 2004: 20) define 

dependência como “um estado em que acções de outras pessoas são condição necessária para 

alguém alcançar os seus próprios objetivos”, este conceito é ampliado conduzindo o mesmo a 

“um estado no qual um individuo confia em outro (ou em outros) para ajudá-lo a alcançar 

necessidades previamente reconhecidas”. Também Imaginário (2008: 43) refere que 

dependência “consiste em a pessoa que por razões ligadas à perda de autonomia física, 

psíquica ou intelectual tem necessidade de uma ajuda a fim de realizar as actividades básicas 

de vida diária”, isto é, a não capacidade da pessoa em realizar sozinha as suas atividades de 

vida diária definindo-se estas como todas “as acções quotidianas que é necessário realizar 

para satisfazer as necessidades humanas básicas” (Ennuyer, 1987; cit. por Santos, 2008: 39).  

O Decreto Lei nº 101 (2006: 3857) corrobora a dependência como a:  

situação em que se encontra a pessoa que, por falta ou perda de autonomia física, psíquica 
ou mental, resultante ou agravada por doença crónica, demência orgânica, sequelas, pós-
traumáticas, deficiência, doença severa e ou incurável em fase avançada, ausência ou 
escassez de apoio familiar ou de outra natureza, não consegue, por si só, realizar as 
atividades diárias.  

 
 A dependência pode ser classificada em três grandes grupos: baixa, média e elevada. 

Os idosos de baixa dependência necessitam de supervisão ou vigilância na realização das suas 

atividades de vida diária, pois ainda detêm alguma autonomia, os idosos com média 

dependência encontram-se numa situação em que necessitam de supervisão e de uma ajuda de 

terceiros para realizarem algumas atividades da sua vida diária como, tomar banho, vestir-se, 

controlar a toma dos medicamentos, entre outras. Os idosos com elevada dependência não têm 

capacidade de desempenhar as suas tarefas, necessitam de uma ajuda total, extensiva e 

intensiva, para a execução das suas atividades de vida diária. São pessoas que se encontram 

acamadas, ou que apresentam fortes restrições de mobilidade, podendo ter ainda outras 

restrições associadas, como a diminuição de aptidões cognitivas e de controlo esfincteriano 

(Figueiredo, 2007; José et al, 2002; cit. por Santos, 2008).  

 Silva, Monteiro, Silva et al (2011) descrevem três graus de dependência: estruturada, 

física e comportamental. A dependência estruturada decorre da circunstância, da cultura que 

atribui valor ao ser humano em função do que é, enquanto produz; a dependência física que 

resulta da incapacidade funcional, da falta de condições para realizar as atividades de vida 

diária e a dependência comportamental que decorre das ações dos outros.  
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 A dependência é gerada pelo aparecimento ou agravamento de uma doença ou pela 

perda de funções fisiológicas atribuídas ao processo de senescência. A doença crónica é 

definida como uma doença progressiva, que apresenta uma evolução gradual e manifesta-se 

por uma evolução crescente de sintomas, potencialmente incapacitante. Esta afeta as funções 

fisiológica, psicológica e anatómica do organismo, com limitações na possibilidade de um 

tratamento curativo e com repercussões negativas no contexto social da pessoa (Decreto Lei 

nº 101/2006).  

A inatividade conduz à deficiência, à limitação funcional e à dependência (Figueiredo, 

2007). As doenças crónicas afetam a capacidade do individuo na satisfação das suas 

atividades de vida diária, mantendo uma vida independente. Com o passar dos anos tende a 

aumentar a dependência, pois os mais velhos são proporcionalmente mais dependentes 

(Paschoal, 2007; cit. por Andrade, 2009). O ambiente físico e social que rodeia o idoso 

também exerce influência na manifestação de dependência. O ambiente físico pode impor 

barreiras arquitetónicas (como: escadas, pisos escorregadios, iluminação insuficiente) e 

ergonómicas (como: sofás baixos, fundos e fofos, camas altas, armários de parede pendurados 

muito altos). A nível do ambiente social que envolve o idoso verificam-se práticas 

discriminatórias (por exemplo: recusar emprego ou demitir as pessoas mais velhas, trata-las 

como incapazes, recusar-lhe pensões), restringindo a sua autonomia e independência (Pavarini 

e Neri, 2000; cit. por Andrade, 2009). 

 A satisfação das necessidades bio-psico-sociais do idoso dependente deve ter em conta 

as características do idoso, a causa de dependência, o contexto de vida e relação do idoso, as 

capacidades cuidativas da família, amigos e vizinhos, assim como os recursos existentes na 

comunidade e sua articulação. A resposta a situações de dependência deve ter como objetivo a 

aquisição e manutenção de maior autonomia da pessoa dependente (Medeiros, 2000; cit. por 

Santos, 2008). 

A integração do idoso na família diminui à medida que o grau de dependência 

aumenta e com os anos de dependência, apresentando-se o sexo feminino mais dependente, 

com o avançar da idade, do que o sexo masculino (Imaginário, 2008; Andrade, 2009). 

 Para Caldas (2003; cit. por Silva, Monteiro, Silva et al, 2011) a abordagem da 

dependência deve ser feita através de programas que envolvam estratégias de promoção da 

saúde, onde se criam redes de apoio para quem necessita de cuidados de longa duração. Estes 

programas devem fazer parte de políticas que envolvam todos os setores da sociedade de 

forma a dar resposta aos idosos dependentes com ou sem suporte familiar. Perante esta 

realidade a sociedade procurara criar redes de suporte formais e informais de apoio aos 

idosos. 
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2.2.1 – O perfil do idoso dependente 

 

 Os estudos consultados mencionam que a maioria da população idosa é caracterizada 

como sendo do sexo feminino, com média de idades próximas dos 68 - 90 anos e possuidoras 

de um baixo nível de escolaridade (Brito, 2002; Oliveira, Santos, Cruvinel e Néri, 2006; 

Figueiredo, 2007; Sequeira, 2007; Félix, 2008; Ferreira, 2008; Imaginário, 2008; Ricarte, 

2009; Rolo, 2009; Andrade, 2009; Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010; Silva, Monteiro, Silva 

et al, 2011). 

Oliveira, Santos, Cruvinel e Néri (2006) referem, no seu estudo, que a população idosa 

apresenta dificuldades financeiras, relacionamentos familiares conflituosos, atividades de 

lazer limitadas e problemas de saúde. Estes idosos são maioritariamente independentes visto 

que moram sozinhos ou com o cônjuge, sem parentes ou familiares, as fontes de renda mais 

comuns são as reformas e pensões, onde 68.3% possui instrução escolar. 

Para Brito (2002), Ferreira (2008), Ricarte (2009) e Sequeira (2010) os idosos 

estudados encontravam-se em situação de reforma, relativamente ao estado civil 

maioritariamente eram viúvos, seguidos dos casados e com fracos rendimentos. Andrade 

(2009) caracteriza o idoso como sendo maioritariamente casados, predominando um grau de 

dependência total, após aplicação do índice de Barthel. No entanto para Ferreira (2008) e 

Sequeira (2010) predomina no idoso o grau de dependência ligeira a moderada nas suas 

ABVD. 

Imaginário (2008), Grelha (2009), Ricarte (2009), Rolo (2009) e Silva, Monteiro, 

Silva et al (2011) identificaram, nos seus estudos, após aplicação do índice da Barthel, a 

predominância de dois grupos na sua amostra, um de idosos totalmente dependentes e outro 

ligeiramente dependentes. 

Brito (2002), Félix (2008), Ricarte (2009) e Silva, Monteiro, Silva et al (2011) 

demonstram na sua investigação que as doenças predominantes, nos idosos, são as 

cardiovasculares, as doenças do foro mental/psíquico, os tumores malignos e diabetes. Para 

Sarmento, Pinto e Monteiro (2010) os idosos são portadores de múltiplas doenças crónicas 

(doenças osteoarticulares, acidente vascular cerebral (AVC), demências, diabetes, outras), 

estas são responsáveis por os idosos estudados apresentarem uma classificação, após 

aplicação do índice de Barthel, de uma dependência grave seguida de uma dependência total. 

Félix (2008) e Sequeira (2010) também menciona que os idosos cuidados apresentam 

pela avaliação do índice de Barthel que os idosos apresentam maioritariamente uma 

dependência ligeira nas suas atividades básicas de vida diária, seguidos dos que apresentam 

uma dependência total. Félix (2008) refere que na maioria dos itens, desta escala: 
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alimentação, vestir-se, banho e higiene pessoal, transferência e mobilidade, a maioria dos 

idosos dependentes necessita de ajuda do cuidador. Relativamente às necessidades de 

eliminação, verificamos que a maioria necessidade ajuda para utilizar a casa de banho (WC), 

não se verificando o predomínio das pessoas que sofrem de incontinência anal ou vesical 

(Félix, 2008, Ricarte, 2009). 

Sequeira (2010) menciona no seu estudo a idosos dependentes que a sua maior 

dependência, após aplicação do índice de Barthel, verifica-se ao nível do subir escadas 

(97,1%), seguido do vestir (83,2%), do banho (81,2%), da higiene corporal (75,2%) e da 

utilização da casa de banho (71,3%). Para Rolo (2009) todos os idosos são dependentes a 

nível do banho e da higiene pessoal, nas restantes necessidades apresentam dependência total 

ou parcial, na maioria dos casos. 

Após apresentação dos diferentes estudos pode-se concluir que o idoso dependente é 

na sua maioria do sexo feminino, com idade que oscila entre os 68 e os 90 anos, com baixo 

nível de escolaridade, mora sozinho ou com o cônjuge, apresenta dificuldades financeiras, 

relacionamentos familiares conflituosos e é portadore de múltiplas doenças. 

O idoso provem de uma época em que a família era ampla, após os anos 70 a 

dimensão da família diminui, o que se traduz na diminuição da população de cuidadores. A 

família tem sofrido alterações ao longo dos tempos dominando, atualmente famílias nucleares, 

monoparentais, com agregados familiares reduzidos, com instabilidade familiar e uma elevada 

diferença entre gerações com convívio afetivo inexistente (Sequeira, 2010). O aumento da 

mobilidade geográfica e a inclusão da mulher no mercado de trabalho conduziram à 

reorganização dos papéis familiares e ao recurso a instituições comunitárias de apoio 

(Figueiredo, 2007).  

Após contextualizar a temática do envelhecimento aborda-se de seguida a família e o 

cuidar, o cuidador informal e as suas dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

3 – A FAMÍLIA E O CUIDAR  

 

 O significado de família tem evoluído ao longo dos tempos, diversas definições têm-se 

centrado em diferentes aspetos, por exemplo, a nível legal, refere-se às “relações estabelecidas 

por laços de sangue, adoção, tutela, ou casamento”, a nível biológico, reporta-se às “redes 

genéticas, biológicas entre as pessoas”, sociologicamente, menciona o grupo de pessoas que 

habitam juntas e a nível psicológico, refere-se ao grupo de pessoas com fortes laços 

emocionais (Hanson, 2005: 4). A partir dos anos 80 esta definição foi alargada indo além do 

casamento ou dos laços de consanguinidade e legais. Em 1985 esta é referida como:  

um sistema social composto por duas ou mais pessoas que coexistem dentro do contexto de 
algumas expectativas de afeição recíproca, responsabilidade mútua, e duração temporária. 
A família caracteriza-se pelo compromisso, tomada conjunta de decisões, e partilha de 
objectos (Hanson, 2005: 6). 
 

Para Relvas (1996) família surge como um sistema entre os sistemas, onde é 

fundamental a exploração de relações e normas que regulam a vida dos grupos significativos 

onde o indivíduo pertence, para uma compreensão do comportamento dos seus membros e 

para a formulação de intervenções eficazes. Este sistema é composto por objetos, atributos e 

relações, contendo subsistemas que estão ligados hierarquicamente de forma organizada, 

possuindo limites que a distinguem do seu meio.  

A família caracteriza-se principalmente pelas inter-relações estabelecidas entre os seus 

membros, num contexto específico de organização, estrutura e funcionalidade. Considerada 

como um conjunto de indivíduos ligados por relações, em constante interação com o exterior, 

constitui-se como um grupo complexo com funções sociais definidas (Hanson, 2005; Alarcão, 

2002 cit por Figueiredo, 2009). Como sistema, é compreendida como um todo e partes 

indivisíveis, implicando uma visão global da sua estrutura e desenvolvimento, num contexto 

ecossistémico mediado pelos processos adaptativos inerentes às competências de auto 

organização do sistema familiar. Enquanto unidade social dinâmica, a família constitui-se 

como um sistema de interação que supera e articula dentro dela os vários componentes 

individuais. As famílias continuam a ser espaços privilegiados de cuidados de suporte à vida e 

à saúde dos seus membros (Bertalanffy, 1977, cit por Figueiredo, 2009). 

A família tem a função de restabelecer e manter a saúde e bem-estar dos seus 

membros, surge como a principal fonte de apoio nos cuidados diretos, no apoio psicológico e 

nos contactos sociais ao idoso dependente (Andrade, 2009). Santos (2008) enumera cinco 

tarefas familiares: de proteção e alimentação; de reprodução; de legitimação e transmissão das 
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características do grupo social de origem; de afeto, amor e prestação de cuidados e por último 

de socialização. Segundo Relvas (1996) a família apresenta dois tipos de funções durante o 

ciclo vital, uma função interna, que se caracteriza pelo desenvolvimento e proteção dos seus 

membros e uma função externa pela qual se desenvolve a socialização, adequação e 

transmissão de cultura, podendo ainda desempenhar tarefas como a criação de sentimentos de 

individualização e autonomia dos seus membros.  

O ciclo vital da família é definido por Relvas (1996:16) como a “sequência previsível 

de transformações na organização familiar, em função do cumprimento de tarefas bem 

definidas”, tarefas, que segundo esta autora caracterizam as suas etapas. Representa um 

esquema de classificação, composto por várias fases, ou etapas, de crescimento, maturação e 

envelhecimento do ser humano. Stanhope e Lancaster, 1999) dividem o ciclo vital em oito 

estádios, em cada estádio as tarefas de desenvolvimento familiar encontram-se bem definidas 

(quadro 4). 

 

Quadro 4 - Tarefas de desenvolvimento familiar  

Estádios Familiares Tarefas de Desenvolvimento 

Formação da família Casamento 
Relacionamento com a rede familiar 
Planeamento Familiar 

Nascimento dos Filhos     Estabilização da unidade familiar 
Reajustamento dos membros da família  
Apoio nas necessidades de desenvolvimento 

Família com filhos em idade pré 
– escolar   

Socialização 
Manutenção de um casamento estável 

Família com filhos em idade 
escolar   

Socialização dos filhos 
Promoção do desempenho escolar 
Manutenção de uma relação conjugal 

Família com filhos adolescentes Equilíbrio da liberdade e responsabilidade 
Comunicação aberta 
Construção de alicerces  

Saída dos filhos de casa Independência dos filhos  
Reajustamento do casamento 
Apoio aos pais idosos 

Família de meia-idade Reforço da relação familiar 
Manutenção da relação Pais/filhos 
Promover ambiente saudável 
Cultivar atividades de tempos livres 

Família idosa Adaptação à reforma 
Manutenção de modos de vida satisfatórios 
Adaptação à diminuição de rendimentos 
Adaptação a problemas de saúde  
Adaptação à morte 

Fonte: Adaptado de Stanhope e Lancaster (1999). 

 



42 

 

A funcionalidade da família está dependente do modo como consegue mobilizar os 

seus recursos internos e externos para ultrapassar as crises, que ocorrem com a passagem 

entre os estádios do ciclo de vida familiar. Como recursos internos aparece a adaptabilidade, a 

coesão e a comunicação. A família surge como a base da estrutura social, assumindo um papel 

fundamental em duas etapas da vida humana: na infância e adolescência, onde assume um 

papel de cariz educativo; e na velhice, onde o seu papel é mais assistencialista, pois presta 

cuidados ao idoso, de modo a manter o seu equilíbrio afetivo e físico. A interdependência que 

se verifica entre os membros de uma família explica que o que acontece a cada um dos seus 

elementos se reflita nos restantes, influenciando a sua dinâmica e o bem-estar de todos 

(Santos, 2008; Félix, 2008). A ansiedade causada pela doença ou morte de um familiar exerce 

uma forte influência no funcionamento e saúde da família, onde os padrões de comportamento 

podem influenciar a saúde do indivíduo. A saúde familiar é “um estado dinâmico de relativa 

mudança de bem-estar, que inclui os factores biológico, psicológico, espiritual, sociológico e 

cultural do sistema familiar” (Hanson, 2005: 7). Pode então referir-se que a saúde do 

individuo afeta toda a função familiar e por sua vez a função da família afeta a saúde do 

individuo. 

Algumas famílias apresentam-se como famílias multigeracionais, constituídas por três 

ou mais gerações, devendo-se este fenómeno ao significativo crescimento da população idosa 

nas sociedades ocidentais contemporâneas.  

Contrariamente ao que acontecia a alguns anos atrás, em que a família tradicional 

estava centrada na função reprodutiva, atualmente as famílias, são famílias nucleares, sem 

filhos ou com um número reduzido de filhos, famílias monoparentais ou famílias 

reconstituídas. A sociedade atual é constituída por novos modelos de famílias, cuja 

estabilidade das relações se encontra frequentemente alterada, com mudanças na sua 

composição e papeis (Andrade, 2009). 

Leme (2000; cit. por Andrade, 2009: 43) fala do “síndrome do filho único”, um género 

de insuficiência familiar, onde o idoso doente, com dependência nas suas atividades de vida 

diária, depende de um só filho, que precisando de trabalhar, “não pode prestar os cuidados a 

tempo inteiro que o caso exige, levando, muitas vezes a que estes doentes sejam 

institucionalizados, por motivos de ordem puramente social”. A institucionalização encontra-

se associada a sentimentos de abandono e incapacidade por parte da família, em oposição à 

prestação de cuidados no domicílio, que é visto numa dimensão de integração social, 

permitindo aos idosos permanecerem num ambiente confortável e conhecido, onde podem 

continuar a manter o controlo da sua vida (Félix, 2008). 
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 Cuidar é um ato primordial, encontra-se associado à sobrevivência humana, é uma 

prática universal, de todos os tempos, é a mais velha prática do mundo, “desde que existe vida 

existem cuidados, porque é preciso tomar conta da vida para que ela possa permanecer” 

(Pereira, 2008; Collière, 1999; cit. por Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010: 50). É o ato de 

assistir a pessoa quando necessita. É uma atividade complexa que apresenta dimensões éticas, 

psicológicas, sociais, demográficas e envolve processos clínicos, técnicos e comunitários 

(Luders e Storani, 1999; cit. por Ricarte, 2009). É indispensável à vida do indivíduo, é 

essencial para a sobrevivência dos homens, para o seu crescimento, saúde, bem-estar, cura e 

capacidade de lidar com as deficiências e a morte (Collière, 1989; Leininger, 1988; cit. por 

Pereira, 2008). Tradicionalmente associado à mulher, o cuidar é sinónimo de apreciar e amar, 

ocupar-se dos outros, seguir de perto, alimentar.  

Collière (1989: 235) refere que cuidar é “um acto individual que prestamos a nós 

próprios desde que adquirimos autonomia, mas é igualmente um acto de reciprocidade que 

somos levados a prestar a toda a pessoa que temporariamente ou definitivamente tem 

necessidade de ajuda para assumir as suas necessidades vitais”. Também para Sarmento, Pinto 

e Monteiro (2010) a ação de cuidar assume um caracter de assistência, suporte ou facilitação 

dirigidos a um individuo com necessidades de melhoria da sua condição humana ou forma de 

vida. Leininger (1988; cit. por Pereira, 2008: 33) acrescenta que o cuidar assume-se como 

um fenómeno universal, comum a todas as culturas, no entanto com formas de 
expressão que diferem de cultura para cultura. A autora preconiza o cuidar como um 
fenómeno da assistência, apoio ou facilitação a outro indivíduo com necessidades 
evidentes ou antecipadas com o propósito de melhor a condição humana ou o estilo 
de vida. 
 

Cuidar permite a manutenção da vida, possibilitando a satisfação de um conjunto de 

necessidades a ela imprescindíveis, mas que são diferenciadas na sua manifestação (Collière, 

1999; cit. por Ricarte, 2009).  

O ato de Cuidar pode assumir duas formas: o cuidado do homem consigo mesmo e o 

cuidado com o outro. Na primeira situação define-se como um ato individual que se presta a si 

próprio quando se tem autonomia, na segunda como um ato de reciprocidade que se presta a 

toda a pessoa que de forma temporária ou definitiva necessite de ajuda para a satisfação das 

suas necessidades vitais (Collière, 1989). 

Os cuidados encontram-se englobados no cuidar, mas os dois termos não devem ser 

confundidos. “Cuidado significa o acto ou tarefa de zelar pelo bem-estar de alguém, 

prestando-lhe assistência, assumindo a responsabilidade e os encargos inerentes a esse acto” 

(Amaral e Vicente, 2000; cit. por Grelha, 2009: 37). Enquanto o cuidar visa promover o bem-

estar físico do idoso, amparando-o na dor e sofrimento, o bem-estar mental, ajudando-o a 
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enfrentar angústias, medos e inseguranças e o bem-estar social, satisfazendo as suas 

necessidades socioeconómicas e relacionais de ternura (Grelha, 2009).  

No cuidado verifica-se uma preocupação com o bem-estar de outra pessoa, 

conduzindo este objetivo ao desenvolvimento de determinadas ações (Pereira, 2008). O 

cuidado é constituído por um conjunto de ações subjetivas e transpessoais que têm como 

objetivo proteger, melhorar e preservar a intimidade da pessoa ajudando a encontrar um 

significado na doença, no sofrimento, na dor e na existência (Watson, 2002). 

Collière (1989; cit. por Pereira, 2008) define dois tipos de cuidados: os cuidados 

quotidianos e habituais (care) e os cuidados de reparação (cure). Os primeiros estão ligados às 

funções de manutenção e de continuidade da vida, são todos aqueles que fazem parte dos 

hábitos diários como lavar-se, comer, beber, mexer-se, deslocar-se, levantar-se; os segundos 

estão ligados à necessidade de reparar o que constitui obstáculo à vida, assegurando a 

continuidade da vida quando esta se depara com algum obstáculo, está relacionado com o 

tratamento de doenças.  

A prestação de cuidados apresenta-se como o acto de prover assistência ou cuidado a 

um elemento da família ou amigo. Esta pode ser de ordem instrumental, afectiva, financeira 

ou qualquer necessidade que requer a pessoa que recebe cuidado (Grelha, 2009). Esta é uma 

atividade complexa, com dimensões psicológicas, éticas, sociais e demográficas, englobando 

também aspetos clínicos, técnicos e comunitários (Figueiredo, 2007). Para Squire (2005; cit. 

por Figueiredo, 2007; Ferreira, 2008) o conceito de cuidar é visto pela sociedade como a 

forma de prestar cuidados, como uma das funções da família, logo prestar cuidados surge 

como a arte de tomar conta. Para Figueiredo (2007) existem três dimensões nos cuidados: 

responsabilidade, pois vai-se tomar conta de alguém, satisfazer, pois há o cuidado de 

responder as necessidades de alguém, e, por último, sentir preocupação, interesse, 

consideração e afeto pela pessoa de quem se cuida. 

Félix (2008), Walker (1982; cit. por Ferreira, 2008) e Squire (2005; cit. por Ferreira, 

2008) englobam os cuidados em três níveis: formais, quase-formais e informais. Os cuidados 

formais são desenvolvidos pelos cuidadores com qualificação profissional, que desenvolvem 

atividades laborais de acordo com as suas competências, podendo ser remunerados ou 

voluntários, normalmente em instalações sociais ou de saúde (hospitais, lares, instituições 

comunitárias). Os cuidados quase-formais são ministrados pelo departamento de serviços 

sociais ou por uma organização de voluntários e os cuidados informais ministrados pela 

família, sejam eles desenvolvidos pelo cônjuge, pais, companheiro, familiares, amigos, 

vizinhos. Estes são executados de forma não antecipada, não remunerada, ocorrem 
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habitualmente no domicílio da pessoa dependente ou do cuidador, podendo abranger parte ou 

o total das necessidades da pessoa que os recebe.  

As redes de apoio formal incluem serviços estatais de segurança social e serviços 

organizados pelo poder local, a nível do concelho ou da freguesia. Santos (2008) e Andrade 

(2009) enunciam algumas respostas sociais que podem ser dirigidas aos idosos dependentes e 

servir de apoio às suas famílias: 

 Serviços de Apoio Domiciliário: consiste numa resposta social onde se prestam 

cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a idosos e suas famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam 

garantir a satisfação das suas necessidades e/ou atividades de vida diária.  

 Cuidados Continuados: é um sistema organizado para a satisfação do utente/família, 

através de um conjunto articulado de saúde e serviços sociais. 

 Lares: define uma resposta social desenvolvida como alojamento coletivo para idosos 

em situações de maior risco de dependência ou autonomização, com utilização 

temporária ou permanente. 

 Centros de Dia: apresentam uma resposta social, que consiste na prestação de diversos 

serviços que ajudam a manter o idoso no seu meio sociofamiliar.  

 Centros de Convívio: é uma resposta social, de apoio a atividades sócio-recreativas e 

culturais, organizadas e dinamizadas pelos idosos de uma comunidade.   

 Acolhimento familiar: é uma resposta social que consiste na integração do idoso ou 

pessoa com deficiência em famílias, a partir da idade adulta, de forma temporária ou 

permanente. 

 

 

3.1 - CUIDADORES INFORMAIS 

 

O cuidador é o “ indivíduo com as características específicas: aquele que assiste na 

identificação, prevenção, ou tratamento da doença ou incapacidade, aquele que atende às 

necessidades de um dependente” (CIPE, 2006: 172). É a “pessoa, familiar ou amigo que 

presta a maior parte dos cuidados e apoio diário a uma pessoa doente e que requer ajuda para 

o desenvolvimento das actividades de vida diária, sem receber remuneração” (Lage, 2005; cit. 

por Pereira, 2008: 37). Estes são pessoas que prestam cuidados a outras pessoas, neste caso a 

idosos, podendo ser membros da família ou pessoas contratadas pela mesma, que assumem 

esta atividade, constituindo o elemento fundamental de apoio ao idoso dependente. A função 

de cuidador ao longo dos tempos tem estado associada à família e ao género feminino (Félix, 
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2008; Lage, 2005; cit. por Grelha, 2009). São cuidadores informais a família, os amigos ou 

vizinhos que prestam cuidados, de forma não remunerada, que podem trabalhar ou não a 

tempo inteiro e viver com ou separadamente da pessoa cuidada (Félix, 2008; Ricarte, 2009). 

O familiar, desde que ele próprio não apresente incapacidades, é o elemento que melhor pode 

cuidar do idoso, uma vez que este conhece e é sensível ao meio que envolve o idoso e aos 

seus relacionamentos (Ricarte, 2009).  

O ingresso da mulher no mercado de trabalho, a diminuição da fecundidade, a 

diminuição do tamanho do agregado familiar, as migrações do meio rural para o urbano e para 

países estrangeiros, a maior mobilidade dos elementos da família e consequente dispersão 

geográfica e o aumento do número de famílias de divorciados e recasados, têm levado, nos 

últimos anos, à diminuição da população de cuidadores informais (Imaginário, 2008; Santos, 

2008; Pimentel, 2001 cit. por Andrade, 2009). 

Quando um elemento da família adoece ou sofre de alguma incapacidade, os outros 

elementos reagirem de modo a prestar-lhe apoio. Uma das formas de proporcionar este apoio 

consiste na adjudicação de um cuidador principal (Andrade, 2009). 

Habitualmente apenas uma única pessoa é considera como cuidador, ela é responsável 

pelo idoso dependente, sem ou com a ajuda direta e sistemática de outros membros da família 

ou de profissionais. Este cuidador informal pode ser classificado como: primário ou principal, 

secundário e terciário. O cuidador primário ou principal, é aquele que assume a 

responsabilidade de supervisionar, orientar diretamente o idoso, realizando a maior parte dos 

cuidados, as atividades de rotina. O cuidador secundário é aquele que ajuda na prestação 

ocasional de cuidados, não tendo responsabilidade no cuidado, habitualmente são familiares 

que dão apoio ao cuidador informal principal. Como cuidador terciário aparecem os amigos e 

vizinhos que esporadicamente ajudam quando é solicitado, mas também não assumem 

responsabilidade no cuidado (Figueiredo, 2007; Santos, 2008; Félix, 2008; Neri e Carvalho, 

2002; cit. por Grelha, 2009). Mesmo em situações onde há uma rotatividade na prestação de 

cuidados, apenas uma pessoa se pode tornar cuidador principal, a responsabilidade é 

temporariamente assumida por uma das pessoas de cada vez, não existindo co- 

responsabilidade (Andrade, 2009).  

O assumir do papel de cuidador não decorre, habitualmente, de uma escolha 

consciente e livre, geralmente o cuidador tem dificuldade em saber quando iniciou a sua tarefa 

de cuidar. Esta decisão está dependente de dois fatores: o primeiro relaciona-se com a escassa 

oferta e qualidade, das instituições tradicionalmente prestadoras de cuidados e o segundo, 

com o papel social da família, como principal cuidador responsável pelos seus membros 

(Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004; cit. por. Félix, 2008; Santos, 2008). Para Le Bris (1994; 
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cit. por Félix, 2008) e Santos (2008) o papel de cuidador é assumido pela presença de um 

processo sub-reptício ou de um incidente inesperado. O processo sub-reptício ocorre da perda 

progressiva de autonomia dos mais velhos, através da qual, o cuidador começa a prestar 

cuidados, O incidente inesperado pode ter três origens: uma doença ou acidente que confira 

incapacidade; a viuvez, associada à vivência do processo de luto e às alterações de papéis e 

por fim a demissão ou morte do anterior prestador de cuidados.  

As motivações que impulsionam o cuidador informal a assumir o seu papel são: o 

dever (moral/social), a solidariedade conjugal, filial ou familiar, o cristianismo, os 

sentimentos de amor ou piedade, a recompensa material e o evitar da institucionalização (Le 

Bris, 1994; cit. por Félix 2008; Nocon e Person, 2000; cit. por Félix 2008). A noção de dever, 

seja ele moral ou social, é um forte determinante no assumir do papel de cuidador informal. O 

dever social reproduz as ações impostas por normas sociais, associadas a sentimentos de 

valorização e desvalorização, sentimentos do dever cumprido e reconhecimento social e 

familiar. O dever moral pode assumir varias formas de vínculo entre os indivíduos, revelando 

o seu lado altruísta, na prestação de cuidados, como dar e receber, isto é, um ato de 

reciprocidade, minimizar o sentimento de culpa, cumprir promessas feitas, pois cuidar de um 

familiar é uma responsabilidade moral (Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004; cit. por Félix, 

2008; Andrade, 2009). 

Os cuidados prestados pelos cuidadores informais são essenciais para o bem-estar do 

idoso, respeitando, sempre, os hábitos e costumes dos mesmos (Mendes, 2005; cit. por 

Pereira, 2008). Neri (2000; cit. por Pereira 2008) enquadra os cuidados prestados pelos 

cuidadores informais a pessoas com perda de autonomia em quatro domínios: o primeiro de 

suporte nas atividades instrumentais da vida diária, como por exemplo no cuidar da casa, na 

preparação das refeições; o segundo de assistência às dificuldades funcionais de autocuidado, 

como no cuidado com o banho, no vestir, na alimentação, no posiciona-se e no deambular; o 

terceiro de apoiar emocionalmente a pessoa, fazer companhia e conversar; e por fim, o quarto, 

de lidar com as pressões resultantes de cuidar. A duração, a intensidade e frequência do 

cuidado está relacionada com as exigências objetivas do mesmo, nomeadamente as 

perturbações comportamentais, a deterioração cognitiva e dependência funcional para as 

atividades da vida diária, no entanto, também não pode deixar de se considerar as variáveis 

relacionadas com o cuidador nomeadamente nas situações de sobreprotecção e negligência 

(Martín, 2002; cit. por Pereira 2008). 

Para Sequeira (2010) as principais funções do cuidador informal encontram-se 

expressas no quadro 5. 
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Quadro 5 – Principais funções do cuidador informal 

Principais funções do cuidador informal 

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

Promover a autonomia e a independência 

Promover um ambiente seguro no domicílio e no exterior 

Adaptar o ambiente de modo a prevenir os acidentes 

Assegurar um ambiente confortável e um sono adequado 

Promover a participação/ envolvimento familiar 

Supervisionar a atividade do idoso, promovendo a comunicação e a socialização 

Promover a manutenção ou a estimulação pelo interesse no desenvolvimento de um projeto pessoal, 
história de vida, religião, etc. 

Estimular a manutenção de uma atividade/ ocupação 

Supervisionar/ incentivar as atividades físicas, de lazer e sociais (no interior e no exterior da casa) 

Supervisionar, ajudar ou substituir ao nível das ABVD e AIVD 

Fonte: Adaptado de Sequeira (2010). 

 

No processo de transição para desempenhar o papel de cuidador, este necessita de 

desenvolver três áreas de competências: de informação, de mestria e de suporte A primeira 

área está relacionada com o saber, centrada na síntese de informação necessária para cuidar, 

ou seja, como aprender, como adquirir e/ou desenvolver conhecimento. A segunda área de 

competência está relacionada com a habilidade instrumental, a mestria, ou seja, o saber fazer, 

a aquisição de perícias em diferentes atividades como na prestação de cuidados e no 

comunicar. Por fim, uma terceira área de competência centrada no saber ser, no suporte, ou 

seja no desenvolvimento pessoal, envolvendo o saber relacionar-se e o saber cuidar-se 

(Sequeira, 2010). 

O acréscimo de tarefas pode conduzir ao cansaço físico do cuidador informal, com 

deterioração da sua saúde. Esta sobrecarga advém da inadaptação do cuidador às novas 

exigências que lhe são colocadas, estando, as mesmas, relacionadas com a complexidade dos 

cuidados prestados, provocados por conhecimentos insuficientes ou pela ausência ou reduzido 

apoio formal ou informal (Petronilho, 2007; cit. por Castro, 2008). O cuidador passa a viver 

em função do idoso, dos seus hábitos e suas necessidades, numa rotina de cuidados que 

começa cedo e prolonga-se pela noite, esta situação é aliviada pela existência de cuidadores 

informais secundários (Costa, 2008). Muitas vezes, o cuidador deixa o seu emprego, surgindo 

dificuldades económicas, consequentes da diminuição do rendimento económico familiar e do 

aumento de gastos com os cuidados. As dificuldades económicas e o abandono da sua 

atividade profissional são a causa do seu isolamento social (Marques, 2007; cit. por Costa, 

2008). 
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3.1.1 – O Perfil do Cuidador Informal 

 

O perfil do cuidador informal obedece a certos padrões da sociedade refletidos em 

quatro fatores: parentesco com o idoso dependente, género, proximidade física e proximidade 

afetiva. Entre estes, existem também algumas variáveis que poderão influenciar, tais como: o 

estado civil, a cultura, a situação laboral e o tipo de cuidados a prestar ao idoso dependente 

(Lage, 2007; Sequeira, 2010).  

Quanto ao parentesco e proximidade afetiva, o cuidador informal é geralmente um 

membro da família ou alguém muito próximo. Quando o idoso dependente é casado, o 

cônjuge surge na literatura como o principal cuidador. Muitas vezes o cônjuge é um idoso 

com alguma incapacidade, simultaneamente prestador e beneficiário de cuidados. Segue-se a 

descendência, com predominância do sexo feminino, ou seja, na ausência do cônjuge, é 

geralmente a filha que assume o papel de principal prestadora de cuidados (Figueiredo, 2007; 

Santos, 2008; Sequeira, 2010).  

A decisão por parte dos filhos depende da necessidade e recursos dos pais 

dependentes, bem como da sua disponibilidade e situação laboral. Sequeira (2007: 104) 

afirma que “as necessidades afectadas e a gravidade da situação clínica vão determinar a 

frequência e a intensidade dos cuidados a prestar” e, consequentemente ter influência na 

determinação do papel de cuidador informal. O mesmo autor (2010) apoiando-se em Shanas 

(1979), apresentou o Modelo Hierárquico Compensatório, também conhecido como Modelo 

de Substituição, onde é defendida a existência de uma hierarquia predefinida para a adoção do 

papel de cuidador: cônjuge – filhos – outros familiares – amigos. Na hierarquia de obrigações 

aparece primeiro os cônjuges, segundo os filhos, terceiro as pessoas do mesmo agregado e por 

fim o género do potencial prestador (Figueiredo, 2007; Sequeira, 2007; Ferreira, 2008; 

Medeiros, 2000; cit. por Grelha, 2009; Andrade, 2009; Ricarte, 2009; Silva, Monteiro,Silva et 

al, 2011; Varizo, 211). Outros autores mencionam que os cuidados ao idoso são prestados 

principalmente pelos filhos ou filhas seguidos dos cônjuges e das noras ou genros, com idades 

compreendidas entre os 28 e os 90 anos (Brito, 2002; Félix, 2008; Rolo, 2009; Sarmento, 

Pinto e Monteiro, 2010; Varizo, 2011). 

Os estudos referem que a escolha do papel de cuidador vai depender da experiência de 

vida e da estrutura das relações familiares, pois são os familiares os responsáveis pela 

prestação de cuidados (Ribeiro, 2005; Cerqueira, 2007; cit. por Castro, 2008; Andrade, 2009). 

Habitualmente era constituído por mulheres, correspondia normalmente às filhas das pessoas 

dependentes, solteiras, que residiam com a pessoa a cuidar, com nível de instrução baixo, 

economicamente desfavorecida, com estatuto laboral de não ativo (Martín, 2005; cit. por 
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Pereira, 2008; Andrade, 2009 e Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010).  

Várias investigações realizadas sobre o padrão dos cuidadores demonstram que as 

mulheres são habitualmente responsáveis pela prestação de cuidados aos idosos dependentes 

(Brito, 2002; Figueiredo, 2007; Inserso, 1995, Wolf, Freedman e Soldo, 1997, Pereira, 2002, 

Imaginário, 2004, Lage, 2004 e Santos, 2004; cit. por Pereira, 2008; Ferreira, 2008; 

Imaginário, 2008; Félix, 2008; Santos, 2008; Andrade, 2009; Grelha, 2009; Rolo, 2009; 

Ricarte, 2009; Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010; Silva, Monteiro, Silva et al, 2011; Varizo, 

2011). As esposas são tradicionalmente a primeira fonte de prestação de cuidados. Nas 

famílias nucleares cabe ao cônjuge a prestação dos cuidados, em 70% dos casos, que muitas 

vezes é, também, uma pessoa idosa, sendo em simultâneo produtor e beneficiário de cuidados, 

no entanto constituindo uma das maiores garantias de suporte na velhice (Sousa, 2004; cit. por 

Santos, 2008). Relativamente ao estado civil, os cuidadores casados são o maior grupo que 

presta cuidados a pessoas dependentes (Brito, 2002; Ferreira, 2008; Sequeira, 2007; Santos, 

2008; Ricarte, 2009; Silva, Monteiro, Silva et al, 2001; Varizo, 2011). Seguem-se por ordem 

decrescente os solteiros ou divorciados e por último os viúvos (Félix, 2008; Sousa, 2004; cit. 

por Santos, 2008). 

Os cuidados são habitualmente assegurados por mulheres de meia-idade, com uma 

média etária entre os 45-60 anos, no entanto, esta idade é influenciada pela idade do idoso 

cuidado. Assim, proporcionalmente, quanto mais velha for a pessoa dependente, maior será a 

idade do cuidador, que acumula as funções de cuidador do idoso, da própria família e do 

emprego (Figueiredo, 2007; Santos, 2008; Costa e Silva, 2000; cit. por Grelha, 2009; Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira, 2004; cit. por Grelha, 2009).  

Silva, Monteiro, Silva et al (2011) referem que a maioria dos cuidadores informais 

apresentam um intervalo de idades entre 31 e 90 anos, com média de 61.2 anos. Brito (2002) 

conclui que estes cuidadores são maioritariamente adultos com idades superiores a 40 anos, 

com média de 52 anos enquanto que para Sequeira (2007), Ferreira (2008), Ricarte (2009) e 

Varizo (2011) a maioria dos cuidadores informais encontram-se entre os 40-59 anos de idade. 

Nas famílias multigeracionais o cuidado recai sobre uma filha (Inserso, 1995; cit. por 

Pereira, 2008). A responsabilidade recai, habitualmente, sobre a filha mais marcada pela 

tradição familiar, economicamente mais desfavorecida, sem profissão, desempregada ou 

reformada e que mora próximo dos pais, ou então, sobre o filho único. Outros filhos que 

estejam empregadas poderão também prestar apoio, mas só ocasionalmente, em situações 

específicas, como por exemplo horário pós laboral, fins de semana, ou por ocasião de algum 

evento social. No caso de ser um filho, em vez da filha, este tende a transferir a 

responsabilidade da prestação de cuidados para a sua esposa (Félix, 2008; Santos, 2008). 
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No entanto, quando se verifica a ausência de redes de suporte descendente, assiste-se 

ao aparecimento de um grupo de cuidadores constituídos por maridos idosos (Ribeiro, 2005). 

Os amigos e/ou vizinhos apenas se tornam cuidadores na ausência de familiares, ou como 

cuidadores secundários (Lage, 2007; Sequeira, 2010). Relativamente ao género e ao tipo de 

cuidados, a mulher presta mais cuidados pessoais e relacionados com as tarefas domésticas, 

enquanto que os homens prestam mais cuidados relacionados com a gestão financeira e com 

os transportes (Sequeira, 2010).  

Relativamente às habilitações literárias, a maioria dos cuidadores informais possui o 1º 

ciclo do ensino básico (Brito, 2002; Sequeira, 2007; Santos, 2008; Silva, Monteiro, Silva et al, 

2011). Para Ferreira (2008), Ricarte (2009) e varizo (2011) estes cuidadores na sua maioria 

apresentam um baixo nível de escolaridade. 

A maior percentagem de cuidadores informais encontram-se reformados. A atividade 

profissional predominante é a de domésticos, na sua maioria os que se encontram a trabalhar 

usufruem de salários baixos. (Brito, 2002; Sequeira, 2007; Ferreira, 2008; Santos, 2008; 

Ricarte, 2009; Silva, Monteiro, Silva et al, 2011; Varizo, 2011). Também Rolo (2009) 

menciona, relativamente à profissão, o predomínio da situação de domésticos, seguidos dos 

trabalhadores não qualificados e dos que têm profissões incluídas no grupo V (pessoal dos 

serviços e vendedores). Para o mesmo autor o rendimento mensal aferido pelos CIs, era 

superior a 750 Euros. 

A proximidade geográfica e a coabitação também têm influência na escolha da pessoa 

que irá assumir o cuidado. Esta aumenta a possibilidade de assumir o papel de cuidador 

informal (Paúl, 1997; Imaginário, 2008; Félix, 2008; Andrade, 2009; Grelha, 2009; Silva, 

Monteiro, Silva et al, 2011). Geralmente, os cuidadores vivem próximo do idoso dependente 

(Figueiredo, 2007). A maioria dos cuidadores principais vive na mesma casa que o idoso 

dependente, apenas uma pequena percentagem vive nas proximidades e na mesma terra, a 

menos de 10 km do idoso (Brito, 2002; Sequeira, 2007; Imaginário, 2008; Ferreira, 2008; 

Félix, 2008; Santos, 2008; Rolo, 2009; Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010). 

Para o contexto da prestação de cuidados, as variáveis que apresentaram valor 

preditivo, nos estudos elaborados por Lage (2007), Sequeira (2007) e Ferreira (2008), foram: 

a duração do cuidar; a intensidade da prestação de cuidados; a inexistência de ajudas e as 

dificuldades sentidas pelos cuidadores informais. A prestação de cuidados ao idoso 

dependente ocorre em ações de longa duração, 40% a 50% dos cuidadores informais realizam 

as suas tarefas, aproximadamente, à cinco anos (Figueiredo, 2007; Le Bris, 1995; cit. por 

Félix, 2008). O intervalo de tempo de prestação de cuidados com maior percentagem é o que 

varia entre 1 e 5 anos (Brito, 2002; Imaginário, 2008; Félix, 2008; Ricarte, 2009; Rolo, 2009; 
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Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010). Silva, Monteiro, Silva et al (2011) referem que a maioria 

dos cuidadores informais prestam cuidados há mais de três anos e Santos (2008) entre 3 e 6 

anos. 

Ferreira (2008) e Ricarte (2009) referem que a maioria dos cuidadores informais 

despende cerca de 18 a 24 horas diárias na prestação de cuidados aos idosos dependentes; 

Santos (2008) menciona uma média de 16 a 19 horas diárias. 

A frequência e o tipo de cuidados prestados pelos cuidadores informais dependem do 

grau (ligeiro, moderado ou grave) e do tipo de dependência (física e/ou mental) que o idoso 

apresenta, da proximidade geográfica entre o cuidador informal e o idoso, da situação 

económica de ambos, do apoio intra e extra familiar e o género do cuidador informal 

(Figueiredo, 2007). 

Os cuidadores informais apresentam uma série de dificuldades na sua tarefa de cuidar, 

através da sua identificação e clarificação os profissionais de saúde e da acção social poderão 

desenvolver medidas que contribuam para o êxito a longo prazo dos cuidados domiciliários 

(Figueiredo, 2007). 

 Neste sentido, abordam-se, de seguida, as dificuldades dos cuidadores informais. 

 

 

3.1.2 – Dificuldades dos Cuidadores Informais 

 

Para garantir o bom desempenho e satisfação dos cuidadores informais, é necessário 

diagnosticar e conhecer as dificuldades dos mesmos, estas podem ser de ordem material, 

emocional ou informativa, devendo apoiá-los adequadamente. As dificuldades dos cuidadores 

informais dependem de diferentes fatores, nomeadamente: do grau de dependência do idoso, 

da informação e conhecimento sobre a patologia em causa, da saúde física e psicológica dos 

mesmos, da presença de outras pessoas que ajudem nos cuidados, dos recursos financeiros 

suficientes, da facilidade de acesso aos serviços de apoio, da atividade laboral compatível com 

a prestação de cuidados, da disponibilidade do cuidador, da proximidade física e/ou situação 

de corresidência, entre outros (Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2006; Félix, 2008; Andrade, 

2009).  

Grelha (2009) apresenta a necessidade de informação, formação e acompanhamento 

dos cuidadores informais como meio de superar as dificuldades apresentadas pelos mesmos, 

com a finalidade de salvaguardar a sua integridade física e emocional, pois estes também 
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necessitam de ser cuidados, escutados e ouvidos, pois apresentam maior sobrecarga física, 

emocional e social.  

Os profissionais de saúde são responsáveis por planear visitas domiciliárias periódicas 

e formação adequada para o cuidador e o idoso, ajudando-os a aceitar o diagnóstico, a lidar 

com stresse e a gerir o conflito dentro da família, planeando o futuro, prevenindo lesões; 

fornecendo informação sobre técnicas de planeamento com a finalidade de orientar melhor o 

tempo, proporcionando opções de escolha (sistemas de apoio) para que em momentos de 

dificuldade o cuidador informal possa recorrer a ajuda (Lopes e Crespo, 2007; cit. por Grelha, 

2009). O apoio prestado passa pelo desenvolvimento de uma relação de parceria com os 

familiares, proporcionando-lhes ajuda, tendo em conta os valores e prioridades identificadas e 

as novas atitudes dos profissionais de saúde (Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010). 

Para Figueiredo (2007) as dificuldades mais frequentes sentidas pelo cuidador 

informal englobam as: necessidades de ajudas práticas e técnicas, as necessidades de apoio 

financeiro, apoio psicossocial, tempo livre, informação e de formação. 

As necessidades de ajudas práticas e técnicas englobam os cuidados no domicílio 

(apoio especializado de enfermagem, cuidados básicos como a higiene, etc.) nas tarefas 

domésticas, na preparação de refeições e nas ajudas técnicas (andarilho, cadeira de rodas, etc.) 

e ambiente envolvente à prestação de cuidados (Figueiredo, 2007). 

A necessidade de apoio financeiro deve-se ao facto de a prestação de cuidados 

englobar um encargo financeiro pesado para os cuidadores, em especial para os que 

pertencem a camadas socioeconómicas mais baixas (Figueiredo, 2007). 

Os cuidadores têm também a necessidade de apoio psicossocial, apoio emocional e 

aconselhamento, com necessidade de serem ouvidos e falando das suas experiências, 

dificuldades, preocupações e satisfações inerentes ao cuidar, em simultâneo têm necessidade 

de serem compreendidos e sentirem reconhecimento, de se sentirem valorizados pelo seu ato. 

A participação em grupos de apoio favorece a interação social, com quebra do isolamento e 

solidão que acompanha os cuidadores, podendo os mesmos ser fonte de informação e 

aconselhamento (Figueiredo, 2007).  

O cuidador tem necessidade de tempo-livre, de ser substituído algumas horas, ser 

incentivado a ter espaço para si, esta ação pressupõe uma preparação prévia da rede de 

cuidados familiares ou formal e do cuidador, planeando a sua ausência, sem que vivencie 

sentimentos de insegurança e culpabilização. Por fim, a responsabilidade de cuidar, acarreta 

necessidade de informação acerca de serviços disponíveis, subsídios e direitos. Perante uma 

situação de dependência súbita, os cuidadores sentem-se desprovidos de informação sobre 

recursos materiais, financeiros e humanos disponíveis. Neste contexto a formação dos 
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cuidadores tem como objetivo promover uma melhor qualidade e eficácia dos cuidados, 

através da aquisição de conhecimentos práticos do cuidar e sobre a situação de doença da 

pessoa cuidada (Figueiredo, 2007; Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004; cit. por Félix, 2008; 

Santos, 2008). É essencial ir ao encontro das dificuldades/necessidades do cuidador, pois a 

não satisfação das mesmas é um fator precipitante da não-aceitação do doente em casa por 

parte do cuidador (Cerqueira 2005; cit. por Andrade, 2009). 

Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004; cit. por Félix, 2008) agrupam as dificuldades 

tendo como referencia as seguintes dimensões: material (recursos financeiros, ajudas técnicas, 

utilização de serviços); emocional (suporte emocional, grupos de apoio) e informativa (como 

realizar os cuidados, adaptações ambientais e arquitetónicas, direitos e deveres). 

As dificuldades dos cuidadores podem ser agrupadas em três grandes grupos: o 

primeiro grupo está relacionado com as dificuldades no cuidar, estas referem-se aos 

obstáculos diários que o cuidador vai enfrentar, que conduzem a uma modificação na rotina 

domestica; o segundo grupo corresponde às dificuldades referentes aos serviços de saúde, 

estas estão relacionadas com uma falta de informação que conduz a um desgaste físico e 

emocional do cuidador e por último o terceiro grupo que se refere às dificuldades socio 

económicas (Medeiros, 2002; cit. por Santos, 2008). 

Brito (2002) e Félix (2008) avaliam as dificuldades, relacionadas com o cuidar do 

idoso e as suas implicações na vida dos cuidadores informais, recorrendo a sete fatores: os 

problemas relacionais com o idoso dependente, as reações ao cuidar, as exigências de ordem 

física na prestação de cuidados, as restrições na vida social, o apoio familiar, o apoio 

profissional e os problemas financeiros.  

Os problemas relacionais identificam as dificuldades que o cuidador informal tem ao 

lidar com o idoso dependente, criando situações de desespero e irritação, sendo o idoso 

dependente visto como causador de problemas. Para Brito (2002) e Félix (2008) causa alguma 

perturbação, ao cuidador, o facto do idoso dependente não ajudar quanto poderia na tarefa do 

cuidar, exigir demasiado dele, não dar valor aos cuidados que recebe e ter comportamentos 

que causam problemas.  

As reações à prestação de cuidados traduzem a preocupação e o sentimento de 

impotência do cuidador. Para Brito (2002) todas as situações relacionadas com as reações à 

prestação de cuidados são consideradas como difíceis pelos cuidadores informais. Félix 

(2008) acrescenta que lhes causa alguma perturbação o facto de não ter tempo para si e 

sentirem que não podem fazer nada para controlar a situação. Alguns cuidadores sentem 

irritabilidade e transtorno nas relações familiares.  
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As exigências de ordem física na prestação de cuidados referem-se ao cansaço 

físico e a uma diminuição da saúde por parte do cuidador informal. Para Brito (2002) estas 

exigências são sentidas como fontes de dificuldades por parte dos cuidadores informais. 

Contrariamente, Félix (2008) apenas considera como dificuldade o facto do idoso dependente 

necessitar de muita ajuda nos seus cuidados pessoais.  

As restrições na vida social estão relacionadas com uma diminuição da qualidade de 

vida do cuidador, devido à falta de tempo, que estes sentem, para si mesmo, para a família ou 

amigos. Para Brito (2002) este fator é identificado como a origem de muitas dificuldades por 

parte dos cuidadores informais. Para Félix (2008) as dificuldades referem-se à limitação das 

atividades que o cuidador gosta, do convívio com os amigos e a falta de períodos de descanso 

ou férias.  

O apoio familiar revela dificuldades relacionadas com a falta de apoio por parte da 

família ao cuidador. Para Brito (2002) a carência de apoio familiar é sentido como uma 

dificuldade por parte dos cuidadores informais. Contrariamente Félix (2008) não considera 

que os cuidadores tenham falta de apoio familiar. No seu estudo, apenas cerca de 30% a 32% 

referem causar-lhes alguma perturbação, a falta de atenção e de ajuda dos familiares. 

As dificuldades que os cuidadores informais sentem devido à falta de apoio dos 

serviços de saúde e serviços sociais são colmatadas pelo apoio profissional. Brito (2002) 

refere que mais de metade dos cuidadores informais sentem como causa de dificuldade o 

deficiente apoio profissional, dados contrários aos obtidos por Félix (2008) onde os 

cuidadores informais não consideram este fator como fonte de dificuldade, salientando ainda 

assim, como perturbador, o facto dos técnicos de saúde não conhecerem os seus problemas e 

apenas prestarem apoio quando se verifica uma situação específica de doença aguda ou a 

necessidade de um tratamento específico.  

Os Problemas financeiros retratam as dificuldades financeiras do cuidador informal. 

Brito (2002) menciona estes aspetos financeiros como causadores de dificuldades, enquanto 

que para Félix (2008) a prestação de cuidados não traz problemas financeiros aos cuidadores. 

Os serviços de apoio nas áreas social e de saúde (nomeadamente os cuidados de 

enfermagem) disponíveis na comunidade para apoiar o idoso, desempenham um importante 

papel na vida do cuidador, devendo atuar através de uma equipa interprofissional devidamente 

preparada para responder às necessidades/dificuldades encontradas pelo cuidador na tarefa de 

cuidar. Desta equipa deve fazer parte o profissional, o cuidador e também os outros elementos 

da família (Andrade, 2009). 
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Os cuidados dos profissionais de saúde devem-se centrar na intervenção relacionada 

com o idoso dependente e também com o cuidador, de modo a permitir a adoção de estilos de 

vida saudáveis, evitando que o cuidador também necessite de ser cuidado (Ricarte, 2009). 

 A decisão de tratar do idoso dependente no domicílio depende do tipo de cuidados 

que, o mesmo, vai necessitar e da existência de uma pessoa que possa cuidar dele. Neste 

momento o profissional é responsável por avaliar se a pessoa possui as condições necessárias 

para cuidar do idoso, tendo em conta o seu estado de saúde e os recursos que dispõe para 

prestar cuidados (conhecimentos, habilidades, atitudes e meios materiais) (Roger e Bonet, 

2000; cit. por Andrade, 2009). 

O aumento da necessidade de apoio às pessoas idosas e o papel desempenhado pelos 

cuidadores informais são um tema atual, que requer a elaboração de medidas estratégias 

promotoras de ambientes capacitadores de um envelhecimento ativo. 

Após contextualizar a temática do envelhecimento e dos cuidadores informais, passa-

se de seguida ao estudo desenvolvido, no sentido de avaliar as dificuldades percecionadas por 

estes cuidadores. 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

1 – METODOLOGIA 

 

O enquadramento metodológico torna-se imprescindível a qualquer trabalho de 

pesquisa, pois é através dele que se estuda, descreve e explica todas as etapas que se vão 

processar. O investigador determina a forma de obter resposta às questões de investigação 

formuladas (Fortin, 2009). Um método implica a recolha de dados, a organização e 

sistematização da informação através da análise e interpretação dos dados colhidos (Quivy e 

Campenhoudt, 1998; cit. por Grelha, 2009). 

Ao longo deste capítulo vai ser apresentado o problema de investigação, os objetivos e 

o desenho do estudo, as variáveis e sua operacionalização, a população e amostra selecionada 

e os instrumentos de colheita de dados utilizados. Por fim os procedimentos éticos utilizados 

na recolha de dados e as estratégias no tratamento dos mesmos. 

 

 

1.1 - PROBLEMA E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 Qualquer investigação inicia-se com uma situação considerada como problemática, 

isto é, que cause irritação, mal-estar, exigindo uma explicação ou compreensão da mesma 

(Fortin, 2009). Deste modo, há que converter os problemas num corpo de questões 

(Malinowski; cit. por Imaginário, 2008). 

A problemática relacionada com o envelhecimento, foi ganhando preocupação a partir 

do século XX, pois verificou-se o crescimento percentual do número de pessoas idosas nos 

países desenvolvidos/industrializados (Andrade, 2009). Assiste-se, nestes países, a mudanças 

de caráter económico e social, tais como, a redução da natalidade, o melhor controlo das 

doenças transmissíveis, a contenção de afeções crónicas, a melhoria das condições sanitárias, 

as alterações da estrutura familiar e o aumento da esperança média de vida (Santos, 2008; 

Grelha, 2009). Esta situação origina problemas de ordem social, política e económica, o que 

se traduz num maior número de pedidos de cuidados prestados por serviços formais e pelos 

cuidadores informais (Santos, 2008). As alterações demográficas, que se verificam na 

modificação e em muitos casos inversão das pirâmides etárias, colocaram novos desafios aos 
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governos, famílias e sociedades em geral, desafios para os quais não estavam preparados 

(Imaginário, 2008; Santos, 2008; Sarmento, Pinto, Monteiro, 2010). 

Na pirâmide etária referente à população portuguesa verifica-se a existência de um 

duplo envelhecimento, que expressa o envelhecimento crescente da população, uma 

diminuição da população jovem e o desencadear de problemas de ordem social, política e 

económica, que conduzem a um aumento da necessidade de apoios de caráter formal e 

informal e de custos médico-sociais. Os idosos poderão perder a sua autonomia e tornar-se-ão 

dependentes de terceiros, predominando as doenças crónico-degenerativas (Imaginário, 2008; 

Grelha, 2009). 

Em Portugal, os cuidadores informais são o suporte de todos os idosos que precisam 

de cuidados, pois encontram-se numa situação de dependência em contexto domiciliário 

(Grelha, 2009). A família, em Portugal, é considerada como a unidade básica de suporte de 

todos aqueles que carecem de cuidados, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos (Santo, 

2008). 

É importante apoiar os cuidadores informais de idosos dependentes por três razões: 

primeiro porque quando uma pessoa da família está doente ou tem alguma dificuldade que a 

afeta no seu dia a dia, toda a família é afetada; segundo porque quanto melhor for o apoio 

prestado à família ou ao cuidador informal, melhor será a sua recuperação, adaptação e 

qualidade de vida e terceiro porque os cuidados prestados aos cuidadores informais e idosos 

dependentes agrupam-se em valores de competência técnica, científica e ético–relacionais. 

Por estas razões, é indispensável intervir junto destes cuidadores, reduzindo as suas 

dificuldades e sofrimentos, que podem conduzir à exaustão, desenvolvendo competências 

técnicas e relacionais que permitam o melhorar a sua tarefa de cuidar (Grelha, 2009).  

É importante conhecer as experiências e expectativas dos cuidadores informais, para 

que se possa compreender as suas necessidades e criar estratégias que forneçam o suporte 

adequado a estas situações. Este motivo preocupa todos os profissionais de saúde mas 

principalmente as equipas de saúde dos cuidados de saúde primários pois desempenham um 

papel importante no domicílio ao nível da melhoria da vida dos idosos dependentes e suas 

famílias, nomeadamente dos cuidadores informais (Andrade, 2009). 

Tendo como princípio que o idoso dependente deve permanecer no domicílio e que o 

cuidador informal é aquele que faz parte do processo de cuidar, considera-se que se torna 

necessário refletir sobre os problemas reais dos cuidadores informais das pessoas idosas 

dependentes sob o ponto de vista do cuidador principal, no próprio contexto onde este 

desenvolve os cuidados – o seu domicílio.  
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Como resultado das reflexões realizadas aquando da revisão bibliográfica, da 

motivação pela temática em estudo e do conhecimento desta realidade por parte do 

investigador, nasce a questão central, desta investigação: Quais as dificuldades dos 

cuidadores informais de idosos dependentes no concelho do Sabugal? 

Uma questão de investigação corresponde a um enunciado interrogativo, que inclui as 

variáveis em estudo e a população estudada, isto é, “é uma pergunta explícita respeitante a um 

tema de estudo que se deseja examinar, tendo em vista desenvolver o conhecimento que 

existe” (Fortin, 2009: 72).  

 Uma vez formulado o problema é necessário delinear o objetivo da investigação. O 

objetivo do estudo enuncia de forma precisa o que o investigador tem intenção de fazer 

(Fortin, 2003; cit. por Grelha, 2009). Neste sentido, o presente estudo tem como objetivos 

gerais:  

 Identificar o perfil do cuidador informal do idoso dependente do concelho do Sabugal; 

 Avaliar as circunstâncias em que ocorre a prestação de cuidados; 

 Caracterizar os idosos dependentes; 

 Identificar as dificuldades percecionadas pelos cuidadores informais; 

 Identificar e analisar os fatores determinantes das dificuldades dos cuidadores 

informais; 

 Propor medidas de intervenção face aos resultados encontrados. 

 

 

1.2 – DESENHO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 O tipo de estudo que se pretende realizar é de cariz quantitativo, transversal e será 

orientado segundo uma lógica descritiva correlacional. 

A investigação quantitativa preocupa-se em explicar e predizer um fenómeno através 

da medida das variáveis e pela análise dos dados numéricos, pois “para compreender 

plenamente um fenómeno, é melhor decompô-lo nos seus elementos constituintes e identificar 

as relações entre eles do que considerá-lo na sua totalidade,” (Norwood, 2000 cit. por Fortin, 

2009: 29) assenta num paradigma positivista orientado para a generalização. De acordo com o 

tempo o estudo é transversal pois possibilita “medir a frequência de aparição de um 

acontecimento ou de um problema numa população num dado momento” (Fortin, 2009: 252).  

Segundo Fortin (2009), os estudos descritivos pretendem obter mais informações, 

sobre as características de uma população ou fenómeno e os estudos correlacionais têm por 

objetivo examinar relações entre variáveis. Num estudo descritivo-correlacional, o 
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investigador, tenta explorar a existência de associações entre variáveis, com o objetivo de 

descrever as mesmas. 

 

 

1.3 – VARIÁVEIS EM ESTUDO 

 

 O estudo de investigação tenta dar resposta a uma questão de forma organizada, 

objetiva e válida, tornando-se necessário selecionar as variáveis em estudo. As variáveis “são 

qualidades, propriedades ou características de pessoas, objectos de situações suscetíveis de 

mudar ou variar no tempo” (Fortin, 2009: 171). Existem diversas tipologias de variáveis, no 

entanto neste estudo, vai-se contextualizar a variável dependente e as variáveis independentes.  

A variável dependente “é a que sofre o efeito da variável independente.” (Fortin, 2009: 

171). A variável dependente selecionada para este estudo é: as dificuldades dos cuidadores 

informais.  

As variáveis independentes são aquelas que determinam ou influenciam um 

comportamento estudado. Para Fortin (2009: 171) “é um elemento que é introduzido e 

manipulado numa situação de investigação com vista a exercer um efeito sobre uma outra 

variável.” Neste estudo as variáveis independentes são:  

 Características do cuidador informal: sexo, idade, estado civil, habilitações literárias, 

situação laboral, profissão e rendimento mensal do agregado familiar; 

 Características circunstanciais à prestação de cuidados: grau de parentesco, 

coabitação, tempo de prestação de cuidados, frequência de prestação de cuidados, 

horas despendidas diariamente na prestação de cuidados e principais cuidados 

prestados; 

 Características do idoso cuidado: sexo, idade, principais doenças e nível de 

dependência.  

 

 

1.3.1 – Operacionalização das variáveis 

 

A operacionalização de um conceito significa “defini-lo de maneira a que possa ser 

observado e medido” (Fortin, 1999: 217). Neste estudo as variáveis serão operacionalizadas 

da seguinte forma: 
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Variáveis independentes: 

 Sexo  

Esta variável sendo considerada dicotómica, apenas pode assumir duas dimensões, 

pelo que foi operacionalizada da seguinte forma: masculino e feminino. 

 Idade 

De forma a operacionalizar esta variável foi elaborada uma pergunta aberta, à qual o 

inquirido responde com um número inteiro, tendo por referência o seu ano de nascimento. É 

expressa em anos.  

 Estado civil 

Esta variável foi neste estudo categorizada, através de uma questão fechada com os 

seguintes indicadores de avaliação: solteiro(a); casado(a); viúvo(a); divorciado(a) e em união 

de facto. 

 Habilitações literárias 

As habilitações literárias podem ser consideradas como um conjunto de 

conhecimentos adquiridos pelo homem durante a escolaridade, com o respetivo título ou 

prova documental. Nas habilitações literárias os sujeitos da amostra poderão ser mensurados 

tendo por referência um dos seguintes indicadores: não sabe ler nem escrever; sabe ler e 

escrever; 1º ciclo; 2º ciclo; 3º ciclo; ensino secundário; curso técnico-profissional ou 

equivalente; bacharelato; licenciatura e mestrado/doutoramento. 

 Situação laboral 

Esta variável é operacionalizada por uma questão fechada, apresenta os seguintes 

indicadores de avaliação: empregado, desempregado e reformado. 

 Profissão 

Pode-se definir profissão como um exercício habitual de uma atividade económica 

como meio de vida (Costa e Melo, 2006; cit. por Grelha, 2009), sendo operacionalizada por 

uma questão aberta. 

Para simplificar a análise da variável profissão do cuidador, efetuou-se o agrupamento 

das profissões dos diferentes indivíduos que constituem a amostra em função dos grandes 

grupos previstos na Classificação Nacional de Profissões (CNP). Contudo existem cuidadores 

que designam a sua situação laboral de “doméstica”. Esta designação foi incluída na 

classificação anterior. Os grandes grupos profissionais, incluem em cada um deles profissões 

que de algum modo estão ligadas entre si pela formação exigida e pelo tipo de trabalho 

realizado. Assim foram incluídas as diferentes profissões nos seguintes grandes grupos 

previstos:  
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1 – Grupo dos Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresa. 

2 – Grupo dos Especialistas das profissões intelectuais e científicas. 

3 – Grupo dos Técnicos e profissionais de nível intermédio. 

4 – Grupo do Pessoal Administrativo e similares. 

5 – Grupo do Pessoal dos Serviços e Vendedores. 

6 – Grupo dos Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas. 

7 – Grupo dos Operários, artífices e trabalhadores similares. 

8 – Grupo dos Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem. 

9 – Grupo dos Trabalhadores não qualificados (IEFP, 2004). 

Como já foi referido, foi incluído outro grupo na classificação, designado por Profissão 

não contemplada na CNP - Doméstica. 

 Rendimento mensal do agregado familiar,  

Neste estudo consideramos a operacionalização desta variável tendo por referência o 

valor em euros, relativo ao rendimento mensal líquido atual. A Lei n.º 7/2009 de 12 de 

fevereiro no seu artigo 258, considera que o rendimento mensal ou a retribuição é “a 

prestação a que, nos termos do contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador 

tem direito em contrapartida do seu trabalho” (Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro: 978). Assim, 

agrupou-se da seguinte forma o rendimento auferido pelos inquiridos (tendo o intervalo das 

classes, resultado dos múltiplos do valor dessa retribuição mínima mensal para o ano de 2009 

que é de 450 euros, como consta no Decreto-Lei n.º 246/2008 de 18 de dezembro): inferior a 

450 €; Entre 450 a 900 €; Entre 900 a 1350 €; Superior a 1350 €.  

 Grau de parentesco 

Parentesco, é um vínculo que une duas pessoas em consequência de uma delas 

descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum, consanguinidade, 

relação de pessoas por vinculo de casamento ou afinidade (Serra, Canavarro, Simões et al, 

s.d.; cit. por Grelha, 2009). Grau de parentesco é uma variável nominal, operacionalizada por 

uma questão mista, com as seguintes categorias: marido/companheiro; mulher/companheira; 

filho; filha; neto; neta; nora; genro; irmão; irmã; tio; tia; sobrinho; sobrinha; amigo; amiga; 

vizinho; vizinha e outro (especifique). 

 Coabitação (vive no mesmo domicílio do idoso a que presta cuidados) 

Esta variável sendo considerada dicotómica, apenas pode assumir duas dimensões, 

pelo que foi operacionalizada da seguinte forma: sim ou não, se não vive com o idoso a 

distância se encontra da sua casa. 

 

http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP6.pdf
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 Tempo de prestação de cuidados 

Esta variável foi operacionalizada por uma questão mista, em meses e anos, 

especificando numa pergunta aberta o tempo que presta cuidados.  

 Frequência na prestação de cuidados/Horas despendidas, diariamente, na mesma 

Esta variável assume três dimensões (questão mista): diariamente (onde o cuidador 

informal presta cuidados ao idoso dependente todos os dias), semanalmente (o cuidador 

informal apenas presta cuidados ao idoso dependente, em média, 1 semana por mês) e 

mensalmente (o cuidador informal apenas assume a tarefa de prestação de cuidados, em 

média, 1 mês por ano), posteriormente, com recurso a uma questão aberta, é operacionalizado 

o número de horas, diárias, destinadas a prestar cuidados ao idoso.  

 Principais cuidados prestados 

Esta variável foi medida através de uma questão mista, operacionalizada pelas 

seguintes categorias: alimentação, vestir/despir, higiene pessoal, higiene da habitação, 

medicação. 

 Principais doenças do idoso 

Esta variável foi operacionalizada por uma questão aberta. 

Devido à grande variedade de respostas obtidas para análise da variável doenças foi 

utilizado os Grupos de Diagnóstico Homogéneos (GDH) estes são organizados por Grandes 

Categorias de Diagnóstico (GCD), que permite classificar os indivíduos em grupos 

relativamente semelhantes sob o ponto de vista das suas características clinicas, estão 

habitualmente associados a uma especialidade médicas (Borges, 2000).  

 Nível de dependência 

O nível de dependência no idoso foi avaliado pela aplicação do Índice de Barthel, 

onde são avaliadas dez atividades básicas de vida diária. 

 

Variável dependente: 

 Dificuldades do cuidador informal 

As dificuldades dos cuidadores informais foram avaliadas pela aplicação do Índice de 

avaliação das dificuldades do cuidador (CADI). 

 

 

1.4 – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

População define-se como um conjunto de pessoas com características comuns 

(Fortin, 2009). A população acessível ao estudo foi de 57 cuidadores informais principais de 
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idosos dependentes, inscritos no Centro de Saúde do Sabugal, que usufruem da visita 

domiciliária de enfermagem, entre os meses de julho a outubro, do ano de 2012. 

A escolha da área geográfica deve-se ao facto de ser um concelho com uma população 

muito envelhecida, por ser o local de trabalho da investigadora, que tem como área de 

responsabilidade dentro do Centro de Saúde o apoio domiciliário, facilitando a 

disponibilidade para a realização deste estudo, tanto a nível de conhecimento da população, 

do concelho como pela facilidade de acesso à equipa de enfermagem e à amostra estudada. A 

escolha dos participantes foi efetuada por meio de critérios de seleção que asseguram uma 

relação entre os participantes e as experiências que se pretendem analisar.  

A amostra é retirada da população alvo dando-nos informações acerca das 

características da população estudada. (Fortin, 2009). Recorreu-se neste estudo a uma 

amostra, não probabilística por conveniência, constituída por 52 cuidadores informais de 

idosos dependentes, que usufruem da visita domiciliária de enfermagem. 

Participaram no estudo os cuidadores informais que reuniram os seguintes critérios de 

inclusão: 

 Ter idade superior a 18 anos; 

 Ser a pessoa identificada, pela equipa de enfermagem, do Centro de Saúde do 

Sabugal, como sendo o cuidador principal do idoso dependente; 

 Ser cuidador de idosos com idade igual ou superior a 65 anos, inscritos no Centro de 

Saúde do Sabugal, que usufruíssem da visita domiciliária de enfermagem e se 

encontrem em alguma situação de dependência (avaliação realizada pela aplicação do 

índice de Barthel); 

 Residir no concelho do Sabugal; 

 Não ser pago pelo ato de cuidar do idoso dependente e possuir capacidade de 

responder e compreender o instrumento de recolha de dados; 

 Aceitem participar, de forma voluntária, no estudo, assinando o consentimento 

informado. 

 

Caracterização do concelho do Sabugal: 

O Sabugal é um dos 14 concelhos do Distrito da Guarda, é composto, tal como se 

verifica na figura 2, por 40 freguesias e 102 populações. A freguesia mais distante da sede do 

concelho é a Bendada, com uma distância de 37,3 Km. (Rede social do Sabugal, 2005). 
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Figura 2: Mapa do concelho do Sabugal 

 
Fonte: Rede social do Sabugal (2005: 6). 

 

Constitui um concelho com uma dispersão territorial elevada, ocupando uma área de 

823,1 km2, sendo um dos concelhos do país com maior área territorial (corresponde a 20,3% 

da área total da Sub-região Beira Interior Norte e a 3,5% da Região Centro). As freguesias do 

Sabugal e do Soito são os principais centros urbanos do concelho, ocupando 7,5% da área 

territorial concelhia (Rede social do Sabugal, 2005). 

A população residente, no concelho, tem vindo a baixar, 13.533 habitantes em 2007, 

13.002 em 2009, 12.738 em 2010 e 12.315 em 2011 assim como na população jovem também 

se tem verificado um decréscimo, como se pode verificar no quadro 6, predominando as 

idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos. A população idosa é de 5.101 habitantes 

(41.4%), destes 3.041 apresentam idades iguais ou superiores a 75 anos (INEb, 2012). 
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Quadro 6 – Distribuição da população residente no Sabugal, segundo o grupo etário e o sexo, no ano de 2012 

Grupo etário Sexo 
População Residente 

n % 

0 a 14 anos 

Masculino/Feminino 969 7.9 

Masculino 479 3.9 

Feminino 490 4 

15 a 24 anos 

Masculino/Feminino 950 7.7 

Masculino 479 3.9 

Feminino 471 3.8 

25 a 64 anos 

Masculino/Feminino 5.295 43.0 

Masculino 2.730 22.2 

Feminino 2.565 20.8 

65 a 74 anos 

Masculino/Feminino 2.060 16.7 

Masculino 903 7.3 

Feminino 1.157 9.4 

75 e mais anos 

Masculino/Feminino 3.041 24.7 

Masculino 1.170 9.5 

Feminino 1.871 15.2 

Total  

Masculino/Feminino 12.315 100 

Masculino 5.761 46.8 

Feminino 6.554 53.2 

Fonte: INEb (2012). 

 

A densidade populacional do concelho do Sabugal apresentava, nos censos de 2001, 

um valor superior a 25 Hab/Km2, no ano de 2010 este valor baixou para 15.5 Hab/Km2, 

apresentando em 2011 um valor de 15 Hab/Km2 (INEb, 2012). Conclui-se que estamos 

perante um concelho com grandes dificuldades em atrair e fixar população. 

Desde meados do século XX que a população do concelho tem registado uma forte 

diminuição, fruto da sua proximidade com a fronteira espanhola, esta foi uma zona de forte 

emigração, perdendo o concelho do Sabugal 38,6% da população na década de 60, que 

coincide com o segundo grande surto emigratório português em direção aos países da Europa 

Central, que manifesta uma grande representatividade neste concelho. O saldo migratório no 

concelho, em 2010, atingiu um valor negativo de -18. Relativamente à população estrangeira 

em 2001, 0,84% população residente no concelho do Sabugal era de nacionalidade 

estrangeira, no ano de 2011 o n.º de população estrangeira que solicitou o estatuto legal de 

residente, no concelho, por 100 habitantes foi de 0.06 (INEb, 2012).  
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Os indicadores demográficos do concelho encontram-se no quaro 7, onde se verifica 

uma diminuição da taxa de natalidade (3.9‰). O índice de envelhecimento do Sabugal 

(526.4) é superior ao observado no país (128) o que se traduz num envelhecimento mais 

acentuado da população neste concelho do que no resto do país (INEb, 2012). A taxa de 

fecundidade do concelho do Sabugal, em 2009, era de 31,03‰, diminuindo para 26.3‰, em 

2011. O índice de longevidade baixou de 62.2, no ano de 2010, para 59.6, em 2011. O índice 

de dependência dos idosos sofreu em 2011 um aumento significativo. 

O saldo natural foi de -246, no ano de 2010 (INEb, 2012). A taxa de crescimento 

natural no concelho do Sabugal a partir de 2010 sofreu uma descida acentuada de 18.16%, 

(INEb, 2012). 

No que se refere às principais causas de mortalidade os valores mais elevados das 

taxas correspondem a taxa de mortalidade por tumores malignos, 4.4‰ em 2011, e a taxa de 

mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 7.3‰ em 2011 (INEb, 2012).  

 

Quadro 7 - Distribuição dos indicadores demográficos no concelho do Sabugal, nos anos de 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Taxa de Natalidade 

(‰) 
5.28 3.77 3.32 4.52 4.61 4.8 3.9 

Densidade  
Populacional 

(N.º/Km2) 
17 16.7 16.5 16.1 15.8 15.5 15 

Taxa de 
Crescimento 
Natural (%) 

-19.28 -18.81 -22.38 -19.91 -20.07 -1.91 -1.98 

Índice de 
envelhecimento 

(N.º) 
401.5 411.8 423.0 423.4 422.6 418.2 526.4 

Índice de 
dependência de 

idosos (N.º) 
66.2 64.6 63.4 62.3 60.7 59.4 81.7 

Fonte: INEb (2012) 

 

Centro de Saúde do Sabugal: 

O Centro de Saúde do Sabugal está localizado na sede do concelho e pertence ao 

ACES da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Encontram-se inscritos neste centro de 

saúde 12.224 utentes, destes 4.612 apresentam idades iguais ou superiores a 65 anos, perante 

estes dados conclui-se que se trata de um concelho com uma população idosa crescente 

(quadro 8). Segundo a mesma fonte (SINUS, 2012) conclui-se que os utentes inscritos são 

maioritariamente do sexo feminino (52.99%). 
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Quadro 8 – Distribuição dos utentes inscritos no Centro de Saúde do Sabugal por sexo e grupo etário 

Grupo Etário Sexo 
Utentes Inscritos 

n % 

0 a 14 anos 

Masculino/Feminino 1.010 8.3 

Masculino 497 4.1 

Feminino 513 4.2 

15 a 24 anos 

Masculino/Feminino 1.010 8.3 

Masculino 523 4.3 

Feminino 487 4.0 

25 a 64 anos 

Masculino/Feminino 5.592 45.7 

Masculino 2.911 23.8 

Feminino 2.681 21.9 

65 e 74 anos 

Masculino/Feminino 1.610 13.2 

Masculino 689 5.6 

Feminino 921 7.6 

75 e mais anos 

Masculino/Feminino 3.002 24.5 

Masculino 1.126 9.2 

Feminino 1.876 15.3 

Total 

Masculino/Feminino 12.224 100 

Masculino 5.746 47 

Feminino 6.478 53 

Fonte: SINUS (2012) 

 

 

1.5 – INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS 

 

A colheita de dados foi recolhida com recurso a um questionário (Apêndice I), que 

incorpora medidas de avaliação aferidas e validadas para a população portuguesa. Foi estruturado 

em 2 partes e construído com base nos resultados dos estudos consultados e na pesquisa 

bibliográfica elaborada.  

 

 1º Parte do Questionário, constituído por 16 questões; 

Nesta parte do questionário o investigador pretende determinar o perfil 

sociodemográfico do cuidador informal, caracterizar o idoso dependente e as características 

contextuais à prestação de cuidados, para o efeito foi dividido em duas áreas, a 1ª orientada 

para questões relacionadas com o cuidador e o contexto de prestação de cuidados e uma 2ª 

dirigida para o idoso cuidado. As questões de 1 a 9 (parte A) relativas ao cuidador informal 

incidiram sobre o sexo, a idade, o estado civil, as habilitações literárias, a situação laboral, a 
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profissão, o rendimento mensal do agregado familiar. As questões de 10 a 13 (parte A) 

relacionadas com a caracterização circunstancial à prestação de cuidados referem-se ao grau 

de parentesco, a coabitação, a duração da situação de prestação de cuidados, a frequência de 

prestação de cuidados, ao tempo despendido na prestação de cuidados e os principais 

cuidados que se prestam ao idoso dependente. As questões que se referem ao idoso cuidado 

(questão de 1 a 4, da parte B) recaíram sobre o sexo, a idade, as suas principais doenças e o 

seu nível de dependência, avaliado pela aplicação do Índice de Barthel.  

As variáveis utilizadas foram operacionalizadas em escalas quantitativas (discretas e 

de razão), qualitativas (ordinais e nominais), com perguntas abertas, fechadas e mistas de 

resposta única ou múltipla.  

 

Índice de Barthel; 

Para avaliar o nível de dependência do idoso recorreu-se a um instrumento dos mais 

utilizados na prática clínica para o diagnóstico de comprometimento nas Atividades Básicas 

de Vida Diária (ABVD), a versão original do Índice de Barthel, desenvolvido por Mahoney e 

Barthel, em 1965 (Sequeira, 2010). Este instrumento mede a capacidade funcional básica da 

pessoa idosa dependente para realizar as suas ABVD, avaliando o nível de dependência de 

forma global e de forma parcelar em cada atividade. É utilizado na avaliação da capacidade 

que as pessoas têm para a realização de dez atividades básicas de vida diária: alimentação; 

banho; vestir; higiene pessoal; controlo intestinal e controlo de vesical; uso da casa de banho; 

transferência da cadeira para a cama; deambular e subir e descer escadas (Andrade, 2009). Na 

versão original a pontuação do índice varia de 0 a 100 (com intervalos de 5 pontos). Cada 

uma das atividades apresenta entre dois a quatro níveis de dependência em que uma 

pontuação de 0 corresponde à dependência total, sendo a independência pontuada com 5, 10 

ou 15, pontos de acordo com níveis de diferenciação (Sequeira, 2010). 

A sua cotação global oscila entre 0 – 100 pontos, variando de forma inversamente 

proporcional ao nível de dependência, ou seja quanto menor for a pontuação maior é o nível 

de dependência de acordo com os seguintes pontos de corte: 

90-100 - Pontos Independente 

60-89 - Pontos Ligeiramente dependente 

40-55 - Pontos Moderadamente dependente 

20-35 - Pontos Severamente dependente 

<20 - Pontos Totalmente dependente 

Tem sido usado em diferentes populações e com objetivos diversos. Foi utilizado em 

contexto domiciliário, de modo a identificar a necessidade de cuidados pessoais, permitindo 
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uma melhor organização dos serviços de ajuda domiciliária de modo a orientar o trabalho do 

cuidador informal (Imaginário, 2004; cit. por Grelha, 2009).  

Apesar de ser utilizado por diferentes investigadores desde 2002, apenas em 2007 

foram avaliadas as suas propriedades psicométricas para a população portuguesa, por Araújo, 

Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007). Demonstraram que o índice de Barthel é um instrumento 

fiável, apresenta uma boa consistência interna, avaliada através do coeficiente alfa de 

Cronbach (α=0,96), apresentando os itens da escala correlações com a escala total entre r= 

0,66 e r= 0,93.  

 

 2ª Parte do questionário, constituído pelo CADI, (Carers`Assessment of 

Difficulties Índex), Índice para Avaliação das Dificuldades do Cuidador; 

Este questionário foi desenvolvido por Nolan et al em 1996, no Reino Unido, com o 

objetivo de facilitar a identificação do tipo de dificuldades mais frequentes nas situações de 

prestação de cuidados a familiares idosos, bem como a maneira como estes cuidadores 

percecionam e vivenciam essas dificuldades, foi desenvolvido e validado par a população 

portuguesa por Barreto e Brito, no ano 2000 (Brito, 2002). 

O CADI é composto por 30 potenciais dificuldades relacionadas com o cuidar do 

idoso e suas implicações na vida dos cuidadores informais. É um instrumento, válido e fiável, 

para avaliar as dificuldades sentidas pelo cuidador de pessoas dependentes, obedecendo a um 

formato de resposta tipo likert de quatro pontos: Acontece no meu caso e perturba-me muito; 

Acontece no meu caso e causa-me alguma perturbação; Acontece no meu caso mas não me 

perturba ou Não acontece no meu caso (Sequeira, 2010). As questões relativas às dificuldades 

são agrupadas em sete fatores, conforme se encontra descrito no quadro 9. 

Quadro 9 – Fatores do Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador 

Fator 
N.º de 
itens 

Questões 
correspondentes 

Problemas relacionais com o idoso dependente 7 5, 11, 12, 14, 22, 25, 26 

Reações à prestação de cuidados 8 1, 2, 9,17, 19, 29, 30, 3 

Exigências de ordem física na prestação de cuidados  6 6, 10, 13, 15, 23, 24 

Restrições na vida social  2 8, 18, 20 

Deficiente apoio familiar  2 16, 28 

Deficiente apoio profissional  2 7, 27 

Problemas financeiros 2 4, 21 

Fonte: Adaptado de Sequeira (2010). 
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De acordo com Sequeira (2010) os problemas relacionais revelam dificuldades do 

cuidador informal em lidar com o idoso dependente, gerando situações de desespero e 

irritação sendo o mesmo visto como causador de problemas. As restrições na vida social 

dizem respeito à perturbação que os cuidadores informais sentem devido à falta de tempo para 

si mesmo, família e amigos, revelando assim, uma diminuição da sua qualidade de vida. As 

reações à prestação de cuidados revelam a preocupação constante, o sentimento de 

impotência face ao idoso dependente, e também as dificuldades financeiras do cuidador 

informal. As dificuldades que integram o fator exigências de ordem física na prestação de 

cuidados denotam o cansaço físico e uma diminuição da saúde do cuidador informal. A 

dimensão deficiente apoio familiar revela dificuldades por carência de apoio da família. Já o 

deficiente apoio profissional revela a perturbação que os cuidadores informais sentem 

devido à falta de apoio dos serviços de saúde e serviços sociais. 

Relativamente às suas características psicométricas, o CADI apresenta valores 

satisfatórios do coeficiente de alfa de Cronbach (α=0,92) na sua versão original. No âmbito 

da validação deste índice para a população portuguesa, apresenta um coeficiente de alfa de 

Cronbach (α=0,90), o que permite afirmar que o instrumento apresenta boas características de 

consistência interna e fiabilidade (Brito, 2002). 

No seu estudo Sequeira (2010) refere que se trata de um instrumento com boa 

consistência interna (α=0,94) em que os fatores que melhor explicam as dificuldades dos 

cuidadores informais no âmbito do cuidar de um idoso dependente estão associadas aos 

problemas relacionais, restrições sociais e com as exigências do cuidar, tendo por base as 

correlações encontradas com significado estatístico. A interpretação deste instrumento de 

medida vai no sentido de quanto maior for o score obtido maiores são as dificuldades 

percecionadas.  

 

 

1.5.1 - Consistência interna dos Índices 

 

Para estudar a fiabilidade dos índices, deste estudo, realizou-se o estudo da sua 

consistência interna através do coeficiente alpha de Cronbach. Um valor alpha de Cronbach 

inferior a 0.70 não é considerado aceitável, um valor mais elevado denota uma maior 

consistência interna (Fortin, 1999). Nesta investigação o Índice de Barthel apresenta uma boa 

consistência interna (α=0.920), podendo ser considerado fiável. No Índice para Avaliação das 

Dificuldades do Cuidador todas as dimensões são consideradas fiáveis, com boa consistência 

interna (quadro 10). 
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Quadro 10 - Resumo dos coeficientes de alpha de Cronbach do CADI 

CADI α de Cronbach 

Problemas relacionados com o idoso 0.763 

Reações à prestação e cuidados 0.811 

Exigências do cuidador 0.901 

Restrições na vida social 0.905 

Falta Apoio familiar 0.801 

Falta Apoio profissional 0.772 

Problemas financeiros 0.701 

 

 

1.6 – CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A investigação em saúde implica estudar populações, constituídas por pessoas, 

habitualmente fragilizadas fisicamente ou psicologicamente, de modo temporário ou 

permanente, levantando questões de ordem moral e ética (Ricarte, 2009). Neste estudo houve 

a preocupação de respeitar e proteger os direitos e liberdades das pessoas que nele participam, 

em qualquer das suas fases. A investigação aplicada a seres humanos pode levantar questões 

de ordem moral e ética, por esta razão é importante tomar as providências necessárias para 

respeitá-los e protegê-los quanto aos seus direitos e liberdades (Sarmento, Pinto e Monteiro, 

2010).  

Fortin (1999: 113) diz-nos que:  

a ética coloca problemas particulares aos investigadores decorrentes das exigências morais, 
que certas situações, podem entrar em conflito com o rigor da investigação. Na persecução 
da aquisição dos conhecimentos, existe um limite que não deve ser ultrapassado: este limite 
refere-se ao respeito pela pessoa e à proteção do seu direito para viver livre e dignamente 
enquanto ser humano. 
 

Com a preocupação de respeitar e proteger os direitos e liberdades de todas as pessoas 

que participaram neste estudo, foi concretizado o pedido formal de autorização para a 

realização deste estudo ao Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde da Guarda EPE (Apêndice II) ao qual foi dado parecer favorável (Anexo I). 

Antes da aplicação do CADI, foi oficializado o pedido à autora, responsável pela 

validação na população portuguesa, para a sua utilização (Anexo II). Quanto ao Índice de 

Barthel não foi necessário, pois é de aplicação livre (Grelha, 2009). 

Durante a realização da visita domiciliária, era verificado se os cuidadores informais 

cumpriam os critérios de inclusão previamente estabelecidos, caso obedecessem a esses 

critérios, eram informados sobre a realização e natureza deste estudo, verificando a sua 

disponibilidade para participarem no mesmo, sendo sempre respeitada a sua vontade, podendo 
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desistir em qualquer momento sem necessitarem de se justificar. Após aceitação dos 

cuidadores informais, era assinado o consentimento informado (Apêndice III) e dado ao 

cuidador a garantia de confidencialidade, ou seja o direito à privacidade, ressalvando a 

garantia de anonimato e confidencialidade das respostas, visando o respeito pelos princípios 

de beneficência e justiça. A identidade do individuo não pode estar associada às respostas 

individuais, mesmo pelo próprio investigador, pelo que o instrumento de colheita de dados é 

anonimo e não pode conter qualquer elemento que identifique os cuidadores informais. 

 

 

1.7 – PROCEDIMENTO PARA A RECOLHA DE DADOS  

 

A pesquisa dos dados foi realizada com base nos registos que se encontram em 

ficheiro informático (SAPE) e nos dados recolhidos nos domicílios dos cuidadores de idosos 

dependentes. Os cuidadores foram identificados pela equipa de enfermagem que realiza a 

visita domiciliária e selecionados com base nos critérios já definidos. 

No sentido de validar o questionário, avaliando a eficácia e precisão das questões, bem 

como a sua sequência e encadeamento, foi realizado um pré-teste a um grupo 4 cuidadores 

informais com características semelhantes às da população alvo, residentes no mesmo 

concelho. 

Após aplicação do pré teste, foi necessário, em metade dos casos, devido ao baixo 

nível de escolaridade dos cuidadores informais, o investigador auxiliar no preenchimento do 

questionário, o que conduziu a que todos os questionários fossem preenchidos pela 

investigadora. Foi ainda necessário introduzir algumas alterações na ordem de colocação de 

algumas questões. 

O preenchimento do questionário, os esclarecimentos sobre o estudo e os pedidos de 

autorização ocorreram durante a visita domiciliária, durante os dias 1 julho a 30 de outubro de 

2012. No período em análise encontravam-se em apoio domiciliário 57 utentes, sendo a 

amostra constituída por 52 cuidadores informais, não cumprindo os restantes os critérios de 

inclusão estabelecidos. 

Na presença do cuidador informal procedeu-se da seguinte forma: apresentação do estudo, 

esclarecimentos pontuais ao cuidador informal e, sempre que possível, ao idosos (dependendo do 

nível de dependência e das capacidades cognitivas) com pedido de consentimento informado. O 

questionário foi aplicado através de entrevista pela investigadora, sendo o seu tempo 

despendido, em média, de 60 minutos. 
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1.8 – ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DE DADOS  

 

Após a organização e codificação dos questionários, foi realizado o seu tratamento 

estatístico recorrendo ao programa informático, Statistic Package for the Social Sciences 

(SPSS) na versão 19.0.  

Os resultados foram apresentados, de acordo com uma sequência lógica, recorrendo à 

distribuição de frequências absolutas (n) e relativas (%) e, quando adequado, estas serão 

complementadas com medidas de tendência central: média aritmética (x), média ordinal (xord), 

moda (mo), mediana (md) e medidas de dispersão: valor mínimo (xmin), valor máximo 

(xmáx) e desvio padrão (s). de forma a melhor identificar os valores e tornar este estudo 

percetível para aqueles que a ele tenham acesso. 

Como teste da normalidade, foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov (quadro 11), 

onde se verificou que o nível de significância das dimensões é inferior a 0.05 em todas elas. 

Não se verificando uma distribuição normal na variável principal do estudo, foram aplicados 

testes não paramétricos (Teste de U Mann Whitney, Teste de Kruskal-Wallis e Correlação de 

Spearman). Nestes testes foi fixado o valor de 0.05 para um nível máximo de significância, 

isto é, para o valor máximo da probabilidade de ocorrer o erro tipo I. 

 
Quadro 11 – Resultados do teste Kolmogorov-Smirnov 

CADI z p 

Problemas relacionais com o idoso dependente 0.429 <0.001 

Reações à prestação de cuidados 0.285 <0.001 

Exigências de ordem física na prestação de cuidados 0.321 <0.001 

Restrições na vida social 0.288 <0.001 

Deficiente apoio familiar 0.244 <0.001 

Deficiente apoio profissional 0.472 <0.001 

Problemas financeiros 0.356 <0.001 
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2 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 De seguida vão ser apresentados os resultados obtidos, com o intuito de responder às 

questões que estiveram na origem deste estudo e aos objetivos traçados para o mesmo.  

 

 

2.1 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos foram organizados em quatro partes: na primeira identifica-se o 

perfil do cuidador informal, numa segunda caracteriza-se o idoso dependente, de seguida as 

características circunstanciais em que ocorre a prestação de cuidados e por fim descreve-se a 

perceção das dificuldades sentidas pelos cuidadores informais. 

 

 Identificação do perfil do Cuidador Informal 

Com esta descrição pretende-se efetuar a caracterização dos cuidadores informais, no 

que respeita ao sexo, idade, estado civil, habilitações literárias, situação laboral, profissão e 

rendimento mensal do agregado familiar.  

Pela observação do quadro 12 verifica-se que a distribuição dos cuidadores informais 

da amostra, segundo o sexo é pouco heterogénea, pois de um total de 52 cuidadores informais, 

a maioria, 94.2% são do sexo feminino e 5.8% do masculino. A idade variou entre os 36 e os 

79 anos. A maior percentagem situa-se no grupo etário dos 56-65 anos (40.4%), sendo a idade 

média de 57 anos, a mediana de 59.5 anos e o desvio padrão de 11.5 anos.  

No que respeita ao estado civil, 67.3% dos cuidadores informais são casados, 13.5% 

solteiros, 9.6% divorciados, 7.7% viúvos e apenas 1 vive em união de facto. 

Relativamente às habilitações literárias dos CIs, constatamos que 23 cuidadores 

possuem o 1º ciclo do ensino básico, correspondendo a 44.2% do total da amostra, 21.2% dos 

indivíduos completou o ensino secundário e 17.3% o 3º ciclo do ensino básico. 

 Quanto á situação laboral dos CIs, 76.9% encontram-se empregados, 19.3% 

reformados e 3.8% encontram-se desempregados. Os cuidadores informais apresentam 

atividades profissionais diversas, com predomínio da profissão doméstica (42.5%), seguidos 

das profissões de operários, artificies e trabalhadores similares (20%).  

Quanto ao rendimento mensal auferido pelos CIs, 46.2% têm rendimentos entre os 450 

a 900 euros, 23.1% apresentam rendimentos inferiores a 450 euros (12) e 7.7% não apresenta 

qualquer tipo de rendimentos. 
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Quadro 12 - Distribuição dos CIs segundo as características sociodemográficas  

Variável 
n % 

Sexo 

Masculino 
Feminino 

3 
49 

5.8 
94.2 

Grupo Etário  

[36-45] 
[46-55] 
[56-65] 
[Maior ou igual a 66] 

9 
12 
21 
10 

17.3 
23.1 
40.4 
19.2 

x= 57.0      mo = 60.0     md=59.5       s = 11.5      xmin= 36     xmáx= 79 

Estado Civil  

Solteiro/a 
Em união de facto 
Casado/a 
Divorciado/a 
Viúvo/a 

7 
1 
35 
5 
4 

13.5 
1.9 

67.3 
9.6 
7.7 

Habilitações Literárias  

Não Sabe ler nem escrever 
Sabe ler e escrever 
1º Ciclo do Ensino Básico 
2º Ciclo do Ensino Básico 
3º Ciclo do Ensino Básico 
Ensino Secundário 
Bacharelato 
Licenciatura 

1 
3 
23 
1 
9 
11 
1 
3 

1.9 
5.8 

44.2 
1.9 

17.3 
21.2 
1.9 
5.8 

Situação Laboral  

Empregado 
Desempregado 
Reformado 

40 
2 
10 

76.9 
3.8 

19.3 

Total 52 100 

Profissão   

Especialistas das profissões intelectuais e 
científicas 
Técnicos e profissionais de nível intermédio 
Pessoal administrativo e similares 
Pessoal dos serviços e vendedores 
Agricultores e trabalhadores qualificados da 
agricultura e pescas 
Operários, artífices e trabalhadores similares 
Trabalhadores não qualificados 
Profissão não contemplada na CNP – Doméstica 

 
1 
2 
2 
3 
 

3 
8 
4 
 

17 

 
2.5 
5.0 
5.0 
7.5 

 
7.5 

20.0 
10.0 

 
42.5 

Total 40 100 

Rendimento Mensal do Agregado Familiar   

Sem rendimentos  
Inferior a 450 euros 
Entre 450 a 900 euros 
Entre 900 a 1350 euros 
Superior a 1350 euros 

4 
12 
24 
6 
6 

7.7 
23.1 
46.2 
11.5 
11.5 

Total 52 100 
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 Caracterização dos idosos dependentes 

Os resultados apresentados neste subcapítulo contextualizam as características 

inerentes ao idoso dependente, com referência à idade, ao sexo, às doenças predominantes e 

nível de dependência nas ABVD. 

Conforme o quadro 13, observa-se que 65% idosos são do sexo feminino e 35% do 

sexo masculino. A idade dos idosos oscilam entre um mínimo de 65 anos e um máximo de 98 

anos, com média de 83.9 anos, mediana de 85 anos e um desvio padrão de 7.2 anos. 

Quadro 13 - Distribuição dos idosos segundo o sexo e grupo etário. 

Variável 
n % 

Sexo 

Masculino 
Feminino 

18 
34 

35 
65 

Grupo etário  

[65-77] 
[78-90] 
[Mais de 90] 

7 
39 
6 

13.5 
75.0 
11.5 

Total 52 100 

x= 83.4      mo = 80    md= 85     s= 7.2      xmin= 65     xmáx= 98 

 

As principais doenças dos idosos, em estudo, ocorrem no sistema circulatório, onde se 

englobam a HTA e as sequelas de AVC (29.9%), seguida das patologias metabólicas (como a 

diabetes), do foro mental (demências) e do sistema músculo-esquelético, todas com 12.6% 

(quadro 14). Como cada idoso é portador de múltiplas doenças a frequência absoluta desta 

variável é superior a 52. 

Quadro 14 - Distribuição dos idosos segundo as principais doenças. 

Variável 
n % 

Principais doenças do idoso 

Doenças e perturbações da Pele 
Doença e perturbações do aparelho Circulatório (HTA, sequelas de 
AVC) 
Doença e perturbações do aparelho Digestivo 
Doença e perturbações do aparelho Respiratório 
Doença e perturbações do Olho  
Doenças e perturbações do Ouvido 
Doenças e perturbações do Rim 
Doenças e perturbações do Sangue/Órgãos Hematopoiéticos 
Doenças e perturbações do sistema Hepatobiliar 
Doença e perturbações do sistema Músculo-Esquelético 
Doença e perturbações do sistema Nervoso (alzheimer) 
Doenças e perturbações mentais (demências) 
Doença e perturbações metabólicas (diabetes) 
Doença oncológica 

1 
 

26 
2 
1 
5 
1 
2 
3 
1 

11 
9 

11 
11 
3 

1.2 
 

29.9 
2.3 
1.2 
5.8 
1.2 
2.3 
3.4 
1.2 

12.6 
10.3 
12.6 
12.6 
3.4 

Total 87 100 

 

Quanto à análise da dependência dos idosos nas suas ABVD, avaliada pelo Índice de 
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Barthel, verifica-se que 59.6% dos idosos apresenta uma dependência ligeira nas suas ABVD, 

21.2% dos idosos apresentam uma dependência total, 11.5% são moderadamente dependentes 

e 7.7%. severamente dependentes (quadro15). 

Fazendo uma análise mais aprofundada dos dados obtidos através do Índice de Barthel 

(Anexo III) no que respeita a alimentação 51.9% dos idosos, estudados, apresentam 

dependência nesta atividade, sendo total em 17.3% idosos, necessitando ajuda os restantes 

34.6% dos casos. 78.8% dos idosos, necessitam de ajuda para se vestir, esta dependência é 

total em 28.8% dos casos, necessitando de ajuda 50% dos inquiridos. Na necessidade de 

tomar banho verifica-se que todos os idosos (100%) são totalmente dependentes na sua 

realização. A nível da sua higiene corporal 48.1% dos idosos necessitam de ajuda total para 

lavar a face, as mãos, os dentes ou para fazer a barba. 

Relativamente à necessidade de uso de casa de banho, 53.8% necessitam de ajuda, 

desta 23.1% é total. A nível da eliminação, 28.8% dos idosos que recebem cuidados têm 

incontinência vesical e 17.3% incontinência intestinal. Os acidentes ocasionais representam 

25% e 23.1% dos casos, respetivamente. Quanto à capacidade para subir/descer escadas 

32.7% dos idosos necessitam de ajuda física ou supervisão e 28.8% são totalmente 

dependentes. 

No que respeita à autonomia do idoso para se transferir da cama para a cadeira, só 

28.8% o fazem sem ajuda, os restantes 71.2% apresentam dependência, sendo totalmente 

dependentes em 21.2% dos idosos, 34.6% necessitam de ajuda mínima e supervisão e os restantes 

15.4% necessitam de muita ajuda, pois são capazes de se sentar, mas necessitam de muita 

ajuda para a transferência. A capacidade dos idosos para se mobilizarem, de forma 

independente, pode ser observada em 46.2%, 19.2% necessita de ajuda/supervisão, 3.8% 

necessitam de muita ajuda e 30.8% precisam de ajuda total. 

Quadro 15 - Distribuição dos idosos segundo o Índice de Barthel 

Variável 
n % 

Índice de Barthel 

Independente 
Ligeiramente dependente 
Moderadamente dependente 
Severamente dependente 
Totalmente dependente 

0 
31 
6 
4 
11 

0 
59.6 
11.5 
7.7 

21.2 

Total 52 100 
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 Avaliação das circunstâncias em que ocorre a prestação de cuidados 

Na avaliação das circunstâncias em que ocorre a prestação de cuidados, foram 

considerados os seguintes indicadores: grau de parentesco, coabitação, tempo de prestação de 

cuidados ao idoso, em anos, tempo despendido, em horas, na prestação de cuidados e 

principais cuidados prestados.  

Através da observação do quadro 16 verifica-se que a maioria dos CIs inquiridos são 

filhas (65.4%) do idoso dependente, 17.3% são cônjuges e 13.5% noras.  

Relativamente à coabitação verifica-se que dos 52 CIs, 86.5% vive no mesmo 

domicílio que o idoso a quem prestam cuidados. Os 13.5% CIs que não coabitam com o idoso 

encontram-se a uma curta distância da sua casa, 57.1% encontra-se a 1km, 28.6% a 5Km e 

14.3% a 2Km. 

Os CIs prestam cuidados entre 1 mês a 50 anos, sendo a média de prestação de 

cuidados de 5.9 anos e o desvio padrão de 9.2 anos. O intervalo de tempo de prestação de 

cuidados com maior percentagem é o que varia entre 1 e 3 anos (46.2%).  

Relativamente à frequência na prestação de cuidados, verifica-se que a maioria dos 

cuidadores informais prestam cuidados diariamente ao idoso (94.2%), apenas 3.8% 

responderam que prestam cuidados semanalmente e apenas 1 presta cuidados mensalmente 

(1.9%).  

Quanto ao tempo despendido diariamente na prestação de cuidados, este varia entre 1 

hora e 24 horas, a média de horas despendidas diariamente é de 11.8 horas. Verifica-se que 

38.5% dos CIs passa mais de 10 horas, na prestação de cuidados, 36.5% corresponde aos que 

passam entre 1 a 5 horas.  

Quanto aos principais cuidados que são prestados ao idoso, os mais realizados são os 

cuidados de higiene pessoal, higiene da habitação e medicação, com 22.1% cada, seguidos do 

vestir/despir (18.4%) e da alimentação (15.3%). Como a cada idoso são prestados diferentes 

cuidados, a frequência absoluta desta variável é superior a 52. 

Quadro 16 - Distribuição dos CIs segundo as características circunstanciais à prestação de cuidados. 

Variável 
n % 

Grau de parentesco com o idoso dependente a quem presta cuidados 

Marido/Mulher 
Filho (a) 
Neto (a) 
Genro/Nora 
Vizinho (a) 

9 
34 
1 
7 
1 

17.3 
65.4 
1.9 

13.5 
1.9 

Coabita com o idoso a quem presta cuidados:  

Sim 
Não 

45 
7 

86.5 
13.5 

Total 52 100 
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Quadro 16 - Distribuição dos CIs segundo as características circunstanciais à prestação de cuidados (cont.). 

Variável 
n % 

Tempo de prestação de cuidados, em anos 

[Menos de 1ano] 
[1 - 3] 
[4 - 8]  
[Mais de 8] 

9 
24 
10 
9 

17.3% 
46.2% 
19.2% 
17.3% 

x= 5.9      m= 2.0     md= 4       s= 9.2     xmin= 1Mês     xmáx= 50 Anos 

Frequência de prestação de cuidados  

Diariamente 
Semanalmente 
Mensalmente 

49 
2 
1 

94.3 
3.8 
1.9 

Tempo despendido, em horas, na prestação de cuidados  

[1 - 5] 
[6 - 10] 
[Mais de 10] 

19 
13 
20 

36.5 
25.0 
38.5 

Total 52 100 

X= 11.8      mo= 24    md= 7      s = 9.1    xmin= 1     xmáx= 24 

Principais cuidados prestados ao idoso  

Alimentação 
Vestir/despir 
Higiene pessoal 
Higiene da habitação 
Medicação 

34 
41 
49 
49 
49 

15.3 
18.4 
22.1 
22.1 
22.1 

Total 222 100 

 

 Identificação das dificuldades dos Cuidadores Informais 

Passa-se a apresentar os resultados obtidos pela aplicação do CADI, segundo as 

subescalas propostas pelos autores (Brito, 2002). No CADI será legítimo, e fará sentido do 

ponto de vista conceptual, utilizar as pontuações totais do questionário, podendo assim tratar-

se os dados obtidos como uma variável contínua (Nolan et ai. 1998; cit. por Brito, 2002). 

 

Problemas relacionais com o idoso dependente 

A análise do quadro 17 permite observar que, considerando-se a soma das frequências 

das duas primeiras posições (não acontece no meu caso e acontece no meu caso, mas não me 

perturba), todas as situações propostas na escala relativas aos problemas relacionais com o 

idoso dependente não são consideradas como difíceis por mais de 50% dos cuidadores 

informais.  

Relativamente a esta dimensão, em todos os itens, a maioria dos cuidadores informais 

não refere percecionar dificuldades. Contudo, esta situação acontece e “causa alguma 

perturbação” o facto do idoso dependente exigir demasiado dele (28.8%), não dando valor ao 

que ele faz (28.8%) e de nem sempre ajudar tanto quanto podia (23.1%). 
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Quadro 17 – Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Problemas relacionais 
com o idoso dependente” 

                                      Itens 
 
 
Questões 
 

Não acontece 
no meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 5 – A pessoa de quem eu 
cuido chega a pôr-me fora de mim 

37 

(71.2) 

4 

(7.7) 

6 

(11.5) 

5 

(9.6) 

CADI 11 – Por vezes a pessoa de 
quem estou a cuidar exige 
demasiado de mim 

17 

(32.7) 

13 

(25.0) 

15 

(28.8) 

7 

(13.5) 

CADI 12 – Deixou de haver o 
sentimento que havia na minha 
relação com a pessoa de quem 
cuido 

48 

(92.4) 

2 

(3.8) 

2 

(3.8) 

0 

(0.0) 

CADI 14 – A pessoa de quem 
cuido nem sempre ajuda tanto 
quanto podia 

26 

(50.0) 

10 

(19.2) 

12 

(23.1) 

4 

(7.7) 

CADI 22 – A pessoa de quem 
cuido nem sempre dá valor ao que 
eu faço 

29 

(55.8) 

5 

(9.6) 

15 

(28.8) 

3 

(5.8) 

CADI 25 – O comportamento da 
pessoa de quem cuido causa 
problemas 

41 

(78.8) 

3 

(5.8) 

7 

(13.5) 

1 

(1.9) 

CADI 26 – Cuidar desta pessoa 
não me dá qualquer satisfação 

48 

(92.3) 

3 

(5.8) 

1 

(1.9) 

0 

(0.0) 

 

Reações à prestação de cuidados 

Com base no quadro 18, considerando a soma das duas últimas colunas (causa-me 

alguma perturbação e perturba-me muito), as situações apresentadas nas questões 1, 2, 3, 19 e 

29 são consideradas como difíceis por mais de 50% dos cuidadores informais. Nesta 

dimensão “causa alguma perturbação”, não terem tempo para si (48.1%), sentindo que não 

podem fazer nada para dominar a situação (44.2%). Para 42.3% dos cuidadores, esta 

situação não os deixa sossegar, pois estão preocupados com os cuidados a prestar ao idoso, 

40.4% referem chegar a ficar transtornados dos nervos. Também causa alguma perturbação 

aos cuidadores não dedicarem tempo suficiente às outras pessoas da família (42.3%), 32.7% 

acrescenta que esta tarefa transtorna as suas relações familiares.  
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Quadro 18 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Reações à prestação de 
cuidados” 

                                      Itens 
 
 
Questões 
 

Não 
acontece no 
meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 1 – Não tenho tempo 
suficiente para mim próprio 

7 

(13.4) 

16 

(30.8) 

25 

(48.1) 

4 

(7.7) 

CADI 2 – Por vezes sinto-me “de 
mãos atadas” sem poder fazer nada 
para dominar a situação 

10 

(19.2) 

6 

(11.5) 

23 

(44.3) 

13 

(25.0) 

CADI 9 – Chega a transtornar as 
minhas relações familiares 

21 

(40.4) 

10 

(19.2) 

17 

(32.7) 

4 

(7.7) 

CADI 17 – Esta situação faz-me 
sentir irritado 

25 

(48.1) 

5 

(9.6) 

19 

(36.5) 

3 

(5.8) 

CADI 19 – Esta situação está a 
transtornar-me os nervos 

15 

(28.8) 

7 

(13.5) 

21 

(40.4) 

9 

(17.3) 

CADI 29 – Não consigo sossegar 
por estar preocupado com os 
cuidados a prestar 

20 

(38.5) 

4 

(7.7) 

22 

(42.3) 

6 

(11.5) 

CADI 30 – Esta situação faz-me 
sentir culpado 

48 

(92.3) 

3 

(5.8) 

1 

(1.9) 

0 

(0.0) 

CADI 3 – Não consigo dedicar 
tempo suficiente às outras pessoas 
da família 

14 

(26.9) 

10 

(19.2) 

22 

(42.4) 

6 

(11.5) 

 

Exigências de ordem física na prestação de cuidados 

No que respeita à forma como as exigências de ordem física são sentidas como fontes 

de dificuldades por parte dos cuidadores informais, (quadro 19) verifica-se que em 40% das 

respostas “causa alguma perturbação” e “perturba muito”. A exceção ocorreu na questão 6 e 

24, que foram assinaladas como perturbadoras por 27% e 28.9% dos inquiridos. 

Na perspetiva da relação, no binómio cuidador e pessoa cuidada, destaca-se “causa 

alguma perturbação” o facto de se sentirem cansados fisicamente (36.5%) e andarem a 

dormir pior por causa desta situação (34.6%), sentindo que a sua saúde ficou abalada 

(32.7%).  
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Quadro 19 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Exigências de ordem 
física na prestação de cuidados” 

                                      Itens 
 
 
Questões 
 

Não 
acontece no 
meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 6 – A pessoa de quem eu 
cuido depende de mim para se 
movimentar 

28 

(53.8) 

10 

(19.2) 

5 

(9.7) 

9 

(17.3) 

CADI 10 – Deixa-me muito 
cansada fisicamente 

12 

(23.1) 

11 

(21.2) 

19 

(36.5) 

10 

(19.2) 

CADI 13 – A pessoa de quem 
cuido necessita de muita ajuda nos 
seus cuidados pessoais 

12 

(23.1) 

19 

(36.5) 

9 

(17.3) 

12 

(23.1) 

CADI 15 – Ando a dormir pior por 
causa desta situação 

20 

(38.5) 

7 

(13.4) 

18 

(34.6) 

7 

(13.5) 

CADI 23 – A minha saúde ficou 
abalada 

23 

(44.2) 

3 

(5.8) 

17 

(32.7) 

9 

(17.3) 

CADI 24 – A pessoa de quem 
cuido sofre de incontinência 

24 

(46.1) 

13 

(25.0) 

11 

(21.2) 

4 

(7.7) 

 

Restrições na vida social 

 A prestação de cuidados causa alguma perturbação a 44.2% dos CIs. Causa-lhes 

alguma perturbação o facto de o ato de cuidar os afastar do convívio com as outras pessoas e 

de outras coisas de que gostam e de não conseguirem ter tempo de descanso ou dias de férias 

(36.5%). 

Quadro 20 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Restrições na vida 
social” 

                                      Itens 
 
 
Questões 
 

Não 
acontece no 
meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 8 – Afasta-me do convívio 
com outras pessoas e de outras 
coisas de que gosto 

19 

(36.5) 

7 

(13.5) 

23 

(44.2) 

3 

(5.8) 

CADI 18 – Não estou com os meus 
amigos tanto quanto gostaria 

19 

(36.5) 

12 

(23.1) 

18 

(34.6) 

3 

(5.8) 

CADI 20 – Não consigo ter um 
tempo de descanso, nem fazer uns 
dias de férias 

19 

(36.5) 

9 

(17.3) 

19 

(36.5) 

5 

(9.7) 

 

Deficiente apoio familiar 

Para 57.7% dos CIs, causa-lhes alguma perturbação (48.1%) ou perturba-os muito 

(9.6%), a falta de ajuda dos familiares. A maioria dos CIs (84.6%) refere não acontecer no 
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seu caso (36.5%) ou acontecer mas não os perturbar (48.1%) a falta de atenção dos 

familiares. 

Quadro 21 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Deficiente apoio 
familiar” 

                                      Itens 
 
 
Questões 
 

Não 
acontece no 
meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me 
perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 16 – As pessoas da família 
não dão tanta atenção como eu 
gostaria 

19 

(36.5) 

25 

(48.1) 

7 

(13.5) 

1 

(1.9) 

CADI 28 – Alguns familiares não 
ajudam tanto quanto podiam 

15 

(28.8) 

7 

(13.5) 

25 

(48.1) 

5 

(9.6) 

 

Deficiente apoio profissional 

A maioria dos CIs (84.6%) considera, não ter falta de apoio profissional. No entanto, 

11.6%, dos CIs, referem que lhes causa alguma perturbação, o facto dos técnicos de saúde 

não conhecerem os seus problemas. 

Quadro 22 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Deficiente apoio 
profissional” 

                                      Itens 
 
 
Questões 
 

Não 
acontece no 
meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me 
perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 7 – Parece-me que os 
técnicos de saúde não fazem bem 
ideia dos problemas que 
enfrentamos 

41 

(78.8) 

3 

(5.8) 

6 

(11.6) 

2 

(3.8) 

CADI 27 – Não recebo apoio 
suficiente dos serviços de saúde e 
dos serviços sociais 

34 

(65.4) 

10 

(19.2) 

5 

(9.6) 

3 

(5.8) 

 

Problemas financeiros 

A maioria dos cuidadores informais (77%) considera que a prestação de cuidados não 

lhes traz problemas de dinheiro. Porém, 51.9% referem que lhes causa alguma perturbação 

(40.4%) ou os perturba muito (11.5%) o declínio da sua qualidade de vida. 

 

Quadro 23 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas na dimensão “Problemas financeiros” 
 
                                      Itens 
 
Questões 
 

Não 
acontece no 
meu caso 

Acontece no 
meu caso, mas 
não me 
perturba 

Acontece no meu 
caso e causa-me 
alguma 
perturbação 

Acontece no 
meu caso e 
perturba-me 
muito 

CADI 4 – Traz-me problemas de 
dinheiro 

31 
(59.7) 

9 
(17.3) 

6 
(11.5) 

6 
(11.5) 

CADI 21 – A qualidade da minha 
vida piorou 

22 
(42.3) 

3 
(5.8) 

21 
(40.4) 

6 
(11.5) 
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O espaço aberto, que existe no fim do CADI, para os cuidadores informais referirem 

outros aspetos que eles percecionem como dificuldades na situação de prestar cuidados, não 

foi preenchido por nenhum dos inquiridos. 

A perceção das dificuldades sentidas pelos cuidadores informais assenta na análise dos 

valores estatísticos do total do Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador (CADI) 

como consta no quadro 24. Pode-se observar que a dimensão onde os cuidadores percecionam 

maiores dificuldades é na dimensão exigências de ordem física na prestação de cuidados 

(2.20), seguida das reações à prestação de cuidados (2.19), das restrições na vida social (2.16) 

e do deficiente apoio familiar (2.09). A dimensão onde os CIs percecionam menores 

dificuldades é na dimensão deficiente apoio profissional (1.48). 

Quadro 24 - Distribuição dos CIs segundo as dificuldades percecionadas 

Dimensões Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão 

Problemas relacionais com o idoso dependente 1 4 1.59 0.82 

Reações à prestação de cuidados 1 4 2.19 0.94 

Exigência de ordem física na prestação de cuidados 1 4 2.20 1.10 

Restrições na vida social 1 4 2.16 1.01 

Deficiente apoio familiar 1 4 2.09 0.88 

Deficiente apoio profissional 1 4 1.48 0.87 

Problemas financeiros 1 4 1.98 1.09 

 

 Avaliação e análise dos fatores determinantes das dificuldades dos cuidadores 

informais 

Após a análise descritiva dos dados obtidos, passa-se de seguida à análise inferencial 

dos mesmos. A estatística inferencial possibilita, com base nos dados recolhidos, a obtenção 

de conclusões num domínio mais vasto de onde esses elementos provieram (Pestana e 

Gageiro, 2003). Sobre esta temática Fortin (2009) refere que a estatística inferencial é 

utilizada para se poder generalizar os resultados obtidos de uma amostra, ao conjunto da 

população. Assim trata-se de determinar em que medida os valores da amostra constituem 

boas estimações dos parâmetros da população.  

Procede-se de seguida à análise das associações entre as diversas variáveis e o Índice 

do CADI, de forma a encontrar diferenças estatísticas, isto é, o fundamento empírico que dê 

resposta aos objetivos do presente estudo. Optou-se por apresentar apenas os dados onde se 

verificassem resultados estatisticamente significativos. 
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 Características sociodemográficas do cuidador informal; 

Idade  

Tendo-se analisado, através do coeficiente de correlação de Spearman e respetivo teste 

de significância, o estudo da relação entre as dificuldades percecionadas pelos CIs e a idade 

dos mesmos, verificou-se a existência de correlação estatisticamente significativa, para um 

grau de significância de 0.05, na dimensão apoio familiar (p=0.018), onde se conclui, devido 

à presença de uma correlação negativa, que os CIs mais velhos tendem a percecionar menos 

dificuldades. 

 

Quadro 25 – Resultados do estudo da correlação das dificuldades percecionadas com a idade dos CIs 

 Idade do cuidador informal 

Dificuldades  rs P 

Problemas relacionais com o idoso dependente 0.234 0.095 

Reações à prestação de cuidados  -0.130 0.357 

Exigências de ordem física na prestação de cuidados 0.055 0.700 

Restrições na vida social -0.104 0.465 

Deficiente apoio familiar -0.327 0.018 

Deficiente apoio profissional -0.117 0.408 

Problemas financeiros 0.026 0.856 

 

Estado civil 

Tendo em conta o número reduzido de respostas os dados foram agrupados em dois 

grupos, um composto pelos CIs casados e que vivem em união de facto e outro pelos CIs 

solteiros, divorciados e viúvos. 

Para comparar as dificuldades percecionadas pelos CIs em função do estado civil, 

foi aplicado o Teste de U Mann-Whitney para diferenças de médias, que revelou existirem 

diferenças estatisticamente significativas ao nível dos problemas financeiros (p=0.006). 

Comparando os valores das medidas de tendência central pode-se concluir que os CIs casados 

percecionam menores dificuldades. 
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Quadro 26 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função do estado civil dos 
CIs 

Dificuldades /Estado Civil n  ̅     ̅ md z p 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente: 

Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
28.46 
39.84 

 
25.21 
29.15 

 
21.00 
32.00 

-1.900 0.057 

Reações à prestação de cuidados: 
Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
38.56 
42.87 

 
24.16 
31.32 

 
25.00 
50.00 

-1.719 0.086 

Exigências de ordem física na 
prestação de cuidados: 

Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
29.04 
49.29 

 
24.23 
31.18 

 
25.00 
42.80 

-1.637 0.102 

Restrições na vida social: 
Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
32.37 
38.51 

 
24.60 
30.41 

 
25.70 
32.50 

-1.397 0.162 

Deficiente apoio familiar: 
Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
29.42 
46.79 

 
26.74 
26.00 

 
27.15 
32.00 

-0.179 0.858 

Deficiente apoio profissional: 
Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
32.64 
42.78 

 
25.60 
28.35 

 
30.15 
50.00 

-0.728 0.467 

Problemas financeiros: 
Casado/a 
Outros 

 
36 
16 

 
27.42 
35.11 

 
25.97 
33.82 

 
22.00 
25.00 

-2.750 0.006 

 

Habilitações literárias 

Para estudo desta variável agruparam-se os dados em dois grupos. O primeiro 

designado de sem escolaridade/ensino básico, engloba os CIs que não sabem ler, nem 

escrever, os que sabem ler e escrever, os que possuem o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico. O 

segundo grupo designado de ensino secundário/ensino superior engloba os CIs que possuem o 

ensino secundário, bacharelato ou licenciatura. 

Para averiguar se as dificuldades percecionadas pelos CIs são diferentes conforme 

as suas habilitações literárias, foi utilizado o Teste de U Mann-Whitney para diferenças de 

médias, que revelou a existência de diferenças estatisticamente significativas ao nível das 

dimensões problemas relacionais com o idoso dependente (p=0.035) e exigências de ordem 

física na prestação de cuidados (p=0.043). Analisando os valores das medidas de tendência 

central verifica-se que os CIs com o ensino secundário/ensino superior percecionam mais 

dificuldades com os problemas relacionais com o idoso dependente e menos dificuldades nas 

exigências físicas relacionadas com a prestação de cuidados. 
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Quadro 27 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função das habilitações 
literárias dos CIs 

Dificuldades / Habilitações literárias n  ̅     ̅ md z p 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente: 

Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
32.46 
42.86 

 
25.93 
27.90 

 
25.00 
30.05 

-2.112 0.035 

Reações à prestação de cuidados 
Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
39.45 
33.06 

 
28.11 
22.53 

 
27.00 
30.45 

-1.272 0.203 

Exigências de ordem física na prestação de 
cuidados: 

Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
40.23 
38.25 

 
29.09 
20.10 

 
40.00 
35.70 

-2.020 0.043 

Restrições na vida social: 
Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
41.26 
34.01 

 
27.95 
22.93 

 
50.00 
25.00 

-1.164 0.245 

Deficiente apoio familiar: 
Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
30.59 
26.50 

 
27.41 
24.27 

 
30.45 
20.19 

-0.739 0.460 

Deficiente apoio profissional: 
Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
46.82 
35.24 

 
27.19 
24.80 

 
35.00 
27.50 

-0.722 0.470 

Problemas financeiros: 
Sem escolaridade/Ensino Básico 
Ensino Secundário/Ensino Superior 

 
37 
15 

 
40.79 
37.07 

 
28.89 
20.60 

 
40.05 
32.00 

-1.931 0.053 

 

Rendimento mensal do agregado familiar 

Tendo em conta o número reduzido de dados foram criados dois grupos para estudo 

desta variável. O primeiro, inferior a 450 euros, engloba os CIs sem rendimentos e com 

rendimentos (mensais do agregado familiar) inferiores a 450 euros. O segundo, superior a 450 

euros, engloba os CIs com rendimentos (mensais do agregado familiar) entre 450 a 900 euros, 

entre 900 a 1350 euros e superior a 1350 euros. 

Na comparação das dificuldades percecionadas pelos CIs em função do 

rendimento mensal do agregado familiar, foi aplicado o Teste de U Mann-Whitney para 

diferenças de médias, com resultado estatisticamente significativo nas dimensões exigências 

de ordem física na prestação de cuidados (p=0.022), nas restrições na vida social (p = 0.044) e 

nos problemas financeiros (p = 0.003). Comparando o valor das medidas de tendência central 

pode concluir-se que os cuidadores com rendimentos mais baixos percecionam maiores 

dificuldades na prestação de cuidados. 
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Quadro 28 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função do rendimento 
mensal do agregado familiar dos CIs 

Dificuldades / Rendimento mensal do 

agregado familiar 
n  ̅     ̅ md z p 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente: 

Inferior a 450 euros 
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
35.16 
42.37 

 
21.63 
28.67 

 
25.00 
34.25 

-1.672 0.095 

Reações à prestação de cuidados: 
Inferior a 450 euros 
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
49.22 
38.64 

 
31.53 
24.26 

 
50.00 
25.00 

-1.692 0.091 

Exigências de ordem física na prestação de 
cuidados: 

Inferior a 450 euros 
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
38.61 
29.33 

 
33.44 
23.42 

 
65.00 
30.50 

-2.291 0.022 

Restrições na vida social: 
Inferior a 450 euros 
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
50.29 
32.35 

 
32.50 
23.83 

 
35.25 
12.85 

-2.010 0.044 

Deficiente apoio familiar: 
Inferior a 450 euros 
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
38.22 
32.32 

 
29.75 
25.06 

 
55.00 
31.25 

-1.126 0.260 

Deficiente apoio profissional: 
Inferior a 450 euros  
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
42.03 
26.85 

 
29.78 
25.04 

 
35.00 
30.00 

-1.460 0.144 

Problemas financeiros: 
Inferior a 450 euros  
Superior a 450 euros 

 
16 
36 

 
40.31 
29.43 

 
34.91 
22.76 

 
45.50 
38.26 

-3.019 0.003 

 

 Características do idoso dependente 

Sexo  

Para estudar a existência de associações entre as dificuldades percecionadas pelos 

CIs em função do sexo do idoso dependente foi utilizado o Teste de U Mann-Whitney para 

diferenças de médias, que revelou existirem diferenças estatisticamente significativas ao nível 

das reações à prestação de cuidados (p=0.037). Comparando os valores das medidas de 

tendência central pode-se concluir que os CIs percecionam mais dificuldades quando prestam 

cuidados a idosos do sexo masculino. 
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Quadro 29 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função do sexo do idoso 
dependente 

Dificuldades /  

Sexo do idoso dependente 
n  ̅     ̅ md z p 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente: 

Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
40.49 
26.21 

 
28.86 
25.25 

 
25.00 
32.06 

-1.770 0.077 

Reações à prestação de cuidados: 
Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
44.06 
25.64 

 
32.08 
23.54 

 
42.00 
36.50 

-2.088 0.037 

Exigências de ordem física na 
prestação de cuidados: 

Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
49.57 
33.56 

 
28.06 
25.68 

 
35.00 
50.05 

-0.591 0.555 

Restrições na vida social: 
Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
45.50 
25.45 

 
29.06 
25.15 

 
40.80 
50.00 

-0.953 0.341 

Deficiente apoio familiar: 
Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
39.86 
26.74 

 
29.67 
24.82 

 
25.00 
45.00 

-1.181 0.238 

Deficiente apoio profissional: 
Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
38.79 
32.02 

 
26.86 
26.31 

 
37.50 
24.48 

-0.175 0.861 

Problemas financeiros: 
Masculino 
Feminino 

 
19 
34 

 
28.89 
20.43 

 
30.28 
24.50 

 
32.00 
40.00 

-1.481 0.139 

 

Idade 

No sentido de averiguar se as dificuldades percecionadas pelos CIs estão 

relacionadas com a idade do idoso dependente, aplicou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman e respetivo teste de significância. Verificou-se a existência de uma correlação 

negativa e estatisticamente significativa, nas dimensões reações à prestação de cuidados 

(p=0.041) e exigências de ordem física na prestação de cuidados (p=0.023), onde se conclui 

que quanto mais novos forem os idosos mais dificuldades percecionam os cuidadores. 

Quadro 30 - Resultados do estudo da correlação das dificuldades percecionadas com a idade do idoso 
dependente 

 Idade do Idoso 

Dificuldades  rs p 

Problemas relacionais com o idoso dependente -0.285 0.041 

Reações à prestação de cuidados -0.315 0.023 

Exigências de ordem física da prestação de cuidados 0.051 0.719 

Restrições na vida social -0.189 0.179 

Deficiente apoio familiar -0.230 0.101 

Deficiente apoio profissional -0.222 0.114 

Problemas financeiros -0.164 0.247 
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Nível de dependência nas ABVD 

Para comparar as dificuldades perceionadas pelos CIs em função do nível de 

dependência do idoso foi aplicado o Teste de U Mann-Whitney para diferenças de médias, 

agrupando-se os idosos em dois grupos: os menos dependentes, que englobaram os idosos 

ligeiramente e moderadamente dependentes nas suas ABVD e os mais dependentes que 

englobaram os idosos severamente e totalmente dependente. Verificou-se a existência de 

diferenças estatisticamente significativas ao nível das dimensões reações à prestação de 

cuidados (p=0.024), exigências de ordem física na prestação de cuidados (p=0.039), restrições 

na vida social (p=0.034) e deficiente apoio profissional (p=0.023). Comparando os valores 

das medidas de tendência central pode-se concluir que os CIs que cuidam dos idosos mais 

dependentes (severamente e totalmente dependente) percecionam maiores dificuldades que os 

CIs que cuidam de idosos menos dependentes (ligeiramente e moderadamente dependentes). 

Quadro 31 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função do nível de 
dependência do idoso 

Dificuldades /  

nível de dependência nas ABVD 
n  ̅     ̅ md z P 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente: 

Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
18.00 
32.52 

 
25.11 
29.93 

 
32.50 
85.00 

-1.303 0.193 

Reações à prestação de cuidados: 
Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
29.73 
30.11 

 
23.69 
33.43 

 
25.00 
55.00 

-2.258 0.024 

Exigências de ordem física na 
prestação de cuidados: 

Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
19.59 
38.07 

 
23.92 
32.87 

 
40.00 
62.05 

-2.060 0.039 

Restrições na vida social: 
Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
20.37 
40.62 

 
23.86 
33.00 

 
31.25 
62.50 

-2.121 0.034 

Deficiente apoio familiar: 
Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
27.15 
28.29 

 
22.67 
28.05 

 
31.00 
41.00 

-1.269 0.205 

Deficiente apoio profissional: 
Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
22.33 
50.61 

 
24.32 
31.87 

 
31.25 
56.25 

-2.281 0.023 

Problemas financeiros: 
Menos dependentes 
Mais dependentes 

 
37 
15 

 
23.58 
29.34 

 
24.77 
30.77 

 
25.00 
40.50 

-1.464 0.143 

 

 Caracterização circunstancial à prestação de cuidados 

Grau de parentesco 

Para estudo desta variável os dados foram agrupados em três grupos, o primeiro 

engloba o marido/mulher, o segundo o filho (a) e o terceiro designado por outro engloba o 

neto (a), o genro/nora e o vizinho (a). 

Pela análise do teste de Kruskal-Wallis, para diferença de médias conclui-se que se 
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encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as dificuldades percecionadas 

pelos cuidadores informais e o grau de parentesco com o idoso dependente na dimensão 

problemas relacionais (p=0.009). Comparando os valores das medidas de tendência central 

pode-se concluir que os conjugues percecionam mais dificuldades na prestação de cuidados 

comparativamente com os outros familiares. 

Quadro 32 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função do grau de 
parentesco 

Dificuldades/  

Grau de parentesco 
n  ̅     ̅ md    P 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente: 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
42.65 
36.48 
26.55 

 
33.00 
25.31 
24.50 

 
25.00 
32.15 
28.82 

9.479 0.009 

Reações à prestação de cuidados: 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
33.03 
26.91 
20.44 

 
29.06 
26.15 
25.28 

 
30.05 
27.45 
40.00 

0.371 0.831 

Exigências de ordem física na 
prestação de cuidados: 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
50.32 
42.85 
30.95 

 
28.60 
25.06 
20.00 

 
25.00 
36.85 
25.00 

2.729 0.255 

Restrições na vida social: 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
48.62 
40.33 
29.19 

 
28.76 
24.22 
20.22 

 
45.55 
50.05 
24.30 

2.793 0.247 

Deficiente apoio familiar: 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
42.55 
34.80 
31.72 

 
30.00 
21.56 
26.88 

 
28.50 
42.60 
38.22 

1.742 0.419 

Deficiente apoio profissional: 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
50.46 
35.06 
32.48 

 
29.78 
25.79 
25.89 

 
38.50 
25.00 
50.00 

1.002 0.606 

Problemas financeiros 
     Marido/Mulher 
     Filho (a) 
     Outro 

 
9 
34 
9 

 
38.09 
31.99 
26.43 

 
30.90 
24.91 
28.06 

 
45.30 
25.00 
25.00 

1.592 0.451 

 

Coabitação 

Para apurar se as dificuldades percecionadas pelos CIs são diferentes conforme a 

coabitação com o idoso dependente, foi utilizado o Teste de U Mann-Whitney para 

diferenças de médias, que revelou a existência de diferenças estatisticamente significativas 

nas dimensões reações à prestação de cuidados (p=0.017) e exigência de ordem física na 

prestação de cuidados (p=0.029). Assim, conclui-se que os CIs que vivem no mesmo 

domicílio que o idoso dependente percecionam mais dificuldades comparativamente com os 

que não coabitam com o idoso. 
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Quadro 33 - Resultados do estudo da comparação das dificuldades percecionadas em função da coabitação com 
o idoso dependente   

Dificuldades / 

Coabitação 
n  ̅     ̅ md z p 

Problemas relacionais com o idoso 
dependente 

Sim 
Não 

 
45 
7 

 
45.26 
34.57 

 
26.52 
26.36 

 
29.00 
25.40 

-0.812 0.417 

Reações à prestação de cuidados 
Sim 
Não 

 
45 
7 

 
38.42 
20.29 

 
28.37 
14.50 

 
30.00 
21.00 

-2.388 0.017 

Exigências de ordem física na 
prestação de cuidados 

Sim 
Não 

 
45 
7 

 
50.01 
26.34 

 
28.23 
15.36 

 
28.50 
22.01 

-2.178 0.029 

Restrições na vida social 
Sim 
Não 

 
45 
7 

 
42.67 
30.29 

 
27.82 
18.00 

 
50.00 
23.80 

-1.718 0.086 

Deficiente apoio familiar 
Sim 
Não 

 
45 
7 

 
40.82 
29.18 

 
27.69 
18.86 

 
25.00 
20.00 

-1.545 0.122 

Deficiente apoio profissional 
Sim 
Não 

 
45 
7 

 
50.72 
45.39 

 
27.41 
20.64 

 
38.00 
25.46 

-1.302 0.193 

Problemas financeiros 
Sim 
Não 

 
45 
7 

 
44.73 
28.67 

 
27.74 
18.50 

 
40.00 
30.00 

-1.622 0.105 

 

Tempo despendido, em horas, na prestação de cuidados 

A análise dos dados, através do coeficiente de correlação de Spearman e respetivo 

teste de significância, sugere a existência de uma associação estatisticamente significativa 

entre as dificuldades percecionadas pelos CIs e o tempo despendido, em horas, na 

prestação de cuidados, nas dimensões problemas relacionais com o idoso dependente 

(p=0.001), reações à prestação de cuidados (p=0.021) e exigências de ordem física na 

prestação de cuidados (p=0.025). Atendendo ao facto da associação ser negativa nos 

problemas relacionais com o idoso dependente e positiva nas restantes conclui-se que os CIs 

que despendem mais tempo na prestação de cuidados percecionam menos dificuldades nos 

problemas relacionais com o idoso dependente e mais dificuldades relacionadas com as 

reações à prestação de cuidados e as exigências de ordem física que lhe estão associadas. 
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Quadro 34 - Resultados do estudo da correlação das dificuldades percepcionadas pelos CIs com o tempo 
despendido, em horas, na prestação de cuidados ao idoso 

 
Tempo despendido em horas 

na prestação de cuidados 

Dificuldades  rs p 

Problemas relacionais com o idoso dependente -0.454 0.001 

Reações à prestação de cuidados 0.319 0.021 

Exigências de ordem física na prestação de cuidados 0.310 0.025 

Restrições na vida social 0.203 0.149 

Deficiente apoio familiar 0.073 0.608 

Deficiente apoio profissional 0.208 0.138 

Problemas financeiros 0.230 0.100 

 

 Resumindo os CIs com mais idade, casados, com maiores rendimentos e que não 

coabitam com o idoso dependente percecionam menos dificuldades. Estas dificuldades 

aumentam quando cuidam de um idoso do sexo masculino, mais novo e com um índice de 

dependência mais elevado. Os CIs com um nível de escolaridade mais elevado percecionam 

mais dificuldades ao se relacionar com o idoso e menos dificuldades nas exigências de ordem 

física que esta situação de prestação de cuidados acarreta. Quantas mais horas despendem na 

prestação de cuidados menos dificuldades percecionam quando se relacionam com o idoso e 

mais dificuldades sentem nas reações e nas exigências de ordem física da prestação de 

cuidados. 
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2.2 – DISCUSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo pretende-se discutir os aspetos do estudo que se consideraram mais 

relevantes quer pelo seu significado intrínseco, quer pela comparação com outros estudos 

referenciados. Vão-se discutir os resultados obtidos tendo em conta os objetivos propostos 

para este trabalho. Esta análise seguirá a sequência da apresentação dos dados no capítulo 

anterior. 

 

 Identificação do perfil do cuidador informal 

Os 52 cuidadores informais que constituem a amostra deste estudo prestam cuidados 

ao idoso dependente e recebem visitas da equipa de apoio domiciliário de enfermagem do 

Centro de Saúde do Sabugal. 

Verifica-se que os cuidadores informais são predominantemente do sexo feminino 

(94.2%), o que vai ao encontro da literatura consultada (Brito, 2002; Figueiredo, 2007; 

Inserso, 1995, Wolf, Freedman e Soldo, 1997, Pereira, 2002, Imaginário, 2004, Lage, 2004 e 

Santos, 2004; cit. por Pereira, 2008; Félix, 2008; Ferreira, 2008; Imaginário, 2008; Santos, 

2008; Andrade, 2009; Ricarte, 2009; Rolo, 2009; Grelha, 2009; Sarmento, Pinto e Monteiro, 

2010 e Silva, Monteiro, Silva et al, 2011; Varizo, 2011). 

A sociedade, pela sua cultura, responsabiliza a mulher pelo papel de cuidar, 

consequência de construções históricas e sociais demarcadas pela divisão sexual do trabalho. 

A mulher é o elemento da família responsável pelas tarefas domésticas e pelos cuidados 

prestados às crianças e aos idosos. Apesar da sua entrada no mercado de trabalho, estas 

continuam a acumular esforços, pois têm de garantir, em simultâneo, a realização das tarefas 

domésticas. (Adão, 2002; cit. por Rolo, 2009).  

Os cuidadores informais estudados apresentam idades que se situam entre os 36 e os 

79 anos, a maior percentagem situa-se no grupo etário dos 56-65 anos (40.4%), com uma 

média de 57 anos. Na bibliografia consultada a idade dos cuidadores informais assume 

intervalos de maior amplitude, podendo variar entre os 28 e os 90 anos (Paúl, 1997; Brito, 

2002; Figueiredo, 2007; Sequeira 2007; Ferreira, 2008; Félix, 2008; Rolo, 2009 e Silva, 

Monteiro, Silva et al, 2011). 

Quanto ao estado civil observou-se que a maioria dos cuidadores informais (67.3%) é 

casada, assim como nos estudos de Brito (2002), Félix (2008), Ferreira (2008), Santos (2008), 

Ricarte (2009), Rolo (2009), Silva, Monteiro, Silva et al (2011) e Varizo (2011). Seguem-se 
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por ordem decrescente os solteiros, os divorciados e por último os viúvos, o que poderá 

indicar que, cada pessoa dependente recebe, simultaneamente, cuidados do cônjuge e da sua 

família nuclear. Esta situação pode facilitar a tarefa de cuidar, pois a rede de apoio é 

constituída por um maior número de pessoas, mas pode também ser responsável por originar 

situações de crise e conflito, com repercussões no cuidador e na sua família nuclear (Sousa, 

Figueiredo, Cerqueira, 2004; cit. por Félix, 2008). 

Relativamente às habilitações literárias dos CIs, constatamos que 44,2% possuem o 1º 

ciclo do ensino básico, dados também apresentados pelos estudos consultados (Brito, 2002; 

Sequeira 2007; Ferreira, 2008; Félix, 2008; Santos, 2008; Andrade, 2009; Ricarte, 2009; 

Rolo, 2009; Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010; Silva, Monteiro, Silva et al, 2011; Varizo, 

2011). Estes dados retratam a realidade da sociedade portuguesa, na época do Estado Novo, 

pois a política educativa assumida restringia a escolaridade obrigatória a três ou quatro anos 

(Rolo, 2009). No presente estudo, verifica-se no nível de escolaridade a existência de dois 

grupos predominantes, o maior refere-se ao 1º ciclo do ensino básico, ou 4ª classe, e o 2º 

refere-se ao ensino secundário. Tendo em conta estes resultados pode-se concluir que os 

cuidadores possuem potencial de aprendizagem, para adquirir e desenvolver competências, 

como cuidadores, assim como, para serem apoiados e frequentadores de ações que promovam 

novas formas de apoio, que têm por objetivo a resolução das suas dificuldades (Félix, 2008). 

Quanto à situação laboral dos CIs a maioria encontra-se empregada. Esta situação 

demonstra que, os cuidadores têm que gerir o seu tempo entre, os cuidados que prestam, a sua 

família nuclear e o seu emprego (Brito, 2002; Figueiredo, 2007; Félix, 2008; Ricarte, 2009; 

Rolo, 2009). Contrariamente Santos (2008) e Silva, Monteiro, Silva et al (2011) referem que 

os cuidadores se encontram maioritariamente reformados. As atividades profissionais, 

desempenhadas pelos CIs, são diversas, com predomínio da profissão doméstica, seguidas das 

profissões de operários, artificies e trabalhadores similares. Vários autores apresentam a 

profissão de doméstica como predominante (Ricarte, 2009; Rolo, 2009; Sarmento, Pinto e 

Monteiro, 2010; Sequeira, 2010; Varizo, 2011). 

A maior percentagem dos CIs (46.2%) apresenta rendimentos mensais, do agregado 

familiar, entre os 450 a 900 euros, seguidos dos que apresentam rendimentos inferiores a 450 

euros. Estes dados são inferiores aos observados por Santos (2008) e Rolo (2009) no seu 

estudo. Pensa-se que estes resultados possam dever-se ao facto do estudo ser realizado em 

meio rural, onde as oportunidades de trabalho são diminutas e as remunerações baixas. 
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 Caracterização dos idosos dependentes 

Relativamente à caracterização dos idosos dependentes verifica-se a predominância do 

sexo feminino (65%), com idades que variam entre um mínimo de 65 anos e um máximo de 

98 anos, o grupo etário que apresenta maior percentagem situa-se entre os 78 e os 90 anos 

(75%). Estes dados são corroborados por diversos estudos. (Brito, 2002; Oliveira, Santos, 

Cruvinel e Néri, 2006; figueiredo, 2007; Sequeira, 2007; Félix, 2008; Imaginário, 2008; 

Ferreira, 2008; Ricarte, 2009; Rolo, 2009; Andrade, 2009; Ricarte, 2009; Sarmento, Pinto e 

Monteiro, 2010; Silva, Monteiro, Silva et al, 2011). Estes resultados vão ao encontro do 

elevado índice de envelhecimento do concelho em estudo (526.4). De acordo com a 

classificação apresentada por Spar e La Rue (2005; cit. por Félix, 2008), os idosos deste 

estudo são agrupados na categoria de “velhos- mais velhos”, pois a média de idades situa-se 

acima dos 80 anos. 

Relativamente às patologias dos idosos prevalecem as doenças que ocorrem no 

sistema circulatório (HTA e as sequelas de AVC), seguidas das doenças metabólicas 

(diabetes), do foro mental (demências) e do sistema músculo-esquelético. Brito (2002), 

Ricarte (2009), Sarmento, Pinto e Monteiro (2010), Silva, Monteiro, Silva et al (2011) e Félix 

(2008), nos seus estudos também fazem referência a estas doenças, como sendo as mais 

prevalentes.  

A avaliação da dependência física através do Índice de Barthel permitiu concluir que a 

maior percentagem se situa no grupo dos idosos ligeiramente dependentes (59.6%), seguido 

do grupo dos totalmente dependentes (21.2%). Estes resultados são semelhantes aos 

apresentados por Félix (2008) e Sequeira (2010). Noutros estudos consultados estes grupos 

apresentam-se numa ordem inversa, aparece com maior percentagem o idoso totalmente 

dependente seguido do idoso ligeiramente dependente (Imaginário, 2008; Grelha, 2009; 

Ricarte, 2009; Rolo 2009; Silva, Monteiro, Silva et al, 2011).  

É importante avaliar cada item do índice mencionado para se poder planificar os 

cuidados de uma forma personalizada para cada cuidador informal. Todos os idosos, do 

estudo, necessitam de ajuda para tomar banho. Mais de metade destes idosos precisa de apoio 

na maioria dos itens da escala (alimentação, vestir/despir, uso da casa de banho, controlo 

vesical, subir/descer escadas, transferência cama/cadeira e deambulação). Estes resultados são 

semelhantes aos obtidos noutros estudos (Félix, 2008; Imaginário, 2008; Ricarte, 2009; 

Sequeira, 2010). 
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 Avaliação das circunstâncias em que ocorre a prestação de cuidados 

A maioria dos CIs inquiridos são as filhas do idoso dependente (65.4%), seguidas dos 

cônjuges e das noras, o que corrobora a ideia que a responsabilidade recai sobre os familiares 

mais próximos, estando a participação dos vizinhos relacionada com cuidados esporádicos, 

resultados semelhantes aos de Brito (2002), Félix (2008), Ferreira (2008), Pereira (2008), 

Rolo (2009), Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010; Varizo, 2011). Não obstante, a literatura 

consultada fala do Modelo Hierárquico Compensatório, mencionando que na primeira linha 

de cuidados se encontram as esposas e só depois as filhas (Figueiredo, 2007; Santos, 2008; 

Ricarte, 2009; Sequeira, 2010). Verifica-se um consenso quando se afirma que quando a 

tarefa de cuidar recai sobre o filho, este tende a transferir esta responsabilidade para a sua 

esposa (Félix, 2008; Santos, 2008). 

A maioria dos CIs vive no mesmo domicílio que o idoso a quem prestam cuidados. Os 

CIs (13.5%) que não vivem na mesma casa, que o idoso dependente, encontram-se a uma 

curta distância da mesma (máximo de 5 Km). Esta realidade vai de encontro à literatura 

consultada onde se refere que a coabitação se assume como um dos fatores importantes para a 

assunção do papel de cuidador, também a contiguidade facilita a prestação de cuidados (Paúl, 

1997; Brito, 2002; Figueiredo, 2007; Sequeira, 2007; Félix, 2008; Ferreira, 2008; Imaginário, 

2008; Santos, 2008; Andrade, 2009; Grelha, 2009; Rolo, 2009; Ricarte, 2009; Sarmento, Pinto 

e Monteiro, 2010; Silva, Monteiro, Silva et al, 2011; Varizo, 2011). 

No que concerne ao tempo de prestação de cuidados, os CIs prestam cuidados entre 1 

mês e 50 anos, com predomínio do intervalo compreendido entre 1 e 3 anos. A maioria dos 

autores consultados indica tempos de prestação de cuidados ligeiramente superiores, que 

variam entre 3 e 6 anos (Santos, 2008) ou 1 e 5 anos (Brito, 2002; figueiredo, 2007; Félix, 

2008; Imaginário, 2008; Rolo, 2009; Ricarte, 2009; Sarmento, Pinto e Monteiro, 2010). 

Os CIs despendem em média, diariamente, na prestação de cuidados cerca de 11.8 

horas. A maioria passa mais de 10 horas do seu dia na prestação de cuidados), seguidos dos 

que passam entre 1 a 5 horas. Ferreira (2008), Santos (2008) e Ricarte (2009) referem que a 

maioria dos cuidadores informais despende, diariamente, na prestação de cuidados aos idosos 

dependentes, cerca de 16 a 24 horas. Pensa-se que estas diferenças de tempo estão 

relacionadas com o tipo de apoio/cuidado prestado ao idoso dependente e com as exigências 

objetivas do mesmo, pois cabe ao CI a responsabilidade pelas tarefas mais árduas do cuidar, 

como o apoio a nível das atividades básicas de vida diária, assumindo uma supervisão e 

vigilância constantes.  

Os principais cuidados que se prestam ao idoso, são na sua maioria cuidados de higiene 

pessoal, higiene da habitação e medicação, seguidos do vestir/despir e de alimentação. 
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 Identificação das dificuldades dos cuidadores informais 

As dificuldades do processo de cuidar dependem do tipo de cuidados que são 

prestados e estes, variam em função das necessidades da pessoa cuidada e do apoio externo 

que esta recebe. O índice de avaliação CADI avalia as dificuldades percecionadas pelo 

cuidador informal, nesta as respostas assinaladas com “não me perturba” e “não acontece no 

meu caso”, são consideradas como situações não perturbadoras, as respostas assinaladas com 

“perturba-me muito” e “causa-me alguma perturbação” são consideradas como situações 

difíceis e consequentemente perturbadoras (Brito, 2002; Félix, 2008). 

Neste estudo a dimensão onde os CIs percecionam mais dificuldades é nas exigências 

de ordem física na prestação de cuidados (2.20), seguidas das reações à prestação de cuidados 

(2.19) e das restrições na sua vida social (2.16). A dimensão onde percecionam menores 

dificuldades é no apoio profissional prestado (1.48). Também Sarmento, Pinto e Monteiro 

(2010) referem que as exigências de ordem física na prestação de cuidados são uma das 

principais dificuldades dos CIs. Contrariamente, Félix (2008) menciona que a dimensão onde 

os CIs percecionam maiores dificuldades é nos problemas relacionais com o idoso 

dependente, e onde percecionam menores dificuldades é no apoio familiar prestado. 

 

Problemas relacionais com a pessoa dependente: 

Relativamente a esta dimensão a maioria dos cuidadores informais não refere 

dificuldades. Os resultados obtidos são semelhantes aos de Brito (2002), Félix (2008) e 

Sarmento, Pinto e Monteiro (2010) onde referem que “causa alguma perturbação”, ao 

cuidador, o facto do idoso dependente exigir demasiado dele, não dando valor ao que ele faz, 

nem sempre ajudando tanto quanto podia. Brito (2002) e Félix (2008) destacam ainda o facto 

de o idoso ter comportamentos que causam problemas.  

 

Reações à prestação de cuidados: 

Nesta dimensão, “causa alguma perturbação” aos CIs, não terem tempo para si 

(48.1%), sentindo que não podem fazer nada para dominar a situação (44.2%), não 

conseguindo sossegar (42.3%), pois estão preocupados com os cuidados a prestar ao idoso, 

ficando transtornados dos nervos (40.4%). Também causa alguma perturbação aos CIs não 

dedicarem tempo suficiente às outras pessoas da família (42.4%), transtornando as suas 

relações familiares (32.7%). Estes resultados são semelhantes aos de Félix (2008) e Sarmento, 

Pinto e Monteiro (2010). Para Brito (2002) todas as situações, propostas pela CADI, como 

relacionadas com reações à prestação de cuidados são efetivamente consideradas como 

difíceis por mais de metade dos CIs. Pensa-se que estes dados se devem ao facto da exigência 
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da prestação de cuidados e das horas despendidas com o mesmo absorver os CIs, ficando 

estes sem tempo livre para eles ou para os familiares. A exigência dos cuidados prestados 

poderá originar nos CIs um sentimento de impotência, fazendo-os sentir que não conseguem 

dominar a situação. 

 

Exigências de ordem física na prestação de cuidados: 

A dimensão onde os CIs percecionam mais dificuldades refere-se a esta dimensão. 

Aos CIs “causa alguma perturbação” o facto de se sentirem cansados fisicamente e andarem a 

dormir pior por causa desta situação, sentindo que a sua saúde ficou abalada. Brito (2002) e 

Sarmento, Pinto e Monteiro (2010) também assumem que as exigências de ordem física são 

sentidas como fontes de dificuldades por parte dos cuidadores informais. Esta situação é 

oposta à descrita por Félix (2008) onde, em todos os itens à exceção da ajuda nos cuidados 

pessoais, a maioria dos cuidadores referem não acontecer no seu caso. 

 

Restrições na vida social: 

 A prestação de cuidados “causa alguma perturbação”, ao CIs, o facto de o ato de 

cuidar os afastar do convívio com as outras pessoas e de outras coisas de que gostam. Félix 

(2008) descreveu resultados idênticos no seu estudo. Para Brito (2002) e Sarmento, Pinto e 

Monteiro (2010) as restrições na vida social são sentidas como dificuldades pela maioria dos 

CIs. 

 

Apoio familiar: 

Salienta-se o apoio familiar nas dificuldades percecionadas, pois para 57.7% dos CIs, 

perturba-os a falta de ajuda dos familiares. Por outro lado a falta de atenção dos familiares não 

os perturba (84.6%). Também Brito (2002) apresenta o deficiente apoio familiar como causa 

de dificuldade sentida pela maioria dos cuidadores informais inquiridos. Contrariamente Félix 

(2008) e Sarmento, Pinto e Monteiro (2010) não apresentam a falta de apoio familiar como 

uma situação geradora de dificuldade. 

 

Apoio profissional: 

Nesta dimensão é onde se verificam menores dificuldades por parte dos cuidadores. 

Estes resultados são apoiados por Félix (2008), contrariamente Brito (2002) e Sarmento, Pinto 

e Monteiro (2010) refere que as questões referentes ao deficiente apoio profissional foram 

sentidas como causa de dificuldade por mais de metade dos cuidadores informais. 
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Problemas financeiros: 

A prestação de cuidados não traz problemas de dinheiro a 77% dos CIs. Porem, para 

51.9% dos CIs perturba-os o declínio da sua qualidade de vida. Estes resultados são 

semelhantes aos apresentados por Félix (2008). Já para Brito (2002) e Sarmento, Pinto e 

Monteiro (2010) esta dimensão assume-se como fonte de dificuldades. 

 

 Avaliação e análise dos fatores determinantes das dificuldades dos cuidadores 

informais; 

Através da estatística inferencial efetuada neste estudo procurou-se analisar alguns 

fatores determinantes das dificuldades percecionadas pelos cuidadores informais, que prestam 

cuidados ao idoso dependente, no domicílio, e que recebem visitas da equipa domiciliária de 

enfermagem do Centro de Saúde do Sabugal. 

Do estudo da correlação entre a idade dos CIs e as dificuldades percecionadas, 

verificou-se que os CIs com mais idade tendem a percecionar menos dificuldades, na 

dimensão deficiente apoio familiar. Pensa-se que esta situação se deve ao aumento da 

experiência dos CIs, tendo já reorganizado a situação de prestação de cuidados. Para Brito 

(2002) os CIs com mais idade apresentam mais dificuldades relacionadas com as situações de 

prestação de cuidados que provocam maior esforço físico. 

Relativamente ao estado civil dos CIs, verificou-se que os casados percecionam 

menores dificuldades na dimensão problemas financeiros.  

Do estudo da comparação entre as dificuldades percecionadas e as habilitações 

literárias dos CIs verificou-se que os possuem o ensino secundário/ensino superior 

percecionam mais dificuldades relacionadas com os problemas relacionais com o idoso 

dependente e menos dificuldades nas exigências físicas relacionadas com a prestação de 

cuidados. Pensa-se que estes dados se devem ao aumento de informação/conhecimento que 

deixam os CI, com o ensino secundário e superior, mais preparados para a tarefa de cuidar. 

Contrariamente Brito (2002) sugere, no seu estudo, que os CIs com maior escolaridade 

tendem a manifestar menos problemas relacionais com a pessoa dependente e menos 

dificuldades relacionadas com as exigências de ordem física na prestação de cuidados. 

Na comparação das dificuldades percecionadas pelos CIs e o rendimento mensal do 

agregado familiar, conclui-se que os cuidadores com rendimentos mais baixos percecionam 

maiores dificuldades na prestação de cuidados ao idoso, pois pelo conhecimento da realidade 

pela investigadora os baixos rendimentos não permitem fazer face às despesas que um idoso 

dependente acarreta, como a aquisição de medicação especifica e de ajudas técnicas que 

facilitem a prestação de cuidados. 
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Relativamente ao sexo dos idosos dependentes verificou-se que os CIs percecionam 

mais dificuldades quando presta cuidados a idosos do sexo masculino, na dimensão reações à 

prestação de cuidados. Pensa-se que este resultado se deve ao facto dos idosos do sexo 

masculino sentirem maior pudor ao exporem o seu corpo ao sexo oposto aquando da 

prestação de cuidados. 

No que diz respeito à idade do idoso dependente, verificou-se que quanto mais novos 

forem os idoso mais dificuldades percecionam os CIs, na dimensão problemas relacionais 

com o idoso dependente e reacções à prestação de cuidados. Pelo conhecimento da realidade 

por parte da investigadora estes resultados podem dever-se ao facto de quanto mais novos 

forem os idosos, mais exigentes eles se tornam, não aceitando a situação de dependência, 

mostrando alguma revolta e renitência na aceitação de alguns cuidados.  

Do estudo da comparação entre as dificuldades percecionadas pelos CIs em função do 

nível de dependência do idoso nas suas ABVD, conclui-se que os CIs que cuidam dos idosos 

mais dependentes (severamente e totalmente dependente) percecionam maiores dificuldades 

que os CIs que cuidam de idosos menos dependentes (ligeiramente e moderadamente 

dependentes). Brito (2002), embora tenha aplicado uma escala de avaliação das ABVD 

diferente (índice de Katz), também encontrou correlação significativa entre o nível de 

dependência e as dificuldades percecionadas pelos CIs na dimensão exigências de ordem 

física na prestação de cuidados. 

No que se refere ao grau de parentesco com o idoso dependente, conclui-se que os 

cônjuges percecionam maiores dificuldades, na dimensão problemas relacionais com o idoso 

dependente. Pensa-se que estes resultados se devem ao facto de os CIs terem idades 

semelhantes as do idoso dependente e devido à confiança que existe entre ambos estes não 

aceitarem as soluções encontradas pelos CIs na prestação de cuidados. Brito (2002) não 

encontrou diferenças estatisticamente significativas entre estas duas variáveis. 

Ao estudar a associação entre as dificuldades percecionadas pelos CIs e a coabitação 

com o idosos dependente, verificou-se que os CIs que vivem no mesmo domicílio que o 

idoso dependente percecionam mais dificuldades comparativamente com os que não coabitam 

com o idoso. Estes dados, na opinião da investigadora, podem dever-se à sobrecarga que está 

inerente à prestação de cuidados. Contrariamente Brito (2002) não observou, no seu estudo, 

diferenças estatisticamente significativas entre estas variáveis. 

Ao estudar a correlação das dificuldades percepcionadas com o tempo despendido, 

em horas, na prestação de cuidados, observou-se que os CIs que despendem mais tempo 

com a mesma percecionam menos dificuldades associadas aos problemas relacionais com o 

idoso dependente e mais dificuldades relacionadas com as reações à prestação de cuidados e 
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as exigências de ordem física que lhe estão associadas. Segundo a investigadora estes dados 

podem dever-se ao facto de o convívio constante entre os CIs e os idosos, levar a que o 

cuidador informal melhore o seu conhecimento acerca da personalidade do idoso, adoptando 

estratégias que facilitem o cuidar e o modo de lidar com o mesmo. Por outro lado quanto mais 

horas os CIs despendem na prestação de cuidados mais cansados fisicamente ficam, reagindo, 

à mesma, com mais dificuldade, pois sente que têm pouco tempo para eles e para os outros 

familiares, não conseguindo dominar a situação. 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Numa sociedade em que o envelhecimento se assume como um problema prioritário 

nas políticas sociais de todos os países desenvolvidos, a necessidade de apoiar os idosos e as 

suas famílias, principalmente as pessoas que assumem o cuidado dos seus familiares idosos, 

promovendo um envelhecimento ativo e digno, aparece como uma prioridade. O 

conhecimento desta nova realidade e dos vários fatores intervenientes por parte dos 

profissionais de saúde permite-lhes desenvolver um trabalho numa abordagem mais proativa 

da sua problemática, com intervenções preventivas e cuidados individualizados, recorrendo à 

utilização dos apoios e recursos existentes de forma mais criteriosa e coerente com as reais 

necessidades de todos os envolvidos. 

A família surge como a base da sociedade, é responsável por manter o idoso 

dependente no domicílio, preservando um envelhecimento o mais ativo possível, por este 

motivo deve ser protegida e ter condições para que consiga manter no domicílio o maior 

número possível de idosos, contribuindo para os recursos económicos do país. 

Em síntese os cuidadores informais da amostra estudada, são maioritariamente do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 36 e os 79 anos, na maioria casados, com o 1º 

ciclo do ensino básico, empregados, a exercer a profissão de doméstico, a auferir no agregado 

familiar um rendimento mensal entre os 450 a 900 euros.  

Os idosos são na sua maioria do sexo feminino, com idades que variam entre os 65-98 

anos, com média de 83.9 anos, as suas principais doenças ocorrem no sistema circulatório, 

apresentando maioritariamente, segundo o Índice de Barthel, uma dependência ligeira nas 

suas ABVD, seguidos dos idosos que apresentam uma dependência total. Todos os idosos da 

amostra necessitam de ajuda para a satisfação da necessidade do banho.  

Relativamente à caracterização circunstancial à prestação de cuidados conclui-se que o 

cuidado é prestado essencialmente pelas filhas, que coabitam, diariamente, com o idoso 

dependente, o tempo de prestação de cuidados varia entre 1 mês e 50 anos, o intervalo de 

tempo com maior representatividade é o que varia entre 1 e 3 anos. A maioria dos CIs passa 

mais de 10 horas, na prestação de cuidados, apresentando como principais cuidados que 

prestam ao idoso os cuidados de higiene pessoal, de higiene com a habitação e a 

preparação/supervisão da medicação.  

No que diz respeito às dificuldades percecionadas pelos CIs, segundo o CADI, a 

dimensão onde percecionam maiores dificuldades é na dimensão exigências de ordem física 
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destacando o cansaço físico, as dificuldades em dormir e a diminuição da sua saúde, seguida 

das reações à prestação de cuidados, que traduzem a preocupação e o sentimento de 

impotência do cuidador, pois não têm tempo para si, nem para as outras pessoas da família 

chegando a transtornar as suas relações familiares, não conseguindo sossegar, nem podendo 

fazer nada para dominar a situação, ficando transtornados dos nervos. A dimensão onde os 

CIs percecionam menos dificuldades é na dimensão deficiente apoio profissional.  

Relativamente aos fatores determinantes das dificuldades percecionadas pelos CIs 

pode-se concluir que:  

 Os CIs com mais idade tendem a percecionar menos dificuldades; 

 Os CIs casados percecionam menores dificuldades; 

 Os CIs com o ensino secundário/ensino superior percecionam mais dificuldades 

relacionadas com os problemas relacionais com o idoso dependente e menos 

dificuldades nas exigências físicas relacionadas com a prestação de cuidados; 

 Os CIs com rendimentos mais baixos percecionam maiores dificuldades na prestação 

de cuidados ao idoso; 

 Os CIs percecionam mais dificuldades quando presta cuidados a idosos do sexo 

masculino; 

 Quanto mais novos forem os idoso mais dificuldades percecionam os CIs. 

 Os CIs que cuidam dos idosos mais dependentes (severamente e totalmente 

dependente) percecionam maiores dificuldades que os CIs que cuidam de idosos 

menos dependentes (ligeiramente e moderadamente dependentes); 

 Os conjugues percecionam mais dificuldades na prestação de cuidados; 

 Os CIs que vivem no mesmo domicílio que o idoso dependente percecionam mais 

dificuldades comparativamente com os que não coabitam com o idoso;  

 Os CIs que despendem mais tempo na prestação de cuidados percecionam menos 

dificuldades associadas aos problemas relacionais com o idoso dependente e mais 

dificuldades relacionadas com as reações à prestação de cuidados e às exigências de 

ordem física que lhe estão associadas. 

Na elaboração deste estudo surgiram algumas limitações, nomeadamente: no número 

reduzido de elementos que constituíram a amostra; nas dificuldades de trabalho com o sistema 

operativo SPSS, que foram ultrapassadas; na obtenção de autorização por parte da instituição, 

onde o mesmo foi elaborado, verificando-se uma demora na aprovação do mesmo. 

Apesar de todo o trabalho realizado na análise das variáveis, que permitiu melhorar o 

conhecimento e a compreensão da realidade dos cuidadores informais e das suas dificuldades 
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ao prestar cuidados no domicílio, permanece a noção, que muitos outros aspetos poderiam 

desempenhar um papel determinante na dinâmica do estudo. Existe um conjunto de fatores 

como os que se encontram ligados à avaliação da dependência das AIVD no idoso e dos 

aspetos relacionados com a dependência mental das pessoas cuidadas, que não foram 

avaliados neste estudo, mas que são responsáveis para um aumento substancial das 

dificuldades e da sobrecarga percecionadas pelos cuidadores.  

Apesar das limitações apresentadas considera-se que este trabalho representa um 

importante contributo para um melhor conhecimento das dificuldades dos CIs e melhorar os 

cuidados prestados, no domicílio, aos CIs e aos idosos dependentes, que se encontram 

inscritos no Centro de Saúde do Sabugal. Esta melhoria passa pela construção de futuros 

programas/projetos que visem apoiar outros cuidadores informais não referenciados, que 

possam não ter qualquer tipo de apoio capacitando-os de conhecimentos, e forma de lidar com 

o cuidar, permitindo manter o idoso no domicilio, o máximo de tempo possível. 

Embora os cuidadores promovam um envelhecimento saudável dos seus idosos, o ato 

de cuidar vai influenciar a sua vida o seu quotidiano, por isso, torna-se necessário prestar-lhes 

um maior apoio, dando-lhes motivação e valorizando o seu trabalho.  

Face aos resultados deste estudo, sugere-se: 

 Potencialização das capacidades e competências dos CIs através de programas 

educacionais (intervenção-ação) e o desenvolvimento de grupos de apoio; 

 Elaboração de um programa que privilegia, numa fase inicial, a informação (doença, 

dependência, tipo de cuidados), numa fase seguinte, o apoio instrumental (orientar, 

instruir, treinar sobre a prestação de cuidados) e numa fase final de disponibilização 

ao cuidador informal de apoio em termos de suporte emocional e psicológico; 

 Desenvolvimento de um plano de cuidados individualizado, de acordo com as 

necessidades do CI e do idoso dependente; 

 Desenvolvimento de estratégias de cooping, que facilitem a tarefa de cuidar, 

promovendo a troca de conhecimentos, incentivando o descanso do cuidador informal 

e a partilha de responsabilidades; 

 Estabelecimento de parcerias com diferentes parceiros (camara municipal, segurança 

social, empresas privadas) de modo a providenciar apoio material e de bens aos CIs 

com rendimentos mais baixos; 

 Desenvolvimento de um estudo qualitativo e longitudinal, onde fosse possível 

identificar as dificuldades dos CIs, implementar medidas de intervenção e avaliar os 

resultados obtidos. 
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É importante manter o idoso no domicílio o máximo tempo possível, diminuindo as 

dificuldades apresentadas pelos cuidadores informais e melhorando a sua satisfação, obtendo 

a melhoria dos cuidados disponíveis e desenvolvendo estratégias de intervenção, no âmbito da 

educação/informação, de modo a promover a atuação do cuidador enquanto cidadão, família e 

pessoa que também envelhece. O conhecimento desta realidade permite à equipa de 

enfermagem garantir que quem cuida não fique por cuidar. 

A metodologia escolhida para este estudo de cariz quantitativo, transversal, orientado 

segundo uma lógica descritiva e correlacional, procurou explorar uma perspetiva da realidade 

que envolve os cuidadores informais do concelho do Sabugal.  

Os instrumentos utilizados na construção do instrumento final de recolha de dados 

permitiram responder aos objetivos propostos. O CADI surge assim como uma ferramenta útil 

na avaliação dos CIs, permitindo ao profissional de saúde organizar, de forma mais precisa, 

um plano individualizado de cuidados, com intervenções direcionadas para as necessidades de 

cada família. 

A realização deste estudo foi uma oportunidade de interagir na comunidade com os 

cuidadores, considerados responsáveis pela dinamização dos cuidados de saúde, nas 

comunidades e nas famílias. 

Este tema fomentou uma oportunidade de aprendizagem, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos. 
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APÊNDICE I – Instrumento de recolha de dados 

 

 

 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico da Guarda 

I Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária  

 

 

 

 

 

 

 

As dificuldades do cuidador informal na prestação de cuidados ao idoso  

Um estudo desenvolvido no concelho do Sabugal 

 

 

 

 

Guarda 

 Março, 2012 
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Ex.mo(a) Senhor(a) 

 

Sou licenciada em Enfermagem e encontro-me a frequentar o Mestrado em Enfermagem 

Comunitária, na Escola Superior de Saúde da Guarda, do Instituto Politécnico da Guarda. 

No âmbito da tese de mestrado, propus-me identificar as necessidades dos cuidadores 

informais de idosos do concelho do Sabugal. 

Para garantir a fiabilidade dos resultados solícito que responda a todas as questões colocadas, 

sendo a informação obtida estritamente confidencial. Não há respostas certas ou erradas, 

apenas se pretende conhecer a sua opinião. 

Os questionários são anónimos e os dados recolhidos serão utilizados unicamente para a 

finalidade indicada. 

 Agradeço desde já a sua colaboração. Bem-haja. 

 

  Carla Susana Gonçalves Martins 
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QUESTIONÁRIO GERAL - Parte I 

 

Por favor, assinale com X a condição que se aplica à sua situação e preencha os espaços 

disponíveis para o caso de precisar de especificar algum dos itens. 

 
A - PRESTADOR DE CUIDADOS A FAMILIAR IDOSO 

 

1. Sexo:   Masculino    2. Idade: ______ 

    Feminino 
 

3. Estado civil:   Solteiro/a 

  Em união de facto 

  Casado/a 

  Divorciado/a 
  Viúvo/a 

 

5. Habilitações Literárias:   

  Não Sabe ler nem escrever 
  Sabe ler e escrever 
  1º Ciclo do Ensino Básico (1º- 4º Ano/Antiga 4ªClasse) 
  2º Ciclo do Ensino Básico (5º- 6º Ano/Antigo Ciclo Preparatório) 

  3º Ciclo do Ensino Básico (7º- 9º Ano/Curso Geral dos Liceus) 

  Ensino Secundário (10º-12º Ano/Curso Complementar dos Liceus) 
  Curso técnico-profissional ou equivalente 

  Bacharelato 

  Licenciatura 

  Mestrado/Doutoramento 

 

6. Situação laboral:   Empregado 

  Reformado 

  Desempregado 
 

7. Profissão: __________________________________________ 
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8. Rendimento Mensal do Agregado Familiar:   Sem rendimentos 

  Inferior a 450 € 

  Entre 450 a 900 € 

  Entre 900 a 1350 € 

  Superior a 1350 € 
 

9. Grau de Parentesco:   Marido/ Companheiro   Mulher/companheira 

    . Filho     Filha 

  Neto     Neta 

  Nora     Genro 

  Irmão     Irmã 

  Tio      Tia 

  Sobrinho     Sobrinha 

  Amigo     Amiga 

  Vizinho     Vizinha 

  Outro (especifique): ____________________ 

 

10. Vive no mesmo domicílio com a pessoa a quem presta cuidados:  

      Sim  

      Não Se não a que distância:______________ 
 

11. A quanto tempo presta cuidados:  

  Meses.   Especifique ____________ 

   Anos.   Especifique: ____________ 
 

12. Frequência na prestação de cuidados /Tempo despendido diariamente: 

    Diariamente.  Quantas horas?___________ 

  Semanalmente.  Quantas horas?___________ 

  Mensalmente.  Quantas horas?___________ 
13. Quais os principais cuidados que presta ao idoso que cuida: 

  Alimentação 

  Vestir/despir 

  Higiene pessoal 

  Higiene da habitação 

  Medicação 

  Outro. Especifique:__________________ 
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B – Idoso Cuidado 

1. Sexo:   Masculino    2. Idade: ______ 

    Feminino 
 

3. Quais as suas principais doenças: _________________________________ 

 

4. Qual o seu Nível de dependência (Índice de Barthel):_________________ 

ÍNDICE DE BARTHEL: 

(coloque uma cruz na necessidade que se encontra alterada, no idoso que você cuida) 

Itens Actividades Básicas de Vida Diária Cotação 

Alimentação 

Independente (capaz de usar qualquer instrumento. Come num tempo 
razoável) 

 

Necessita de ajuda (necessita de ajuda para cortar, levar à boca, etc.)  

Dependente  

Vestir 

Independente (Veste-se, despe-se e ajusta a roupa. Aperta os sapatos, 
etc.) 

 

Necessita de ajuda Pelo menos em metade das tarefas, mas realiza-as 
num bom tempo) 

 

Dependente  

Banho 
Independente (Toma banho geral no duche ou banheira. Entra e sai 
do banho sem ajuda de terceiros) 

 

Dependente  

Higiene 

Corporal 

Independente (Lava a face, mãos e dentes. Faz a barba)  

Dependente  

Uso da Casa de 

Banho 

Independente (usa-a sem ajuda, senta-se, levanta-se e arranja-se 
sozinho) 

 

Necessita de ajuda (para manter o equilíbrio, limpar-se e ajustar a 
roupa) 

 

Dependente   

Controlo 

Intestinal 

Independente (Não apresenta episódios de incontinência. Se necessita 
de enemas ou clisteres, fá-lo sozinho) 

 

Incontinente ocasional (Episódios ocasionais de incontinência e 
necessita de ajuda para enemas ou clisteres) 

 

Incontinente fecal  

Controlo Vesical 

Independente (Não apresenta episódios de incontinência. Se necessita 
de sonda ou colector, fá-lo sozinho) 

 

Incontinente ocasional (Episódios ocasionais de incontinência e 
necessita de ajuda para uso de sonda ou colector) 

 

Incontinente ou algaliado 
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Itens Actividades Básicas de Vida Diária Cotação 

Subir Escadas 

Independente (Sobe e desce escadas. Pode usar um instrumento de 
apoio) 

 

Necessita de ajuda (Necessita de ajuda física ou supervisão para 
subir/descer escadas) 

 

Dependente  

Transferência 

Cadeira-Cama 

Independente (Não necessita de qualquer ajuda. Se usa a cadeira de 
rodas, transfere-se sozinho) 

 

Necessita de ajuda mínima (Ajuda mínima e supervisão)  

Necessita de grande ajuda (É capaz de se sentar, mas necessita de 
muita ajuda para a transferência) 

 

Dependente  

Deambulação 

Independente (caminha pelo menos 50 metros sozinho ou com ajuda 
de andarilho, canadianas) 

 

Necessita de ajuda (caminha 50 metros com ajuda ou supervisão)  

Independente com cadeira de rodas (anda pelo menos 50 metros)  

Dependente  
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Parte II - Índice para avaliação das dificuldades do prestador de cuidados/ 
    CADI (Carers` Assessment of Difficulties Índex) 
    (Nolan e Col., 1998; tradução portuguesa: luisa Brito e João Barreto, 2000) 
 

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.  

Prestar cuidados PODE SER DIFÍCIL 
porque: 

Não 
acontece 
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(a) 

    

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 eu cuido chega a pôr-
me fora de mim 

    

6 
A pessoa de quem eu cuido depende de 
mim para se movimentar 

    

7 

Parece-me que os técnicos de saúde 
(médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 
etc.) não fazem bem ideia dos problemas 
que os prestadores de cuidados enfrentam. 

    

8 
Afasta-me do convívio com outras 
pessoas e de outras coisas de 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 podia 

    

15 
Ando a dormir pior por causa desta 
situação 
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Prestar cuidados PODE SER DIFÍCIL 
porque: 

Não 
acontece 
no meu 
caso 

Isto acontece no meu caso e sinto 
que: 

Não me 
perturba 

Causa-me 
alguma 
perturbação 

Perturba-
me muito 

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 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 podiam 

    

29 Não consigo sossegar por estar 
preocupado(a) com os cuidados a prestar 

    

30 Esta situação faz-me sentir culpado(a)     

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: 

Isto acontece no meu caso e sinto 
que: 

Não me 
perturba 

Causa-me 
alguma 

perturbação 

Perturba-
me muito 
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APÊNDICE II – Pedido de autorização à ULS da Guarda para realização do estudo 
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APÊNDICE III - Consentimento Informado 

Documento de explicação do estudo e consentimento livre 

Título do estudo: As dificuldades dos cuidadores informais na prestação de cuidados ao 

idoso. Um estudo desenvolvido no concelho do Sabugal. 

Pesquisador responsável: Enfermeira Carla Martins 

 Como objectivo geral deste estudo pretendo identificar as necessidades dos cuidadores 

informais de idosos no concelho do Sabugal e assim contribuir para o bem estar dos 

prestadores de cuidados, uma vez que este se vai reflectir no bem estar daqueles que deles 

recebem cuidados, melhorando a vida dos envolvidos. 

 A metodologia utilizada pretende-se situar no modelo quantitativo, correlacional e 

transversal. 

 Para poder realizar este estudo será aplicado um questionário, cujo preenchimento 

durará entre 20 a 30 minutos. 

 Este estudo vai permitir, numa segunda etapa, organizar um plano de cuidados, tendo 

em conta as dificuldades identificadas, melhorar o cuidado prestado e a qualidade de vida do 

cuidador informal e do idoso. 

 A escolha de participar ou não participar no estudo é voluntária. Se decidir não tomar 

parte no estudo, ou em qualquer momento decidir retirar-se do estudo, poderá fazê-lo sem 

qualquer justificação e pode estar confiante de que isso em nada interfere com a normal 

assistência dos serviços de saúde, sendo a qualidade dos serviços prestados a si e à sua família 

os mesmos como se participasse. 

 Todos os dados colhidos durante este estudo serão tratados de forma confidencial. As 

informações fornecidas terão a sua privacidade garantida pelos pesquisadores responsáveis. 

Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

Pelo presente documento (assinale com uma cruz a opção que pretende): 

Aceito participar no estudo       

Não aceito participar no estudo 

 

Rubrica ____________________________  Data ____/___/___ 
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ANEXO I – Resposta ao pedido de autorização para realização do estudo 
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ANEXO II – Resposta ao pedido de autorização para aplicação do CADI 
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ANEXO III – Resultados do Índice de Barthel  

 

Índice de Barthel: alimentação, vestir, banho, higiene corporal, uso da casa de banho, 

controlo intestinal, controlo vesical e subir escadas. 

 Independente Necessita de ajuda 
Totalmente 

dependente 

1 - Alimentação 
25 

(48.1%) 

18 

(34.6%) 

9 

(17.3%) 

2 - Vestir 
11 

(21.2%) 

26 

(50.0%) 

15 

(28.8%) 

3 - Banho 
0 

(0%) 

0 

(0%) 

52 

(100%) 

4 - Higiene Corporal 
27 

(51.9%) 

0 

(0%) 

25 

(48.1%) 

5 - Uso da casa de banho 
24 

(46.2%) 

16 

(30.7%) 

12 

(23.1%) 

6 - Controlo intestinal 
31 

(59.6%) 

12 

(23.1%) 

9 

(17.3%) 

7 - Controlo vesical 
24 

(46.2%) 

13 

(25.0%) 

15 

(28.8%) 

8 - Subir escadas 
20 

(38.5%) 

17 

(32.7%) 

15 

(28.8%) 

 

 Índice de Barthel: transferência cama – cadeira e deambulação. 

 Independente 
Necessita de 

ajuda/supervisão 

Necessita de grande 

ajuda/independente 

em cadeira de rodas 

Totalmente 

dependente 

9 – Transferência 

cama - cadeira 

15 

(28.8%) 

18 

(34.6%) 

8 

(15.4%) 

11 

(21.2%) 

10 - Deambulação 
24 

(46.2%) 

10 

(19.2%) 

2 

(3.8%) 

16 

(30.8%) 
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