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RESUMO 

Este relatório resulta da análise ao estágio, realizado no período de 10 de setembro a 21 de dezembro 

de 2012, no Centro de Saúde de Celorico de Basto, pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde 

Tâmega I - Baixo Tâmega, no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório que integra o Curso de 

Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real – 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e procura descrever o seu contributo para o 

desenvolvimento das Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, de 

acordo com o Regulamento n.º 128/2011. 

Dos objetivos do estágio constam: aplicar os conhecimentos teóricos articulados com a componente 

prática, contribuir para desenvolvimento e consolidação das competências do enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária, refletir sobre as práticas e as aprendizagens no contacto com a realidade 

e conceber, implementar e avaliar um projeto de intervenção com base no planeamento em saúde. Ao 

descrever o processo de aquisição de competências do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária tem por finalidade dar cumprimento a uma exigência pedagógica, contribuindo para a 

avaliação da unidade curricular.  

Neste sentido, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, partiu-se de um diagnóstico de 

situação realizado através de um estudo transversal, descritivo, relativo às famílias com pessoas 

dependentes ao seu cuidado, da freguesia de Ourilhe, para a definição das prioridades em saúde. 

Reformulamos o projeto, para dar resposta a uma solicitação do Instituto de Solidariedade Social, 

promovendo o trabalho em parceria, e mantendo o foco no papel da família e da sociedade como 

suporte dos cuidados, e direcionamos o projeto para o Acolhimento Familiar. Daqui decorre o 

desenvolvimento da intervenção formativa: “Capacitar para cuidar: necessidades formativas dos 

cuidadores” (famílias de acolhimento), com o objetivo de promover a capacitação das famílias de 

acolhimento do concelho de Celorico de Basto para um melhor cuidar. Com base nas necessidades 

indicadas pelo Instituto da Segurança Social, definiram-se as prioridades. Concebemos o projeto 

“Capacitar para cuidar: necessidades formativas dos cuidadores”, para o qual formulamos objetivos 

gerais e específicos e estratégias face à priorização das necessidades. Decorrente da execução e 

avaliação da intervenção, podemos concluir pelos indicadores de resultado que contribuímos para a 

capacitação dos responsáveis de 6 famílias de acolhimento e para a obtenção de ganhos em 

conhecimento relativamente ao acolhimento familiar, gestão e controlo do stresse e prevenção da 

infeção e, consequentemente, para melhor cuidar. Desenvolvemos, ainda, atividades no âmbito da 

vigilância epidemiológica na Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde. 

Palavras-chave: Enfermagem comunitária; Intervenção; Comunidade; Acolhimento Familiar.
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ABSTRACT 

This report results from the analysis of the traineeship conducted from September 10th to 

December 21st, 2012, at the Health Centre Celorico de Basto, belonging to the Health Centres Cluster 

Tâmega I - Baixo Tâmega, within the curriculum unit Traineeship and Report that integrates the 

Master's Degree in Community Nursing at the Nursing School of Vila Real (University of Trás-os-

Montes and Alto Douro) and seeks to describe its contribution to the development of the skills of the 

specialist in community nursing, according to the regulation no. 128/2011. 

The aims of the traineeship include: to apply theoretical knowledge in coordination with the practical 

component; to contribute to the development and strengthening of the skills of the nurse specialist in 

community nursing; to reflect on practice and learning in contact with reality and to design, implement 

and assess an intervention project based on health planning. By describing the skills acquisition 

process underwent by the specialist in community nursing, the report aims at fulfilling a pedagogical 

demand, thus contributing to the evaluation of the curriculum unit. 

Therefore, based on the methodology of health care planning, we started from a situation diagnosis 

performed through a descriptive study concerning families with dependents to their care in the parish 

of Ourilhe, to setting priorities in health. We redesigned the project to respond to a request from the 

ISS, promoting partnership work and keeping the focus on the role of the family and society as a 

support care and we aimed the project at the foster family. From here follows the development of the 

training intervention Train to Care- training needs of foster families, with the goal of promoting the 

empowerment of families in the county of Celorico de Basto for better care. Based on the 

requirements specified by the ISS, priorities were defined. We designed the project Train to Care, for 

which we formulated general and specific goals and strategies, according to the prioritization of needs.  

Resulting from the implementation and evaluation of the intervention, we can conclude, from the 

outcome indicators, that we have contributed to the training of those responsible for 6 foster families 

and to a better knowledge of foster care, management, control of stress, prevention of infection and 

consequently, to better care. We‟ve also developed activities related to epidemiological surveillance at 

the public health unit of the Health Centres Cluster. 

Keywords: Community Nursing, Intervention, Community, Foster families. 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório procura refletir o processo de aquisição de competências do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária (EEEC), (Regulamento nº 128/2011, de 18 de 

fevereiro), no decurso do estágio realizado no período de 10 de setembro a 21 de dezembro de 

2012, na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) “Mãos Amigas”, do Centro de Saúde 

de Celorico de Basto e na Unidade de Saúde Pública (USP), pertencente ao Agrupamento de 

Centros de Saúde (ACES) Tâmega I - Baixo Tâmega, no âmbito da unidade curricular Estágio 

e Relatório que integra o Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária (MEC) 2011/2013, 

da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real (ESEnfVR) - Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD). A metodologia usada para a sua elaboração basear-se-á na 

análise descritiva, crítica e reflexiva e utilizaremos como estratégia/recurso, a pesquisa 

bibliográfica para fundamentação das atividades. 

A enfermagem comunitária e de saúde pública centram a sua ação numa prática global focada 

na comunidade e o enfermeiro especialista, em resultado do seu conhecimento e experiência 

clínica, assume um entendimento profundo sobre as respostas humanas aos processos de vida 

e aos problemas de saúde e possui uma elevada capacidade para responder de forma adequada 

às necessidades das pessoas, grupos ou comunidade, proporcionando com as suas 

intervenções efetivos ganhos em saúde (DL nº 35/2011, de 18 de fevereiro). A complexidade 

dos problemas de saúde de uma comunidade exige que o enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária e de saúde pública realize o planeamento em saúde de acordo com 

as suas diferentes etapas. 

Nesta perspetiva, no decurso da unidade curricular Estágio de Enfermagem Comunitária I, na 

UCC “Mãos amigas”, foi realizado o diagnóstico de situação “Da dependência à sobrecarga”, 

com o objetivo de identificar e caracterizar as famílias da freguesia de Ourilhe, do concelho 

de Celorico de Basto, que têm pessoas idosas ou adultas com dependência a seu cargo, 

avaliando a sobrecarga dos familiares cuidadores ou cuidadores informais. Este diagnóstico 

impunha-se pela sua pertinência, já que o concelho de Celorico de Basto constitui um 

território nacional onde o envelhecimento populacional é muito marcado, logo a morbilidade 

e comorbilidades associadas estão presentes e são geradoras de incapacidade e dependência. E
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 porque o diagnóstico de situação constitui a primeira etapa do planeamento em saúde, será 

objeto de análise neste relatório. 

A literatura que aborda o papel do familiar cuidador ou cuidador informal reconhece a 

importância da proteção e da promoção da qualidade de vida dos familiares cuidadores como 

uma prioridade para os profissionais de saúde. Os familiares cuidadores detêm um papel 

central no cuidar nas situações de dependência, na resposta às necessidades do familiar 

dependente e, contudo, o seu papel tem vindo a ser preterido pelos enfermeiros em relação à 

pessoa doente, não o considerando como um foco da sua atenção (Cardoso, 2011). Neste 

sentido, argumenta esta autora que é necessário o desenvolvimento de intervenções que dotem 

o familiar cuidador de conhecimentos e capacidades que possibilitem um bom desempenho do 

seu papel, permitindo manter a sua integridade física e emocional, promovendo o seu bem-

estar e melhorando a qualidade de cuidados que presta à pessoa ao seu cuidado. 

A família tem tido o papel central no processo de cuidar das pessoas dependentes. No entanto, 

decorrente das alterações sociais, este papel é cada vez mais difícil de ser assegurado. A 

família continua a ser imprescindível no processo de cuidar de um familiar, necessitando de 

reorganização para poder cuidar dos seus membros doentes ou dependentes sem desarticular 

os vínculos familiares e sociais. Num contexto de grande exigência social, em que todos os 

membros da família são obrigados a trabalhar, por vezes a grandes distâncias, geram-se 

obstáculos que condicionam as famílias no desempenho do seu papel de cuidadora. Logo, é na 

sociedade que procurará cada vez mais os recursos de que necessita. Nesta perspetiva, a 

pessoa com dependência deixa de ser um problema individual ou da família e passa a ser da 

comunidade onde vive, determinando os processos sociais no apoio à família. E, neste 

contexto, é importante perspetivar um conjunto de intervenções onde os enfermeiros se 

responsabilizam por identificar as necessidades dos indivíduos/famílias e grupos de 

determinada área geográfica e assegurar a continuidade dos cuidados, estabelecendo a 

articulação necessária e desenvolvendo uma prática de complementaridade com outros 

profissionais de saúde e parceiros comunitários. 

Tendo em conta o curto horizonte temporal do estágio, foi-nos proposto, pelos enfermeiros 

supervisores, a redefinição das prioridades decorrentes do diagnóstico de situação, justificado 

pela necessidade de colaborar com um dos parceiros comunitários, o Instituto da Segurança 

Social (ISS) e, neste sentido, o projeto de intervenção foi direcionado para o acolhimento 

familiar. Por conseguinte, perante necessidades já identificadas pelo ISS, foram definidas as 
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prioridades, sendo necessário planear o desenvolvimento do projeto “Capacitar para Cuidar: 

necessidades formativas dos cuidadores” (famílias de acolhimento de idosos, adultos com 

deficiência e incapacidade), que integra o Programa “Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado”, 

desenvolvido pelos enfermeiros especialistas do Centro de Saúde de Celorico de Basto. E para 

dar resposta aos objetivos propostos, com base na metodologia de planeamento em saúde, 

integrou também este programa, o projeto de uma colega do MEC que, em articulação e 

complementaridade, desenvolveu também o seu projeto de acordo com as necessidades 

formativas das famílias de acolhimento (FA). 

Neste desafio, os enfermeiros comunitários e as FA constituem resposta para as famílias que 

não encontram a resposta em si mesma. Estas FA são a resposta social para a situação de 

dependência, de carência e desigualdade socioeconómica de pessoas socialmente vulneráveis, 

visando “a integração temporária ou permanente… constituindo-se como uma solução mais 

personalizada, evitando ou retardando, o mais possível, o recurso à institucionalização” (DL 

nº 391/91, de 10 de outubro).  

No âmbito da parceria entre o Centro de Saúde e o ISS está subjacente a dimensão formativa 

para a promoção e educação para a saúde (EpS), procurando-se um ambiente de apoio, 

facilitador de promoção e aquisição de competências pelos responsáveis das FA, garantindo a 

adesão e o adequado desempenho do papel de prestador de cuidados, colmatando as 

necessidades de formação e dando o nosso contributo para os estudos de intervenção dirigidos 

a cuidadores. 

Mapeando o percurso, os objetivos do estágio preconizados no Guia de Orientação 

(ESEnfVR-UTAD, 2012), eram: i) Consolidar a intervenção especializada em enfermagem 

comunitária; ii) Perspetivar uma abordagem abrangente, integrada e projetiva na 

fundamentação das práticas em enfermagem comunitária; iii) Dar continuidade à aplicação da 

metodologia do planeamento em saúde iniciada na Unidade Curricular Estágio de 

Enfermagem Comunitária; iv) Participar nas atividades desenvolvidas pelas diferentes 

unidades funcionais dos ACES onde decorre o desenvolvimento da Unidade Curricular. 

A realização do projeto “Capacitar para Cuidar: necessidades formativas dos cuidadores” teve 

por objetivo: planear o projeto de intervenção, tendo por base o planeamento em saúde, cujo 

foco de cuidado foi dirigido à capacitação das famílias de acolhimento do concelho de 

Celorico de Basto; implementar o projeto de intervenção e avaliar os ganhos em 
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conhecimento conseguidos com o projeto, de forma a contribuir para a promoção do bem-

estar familiar e consequentemente para um melhor cuidar. O projeto de intervenção foi 

constituído por três atividades formativas, de modo a contribuir para a formação das FA, 

formação prevista no DL nº 391/91, de 10 de outubro, formações que ocorreram pela primeira 

vez com a implementação do programa formativo. A formação é considerada uma medida 

efetiva e integradora socialmente, necessária para o bem-estar individual, comunitário e 

social, coerente em si mesma (Botelho, 1996). Esta preocupação por parte dos enfermeiros em 

colmatar as necessidades formativas, foi acompanhada por uma avaliação prática dos 

conhecimentos do cuidador e do seu modo de intervenção, pois, por vezes, aquilo que é 

percecionado pelo cuidador como importante nem sempre o é pela pessoa cuidada (Oliver et 

al., 2008) ou pelos profissionais de saúde. 

Também, no âmbito da enfermagem comunitária, tivemos a oportunidade de integrar a USP e 

constatar o seu papel de observatório dos problemas de saúde da população, na vigilância e 

monitorização da saúde da população de Celorico de Basto. Foi possível proceder à vigilância 

epidemiológica através da participação em algumas atividades e mobilizar para a prática um 

conjunto de saberes e conhecimentos científicos e técnicos, traduzidos num conjunto de 

competências especializadas. 

Em síntese, o relatório estrutura-se nas seguintes partes: na primeira parte, será realizada uma 

revisão da literatura sobre o papel da família e da sociedade nos processos de cuidar de 

idosos, adultos com deficiência e incapacidade. Com vista a enquadrar teoricamente o projeto 

de intervenção, abordamos a evolução da estrutura familiar, a família como suporte dos 

cuidados, através dos familiares cuidadores ou cuidadores informais, relevando a sobrecarga 

nos cuidadores e o cuidado no envelhecimento, na deficiência e na dependência e, por fim, o 

AF como resposta social. Na segunda parte do relatório, são descritos os passos sequenciais 

da metodologia do planeamento em saúde, começando pelo diagnóstico de situação, para 

identificar e caracterizar os problemas e as necessidades das famílias com idosos dependentes, 

da freguesia de Ourilhe, seguindo-se a análise dos resultados obtidos que permitiram 

estabelecer a priorização das necessidades. Nesta etapa, reequacionou-se o rumo do projeto de 

intervenção, para responder a um pedido de colaboração do ISS, parceiro que nos reportou 

outras necessidades. Foi necessário planear um novo projeto de intervenção dirigido para as 

FA e suas necessidades, procedendo-se a uma breve caracterização desta população, assim 

como à determinação de prioridades. Seguiu-se a seleção das estratégias, preparação e 
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implementação do projeto “Capacitar para Cuidar: necessidades formativas dos cuidadores” 

(famílias de acolhimento de idosos e adultos com deficiência e incapacidade) e a descrição da 

intervenção. Por fim, foi efetuada a análise da avaliação sobre o grau de cumprimento dos 

objetivos, comparando os objetivos/indicadores, as metas e os resultados obtidos. Na terceira 

parte do relatório, é efetuada a análise das atividades desenvolvidas na USP. Finalmente são 

tecidas algumas considerações finais, destacando-se os aspetos mais importantes deste 

relatório. 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. O PAPEL DA FAMÍLIA E DA SOCIEDADE COMO SUPORTE DOS CUIDADOS 

A evolução dos tempos provocou grandes mudanças na sociedade e na estrutura familiar, 

originando desafios em termos de organização social, económica e cultural (Chau, Soares, 

Fialho & Sacadura, 2012). Estas alterações exigem novas respostas para a promoção do bem-

estar individual e da sociedade, no sentido de melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, 

sendo esta uma prioridade assumida no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2011-2016.  

Os enfermeiros são os profissionais que melhor podem contribuir para potenciar o processo de 

bem-estar familiar a par das transformações da comunidade, com a ajuda de outros parceiros 

comunitários. Neste sentido, torna-se essencial uma reflexão mais aprofundada da unidade 

fundamental da sociedade, a família, perspetivando a sua influência na sociedade e os 

processos de mudança que ambos sofreram. A família mais do que fenómeno biológico é 

também um importante fenómeno social, que fundamenta e organiza a sociedade onde as 

relações de parentesco são fundamentais na organização da sociedade nas mais variadas 

formas, especialmente na entreajuda familiar, desde o apoio aos filhos até ao cuidado dos 

membros mais velhos ou dependentes. Mas, a sociedade também se organiza pela obrigação 

de se criarem trocas fundamentais, o que está na origem do aparecimento de FA com 

obrigações mútuas que permitem desde a manutenção da alimentação ao apoio e segurança e 

respondem a uma necessidade da sociedade atual. 

 Ao iniciar o estágio de enfermagem comunitária, quando nos deparamos com a temática 

respeitante aos familiares cuidadores e às FA de idosos e adultos com deficiência e 

incapacidade, tivemos necessidade de aprofundar esta problemática. Neste sentido, 
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procuramos contextualizar o papel da família como suporte dos cuidados na conjuntura atual, 

procurando alicerçar e sustentar a intervenção no contexto da prática do EEEC. 

1.1. Evolução da estrutura familiar 

A família pode ser definida como um conjunto de membros que permanecem em constante 

interação, articulando e superando dentro dela os vários componentes individuais, numa 

integração de sinergias que responde às necessidades e funções básicas dos seus membros, e 

onde todos são importantes para o funcionamento do sistema familiar (Andolfi, 1981; Relvas, 

2004).  

Ao longo dos tempos foram várias as conceções que contribuíram para a definição de família, 

podendo revestir-se de muitas formas, dependendo tanto da história individual como familiar, 

de vínculos biológicos, estatuto legal e/ou religioso, entre outros aspetos. Esta diversidade 

surge, atualmente, pelas mudanças económicas, políticas, sociais e culturais a que assistimos, 

não permitindo uma definição única. Na vertente de instituição social, a família, tem sofrido 

alterações nas suas funções, estrutura e tipologia, procurando adaptar-se às transformações 

das sociedades contemporâneas, contextos históricos e socioculturais diversos, em função das 

novas realidades e problemas (Veloso, 2008). 

Para os enfermeiros a família é constituída por membros ligados através da consanguinidade, 

afinidade emocional e parentesco legal, incluindo pessoas que são importantes para o cliente 

(Conselho Internacional de Enfermeiros [CIE], 2005). E neste sentido, a Ordem dos 

Enfermeiros [OE], (2008) considera a família o grupo cujas relações são baseadas na 

confiança, suporte mútuo e um destino comum. Por sua vez, em 1994 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), argumentou que o conceito de família ultrapassa a ideia de laços biológicos 

ou legais considerando que não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria 

sexual ou adoção, valorizando a parte relacional.  

A família tem funções essenciais na sociedade, como a reprodução dos seres humanos, a 

socialização e educação das gerações e também a prestação de cuidados aos mais idosos 

(Pinto & Madeiros, 2005). É transmissora de conhecimento e de valores que criam um sentido 

de pertença e de identificação, unindo os seus membros por um sentimento de parentesco, por 

laços de solidariedade, afeto e responsabilidade (Chau et al., 2012). Considerada, o elemento 
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central que, associada aos valores religiosos, formavam o pilar da cultura, alicerçava os 

valores da estabilidade, sendo comuns as famílias numerosas e plurigeracionais, 

proporcionando o matrimónio a ligação familiar, na qual o homem tinha o papel de chefe de 

família e a mulher o papel de cuidadora e valorizando-se as pessoas idosas como fonte de 

sabedoria e de experiência, sendo consideradas um elemento vital para a família e sociedade 

(Pinto & Madeiros, 2005). 

Atualmente vê-se na instituição familiar, uma mudança de valores em que existe uma notória 

rutura com a tradição. Cada vez mais a sociedade encara a sexualidade de forma autónoma, 

sem funções de reprodução, em que a identidade pessoal e social se constrói de forma 

individual e já não depende, apenas, do fruto da herança familiar, com reflexos na conduta 

familiar e alterações nas representações sociais sobre a vida, a morte, a filiação e a 

paternidade (Pinto & Madeiros, 2005). Verifica-se que a dimensão profissional tem vindo a 

adquirir mais importância do que a dimensão familiar, resultante da fragilização do casal: que 

se traduz na banalização do divórcio, crescimento das famílias monoparentais, famílias 

recompostas, uniões de facto e pessoas a viverem sozinhas (Chau et al., 2012). 

A estrutura familiar tem vindo a alterar-se, diminuindo significativamente as famílias 

múltiplas e extensas, com aumento das famílias nucleares, recompostas e das famílias “não 

convencionais” constituídas por mulheres com filhos, pessoas do mesmo sexo com filhos ou 

pessoas a viverem sós (Carvalho, 2009). Nogueira (1996), cit. por Martins (2006), reafirma 

estas transformações, corroborando que as mudanças ocorridas na família resultam das 

alterações, da instituição matrimonial, das migrações decorrentes das alterações associadas à 

mobilidade geográfica, profissional e social e, sobretudo, da promoção da mulher, alterando o 

seu papel na família e na sociedade. Em processo de profunda mudança, se atendermos à sua 

conceção de “seguro social”, em que os filhos adultos cuidavam dos seus pais idosos, num 

verdadeiro sistema de interajuda intergeracional, o que cada vez menos se verifica, emergindo 

uma acentuada fase de transição caracterizada pelas mudanças na estrutura familiar 

tradicional (Chau et al., 2012). 

Ao aprofundarmos a reflexão sobre o papel da família, reconhecemos que esta é a unidade 

social que organiza a sociedade, em que todos os seus membros desenvolvem entre si 

compromissos de afeto, proteção, socialização e de cuidado. Esta mudança da estrutura 

familiar traz desafios em termos das necessidades sociais e das respostas públicas e privadas, 

com vista à promoção do bem-estar individual e coletivo, especialmente no processo de 
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envelhecimento, pois verifica-se que as famílias já não são capazes de lidar e resolver todos 

os problemas e necessidades dos idosos a nível físico, psíquico e social (Chau et al., 2012). 

Estes argumentos são corroborados pelos dados dos censos da população do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), que demonstram a tendência de redução da dimensão média 

das famílias, o aumento das famílias unipessoais e o surgimento de novas formas familiares e 

conjugais (famílias monoparentais, famílias sem jovens, das famílias de avós com netos, ou 

mesmo, das pessoas sós e dos casais não coabitantes). Por sua vez, o aumento da esperança 

média de vida tem contribuído também para o aumento das famílias constituídas somente por 

idosos (Chau et al., 2012). 

Segundo o INE, entre 2001 e 2011, o número de famílias com 1 pessoa aumentou de 17,3% 

do total para 21,4%. O número de famílias com 5 ou mais pessoas diminuiu 9,5% do total 

para 6,5%. Constata-se, ainda, a diminuição no número das famílias com 3 e 4 pessoas e as 

famílias com 2 pessoas registam aumento em número e peso no total das famílias clássicas. 

Constituindo a feminização das famílias monoparentais e a terceira idade, a maior 

manifestação das famílias unipessoais (Nicola, 2011). 

Esta mudança familiar tem repercussões sociais e os seus resultados são interpretados pelos 

enfermeiros que procuram, num esforço sinérgico com os parceiros comunitários, formas 

adequadas de responder às necessidades em cuidados de saúde dos cidadãos, numa perspetiva 

de responsabilização e equidade dos recursos. No entanto, os estudos relativos ao 

envelhecimento da população mostram-nos o importante papel que os familiares: mulheres, 

maridos, pais e filhos, hoje em dia, continuam a ter no suporte de cuidados, constituindo os 

cuidadores familiares os principais cuidadores das pessoas idosas com dificuldades nas 

atividades da vida diária (AVDs), (Comas-Herrera et al., 2003). 

1.2. Os familiares cuidadores: a família como suporte dos cuidados 

A função de cuidar tem estado fortemente vinculada à família que continua a ser a principal 

cuidadora, apesar de todas as alterações sociais e políticas (Carvalho, 2010; Lage, 2005). 

Quando a família tem condições para cuidar do seu familiar, existe um elemento que assume a 

prestação dos cuidados, designando-se esta pessoa por familiar cuidador, cuidador informal 

ou prestador de cuidados cuja função é dar resposta às necessidades humanas básicas dos 
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familiares que necessitam de cuidados (Anderson, Linto & Stewart-Wynne, 1995; Cardoso, 

2011; Elmstahl, Malmberg & Annerstedt, 1996). 

O familiar que é responsável por prestar cuidados à pessoa dependente segundo Rodrigues 

(2011) deve ser designado por familiar cuidador, termo mais adequado por transmitir maior 

afetividade e melhor aceite pela família. Este autor afirma que o mais adequado seria fazer 

referência à família cuidadora, sendo o familiar cuidador o elemento responsável pela 

articulação das informações entre a pessoa dependente, a família e os serviços de saúde. 

O cuidado informal, entendido como uma das funções básicas da vida familiar, tem limites 

difíceis de estabelecer, na medida em que os cuidados se adaptam às necessidades de quem 

vai receber, assentes nas relações afetivas e de parentesco, cujo papel do membro cuidador é 

prestar cuidados em contexto doméstico, tarefa não remunerada e, na maior parte das vezes, 

prestada por mulheres (Garcia-Calvente, Mateo-Rodríguez & Eguiguren, 2004).  

Por cuidado informal, não se entende apenas o apoio na realização de atividades básicas e 

instrumentais por uma pessoa da família, mas, também, os cuidados prestados por vizinhos, 

amigos e voluntários, desde que as atividades não sejam profissionais e remuneradas, 

assumindo a responsabilidade do cuidar de outra pessoa com quem se relacionam por 

consequência de incapacidade física e/ou cognitiva, tendo em vista a satisfação das 

necessidades destes (Figueiredo, 2007; Gil, 2010; Pereira; 2008; Sequeira, 2010). 

Em Portugal, os familiares: mulheres, maridos, pais e filhos são a maioria dos cuidadores das 

pessoas com dependência, e há estudos que mostram que o suporte e o apoio familiar são um 

fator protetor do risco de mortalidade (Chau et al., 2012). Segundo Sequeira (2010), este 

suporte familiar pode assumir várias dimensões: a orientação, a vigilância, a ajuda, o apoio e 

até a substituição, se necessário. E, segundo este autor, dependendo da necessidade de 

cuidados da pessoa dependente, o suporte ou apoio pode ser sistematizado em três grandes 

áreas: i) apoio em termos de informação e orientação, ao ajudar a pessoa na obtenção de 

conhecimentos para facilitar a prestação de cuidados e orientar para a resolução de problemas; 

ii) apoio emocional que consiste em estar e relacionar-se com o outro, partilhar emoções, 

mantendo a autoestima da pessoa dependente; iii) apoio instrumental que consiste na 

prestação de cuidados em situações problemáticas e em todas as situações que o individuo 

dependente possa necessitar. Neste contexto é notório que o papel do FC é, assim, 

extremamente complexo. 



Enquadramento Teórico 

12 

Apesar de a família continuar a ter um importante papel no suporte e apoio aos idosos e 

pessoas dependentes, são evidentes as dificuldades dos cuidadores familiares em assegurar, de 

forma adequada, os cuidados específicos de que estes carecem, sem o apoio complementar 

das redes sociais e de entidades públicas. Para além da incapacidade de manter as funções 

tradicionais de assistência e apoio pela diminuição das relações familiares, existem 

condicionalismos sociais, económicos, demográficos, culturais e de saúde que podem alterar e 

dificultar também a prestação de cuidados familiares (Veloso, 2008).  

As dificuldades no apoio familiar decorrem das mudanças sociais: i) envelhecimento da 

população, fruto de um contínuo aumento da esperança de vida; ii) alterações das 

características sociais e das estruturas familiares, aumento das taxas emigratórias, pelo 

ingresso das mulheres no mundo do trabalho, pelo reduzido número de filhos por família e 

pelo facto de as várias gerações já não coabitarem ou, ainda, pelo progressivo aumento da 

idade da reforma; iii) alteração das políticas sociais que incentivam a permanência de idosos e 

dependentes nos seus ambientes familiares; iv) novas políticas de saúde com valorização dos 

tratamentos ambulatórios e diminuição dos tempos de demora média de internamento (García, 

2010; Gil, 2010; Karsch, 2003; Lage, 2005; Sequeira, 2010) que têm vindo a condicionar e a 

limitar a capacidade de ajuda das famílias (Brito, 2001; Paúl, 1997). E que se pode identificar 

como um problema de saúde pública que exige a discussão das responsabilidades de 

assistência e proteção (Veloso, 2008). 

Segundo dados do Eurostat, Portugal foi identificado como o segundo país da União Europeia 

(UE) com taxas mais elevadas de população idosa com limitação nas AVDs. Como 

consequência, os idosos com necessidades de apoio nas AVDs deverão aumentar com o 

envelhecimento da população e, por isso, deverão ser adotadas as boas práticas já existentes 

em outros países da UE, como a preferência por serviços descentralizados e personalizados, 

privilegiando os cuidados prestados no domicílio das próprias pessoas, envolvendo assim a 

família, prevenindo o desenraizamento da pessoa em relação ao seu meio, contribuindo para a 

sua qualidade de vida, criando-se uma resposta humana e mais económica a nível de política 

social (Chau et al., 2012). 

Neste âmbito, num estudo da OCDE, como refere Pereira (2008), estima-se que os CI 

representem, em média, cerca de 75% de toda a ajuda que recebem as pessoas idosas 

dependentes, nos países desenvolvidos. Esta autora, corroborando Tennstedt (1999), alude 

que existem diferenças entre os que recebem cuidados de serviços formais e aqueles que 
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contam apenas com o apoio de cuidados informais. Apresenta como perfil dos recetores de 

cuidados de serviços formais, os indivíduos não casados e que vivem sós, que se encontram, 

de uma forma geral, institucionalizados, residindo normalmente em lares; os restantes são 

maioritariamente apoiados pela rede de suporte informal, ou seja, a sua família. Expõe que é 

importante ter em conta a associação entre a prestação de cuidados informais e o grau de 

dependência; o género da pessoa acolhida bem como às suas condições habitacionais, ou seja, 

pessoas com um maior grau de dependência recebem uma maior assistência por parte dos FC, 

devido ao elevado número de necessidades e maior intensidade de apoio em função do seu 

grau de dependência; a preferência dos idosos/deficientes/dependentes em se manterem nos 

seus lares e preferirem ser apoiados pelos seus familiares; e o sentido de responsabilidade da 

família em prestar apoio a estas pessoas. 

Na perspetiva de Jacobzone, referido por Pereira (2008), a aposta nos serviços comunitários, 

realizada atualmente nos países desenvolvidos, pode ser entendida como uma forma viável e 

efetiva de apoio dado pela sociedade à prestação de cuidados pela família às pessoas 

dependentes/deficientes/idosas, no sentido da complementaridade. No entanto, a partilha e 

articulação entre a dimensão formal e informal não tem considerado como critério as 

necessidades dos idosos e das suas famílias, como também não vai ao encontro das 

necessidades de apoio que ambos necessitam (Figueiredo, 2007), podendo, desta forma, 

afirmar-se que os serviços oferecidos pelas instituições não vão, muitas vezes, de encontro às 

necessidades das pessoas dependentes e dos seus cuidadores. 

1.3. Sobrecarga nos cuidadores 

Neste enquadramento, tem vindo a verificar-se um aumento das pessoas deficientes, 

dependentes ou idosas em casa e a obrigação dos cuidados prestados passa a recair fortemente 

nos cuidadores familiares podendo originar sobrecarga. Contudo, ainda existe pouca 

documentação/fundamentação na investigação destas situações, denunciando lacunas no 

processo de conhecimento produzido sobre o assunto em geral (Pereira, 2011). Efetivamente, 

os enfermeiros ainda publicam pouco as importantes ações que desenvolvem em prol da 

comunidade e como exemplos mencionamos as repercussões negativas que a exigência do 

cuidar pode gerar nos cuidadores quando, estes, não são apoiados e acompanhados. 
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No âmbito da investigação, o cuidado informal é já objeto de estudo, sendo abordadas com 

frequência: as necessidades das famílias, a sobrecarga do FC, o tipo de cuidador principal, as 

estratégias e mecanismos de coping que estes desenvolvem, a forma como os cuidadores 

desenvolvem o seu papel, as necessidades que estes possuem ou as repercussões que o facto 

de assumir o cuidado de alguém pode trazer para as suas vidas, os serviços disponíveis na 

comunidade de apoio a estas pessoas. Neste âmbito, existem já algumas opiniões 

convergentes, em que a elevada perceção de sobrecarga se relaciona com as exigências físicas 

e emocionais do desempenho das tarefas do familiar cuidador, pelo que se compreende a 

necessidade de um acompanhamento ativo na proteção destes cuidadores, avaliando as suas 

necessidades e apoiando-os no desenvolvimento das suas capacidades, de forma a melhorar a 

qualidade de vida de todos os elementos familiares. A família apresenta necessidades que vão 

desde os aspetos materiais, emocionais e também necessidade de informações (Caldas, 2003). 

O impacto que os cuidados geram nos cuidadores é descrito frequentemente como sobrecarga 

que significa carga ou excesso de trabalho. O termo “carga”, conceito relativo aos cuidadores, 

é designado em inglês por “burden”. Etimologicamente, carga significa “o que pesa sobre 

uma pessoa”, “responsabilidade ou incumbência” ou “o que incomoda”, comportando esta 

definição duas dimensões: relativa e objetivamente ao trabalho, ao peso da tarefa em si, e 

outra dimensão que diz respeito ao normativo, à responsabilidade e ao dever (Ricarte, 2009). 

O conceito de sobrecarga surgiu devido aos efeitos que se observavam nas famílias 

cuidadoras de doentes do foro psiquiátrico, resultante de um programa comunitário de apoio, 

desenvolvido na Grã-Bretanha, nos anos 60. A partir daí, foi diagnosticado um importante 

fator influenciador da qualidade de vida dos cuidadores de doentes com demências, situação 

que conduziu ao desenvolvimento de diversos instrumentos de avaliação e introduziu o 

conceito de sobrecarga (Hoffmann & Mitchell, 1998). 

Desde então, vários estudos abordam esta temática, traduzindo a grande importância que a 

atividade de cuidar representa na sociedade e no meio familiar, pelo impacto físico, 

psicológico e emocional nos cuidadores. É entendido que os cuidados prestados a doentes 

com dependência funcionam como agente stressor que perturba e ameaça a atividade habitual 

do cuidador, com necessidade de recorrer a estratégias de coping – processos psicológicos que 

protegem o sujeito perante a ansiedade e as ameaças, segundo a DSM-IV, referido em 

Fernandes (2009). 
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Nos anos de 1980, Zarit e Zarit alargaram este tipo de avaliação ao âmbito gerontológico, e 

identificaram a avaliação das várias alterações observadas nos cuidadores como a chave 

fundamental para a definição do conceito de sobrecarga familiar. Este instrumento de 

avaliação, conhecido por Escala de Zarit, foi originalmente utilizado para medir a sobrecarga 

dos cuidadores familiares de doentes portadores de demência, sendo posteriormente alargada 

ao âmbito gerontológico. Nos vários estudos realizados, foram definidas as dimensões que 

influenciam a sobrecarga do cuidador, tendo estas uma componente objetiva e outra subjetiva. 

Segundo estes investigadores, a dimensão objetiva referia-se às atividades e acontecimentos 

diretamente associados ao desempenho do papel do cuidador no apoio às tarefas diárias, 

resolução dos problemas comportamentais e emocionais, enquanto a dimensão subjetiva teria 

a ver com as reações emocionais, sentimentos e emoções, relacionadas com as atividades e 

acontecimentos decorrentes da dimensão objetiva. Para além das dimensões identificadas, 

foram referidos outros aspetos relacionados com a sobrecarga: a carga física associada à 

prestação dos cuidados, a limitação do tempo para si devido ao cuidar, os custos económicos, 

o impacto sobre as relações interpessoais, a saúde física e psicológica, os aspetos laborais e 

económicos, as relações sociais, e as relações com o indivíduo recetor de cuidados (Martins, 

Ribeiro & Garrett, 2003). 

A sobrecarga ou tensão manifestada pelos FC e pelas FA acarreta problemas biopsicossociais 

no cuidador e, consequentemente, na relação entre este e a pessoa cuidada, surgindo a 

necessidade de avaliar a FA, contribuindo para uma intervenção centrada ao nível da 

prevenção das situações problemáticas/conflituosas que poderá acarretar prejuízo para ambos. 

Sequeira (2007) menciona que a qualidade de vida dos cuidadores é influenciada de forma 

negativa ou positiva, dependendo das estratégias que estes adotam, ou seja, do modo como 

gerem as situações face ao stresse. 

O cuidador deve encarar o cuidar de outra pessoa como um ato de gratificação pessoal, 

familiar e social, não o devendo considerar sinónimo de stresse, nem apenas de obrigação 

moral. Desta forma pode promover a aproximação da família, do cuidador e da pessoa 

acolhida, promovendo o estabelecimento de uma ligação mais forte, melhorando o 

relacionamento destes (Pereira, 2011).  

O ato de cuidar é uma maneira de demonstrar o amor, o carinho, a amizade, que se tem pela 

pessoa que se cuida e, desta forma, a sobrecarga e o desgaste físico que o cuidar pode 

originar, pode ser reduzida ou eliminada por estes sentimentos. Deve realçar-se ainda que este 
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permite um acompanhamento mais adequado e promove maior qualidade de vida para a 

pessoa cuidada. 

O cuidar de um familiar com dependência surge, em muitas situações, de forma inesperada, 

papel para a qual o cuidador habitualmente não tem formação prévia, nem se encontra 

preparado, pelo que o contributo dos profissionais de saúde se torna fundamental, 

possibilitando colmatar algumas das necessidades de apoio que emergem neste contexto. É 

assim necessário que o cuidador, à semelhança da pessoa dependente, seja considerado alvo 

prioritário de intervenção para os profissionais de saúde, principalmente dos EEEC, com o 

intuito de avaliarem as suas capacidades para a prestação de cuidados, o seu estado de saúde, 

as dificuldades que emergem do contexto, as estratégias que podem utilizar para facilitar o 

cuidado, a informação de que dispõem e a capacidade para receber e interpretar a informação, 

dotando os FC informais/formais de requisitos para uma prestação de cuidados adequados à 

pessoa dependente.  

1.4. Cuidado no envelhecimento, na deficiência e na dependência 

Com grande impacto nas mudanças da sociedade referidas anteriormente, podemos nomear o 

envelhecimento da população, encarado como um dos maiores triunfos da humanidade (OMS, 

1999), representa também “um dos fenómenos demográficos mais preocupantes das 

sociedades modernas do século XXI” (INE, 2011, p.22.) O envelhecimento crescente da 

população portuguesa representa uma realidade que não se pode ignorar, existindo grande 

interesse em perceber as suas razões e definições, mas também em avaliar o seu impacto na 

realidade atual e principalmente na nossa comunidade. Segundo o INE (2002), o 

envelhecimento poderá ser analisado sob duas perspetivas: a perspetiva do envelhecimento 

individual, que se justifica pela maior longevidade dos indivíduos, ou seja, pelo aumento da 

esperança média de vida, que normalmente traz alterações a nível psicológico/mental e 

comportamental que se traduzem por dificuldades no raciocínio e na forma de se fazer 

transmitir, doenças físicas e vulnerabilidade social; a perspetiva do envelhecimento 

demográfico, que se define pelo aumento da proporção das pessoas idosas na população total, 

em detrimento da população jovem e/ou população ativa.  

O envelhecimento foi em tempos encarado como um privilégio, por se tratar de muitos anos 

de existência e pela riqueza da experiência social (Fernandes, 2002), como acontecimento 
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excecional de respeito e orgulho (Imaginário, 2004). Atualmente, é crescente a interpretação 

deste como algo negativo, em que o indivíduo perde alguns dos seus papéis sociais, quer no 

seu emprego, na sua família/comunidade, quer como ser físico e psicológico. Estas 

modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, aparecem como 

consequência da ação do tempo e levam a uma perda progressiva e irreversível da capacidade 

de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente (Sequeira, 2010). Estas 

mudanças obrigam os idosos a enfrentar perdas, na sua saúde, com afastamento do mercado 

de trabalho, perda de pessoas queridas e outras situações desfavoráveis. Para atenuar estas 

situações, o idoso procura encontrar apoio na família, nos vizinhos, nos amigos e nas 

instituições sociais, obtendo assim um sentimento de maior segurança, de bem-estar e de 

esperança (Figueira, 2010). 

De facto, estas alterações vêm reanimar as consciências do mundo para a necessidade de 

promover um envelhecimento saudável, ou seja, com saúde, autonomia e independência 

durante o maior período de tempo possível (Sequeira, 2010). Para além de transmitir uma 

mensagem mais abrangente do “envelhecimento saudável”, a OMS, no final dos anos 90, 

segundo Assunção (2010), adota o termo envelhecimento ativo em que reconhece, além dos 

cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o modo como os indivíduos e as populações 

envelhecem, definindo o envelhecimento ativo como “… um processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p.13). Os desafios do 

envelhecimento ativo em Portugal são intensificados pela perceção social do idoso constituir 

ainda um peso para a sociedade (Chau, et al., 2012), e é neste contexto que na promoção do 

envelhecimento ativo tem grande impacto a adoção de estilos de vida saudáveis 

(envolvimento em atividades físicas adequadas, alimentação saudável, abstinência de tabaco e 

álcool, e fazer uso de medicamentos adequadamente), assim como a participação ativa no 

cuidado da sua própria saúde ao longo de todas as etapas da sua vida, conseguindo assim 

prevenir algumas doenças e o declínio funcional, aumentando a longevidade e a qualidade de 

vida da pessoa (OMS, 2005). 

O conceito de qualidade de vida é um conjunto de conceitos de saúde, bem-estar e satisfação 

com a vida, e representa a perceção individual, em que os aspetos culturais, do meio ambiente 

biológico, social e cultural, contribuem de modo decisivo (Ribeiro, 2005).  
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Segundo a OMS (1994), qualidade de vida é: 

…a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida dentro do contexto da sua 

cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de 
uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, o seu estado psicológico, nível 

de dependência, relações sociais, crenças e a sua relação com características 

proeminentes no ambiente (OMS, 1994 p.14).  

Para garantir um envelhecimento ativo, combater a crescente e inevitável dependência 

psíquica e física e, desta forma, maximizar o bem-estar do idoso, é necessário aumentar o 

foco de atenção social para esta temática e preparar adequadamente as pessoas para este 

período da vida (Chau et al., 2012). 

Atualmente, um dos maiores desafios para os governos, organizações internacionais e 

sociedade civil, consiste em implementar políticas e programas de envelhecimento ativo que 

melhorem a saúde, a participação e a segurança dos cidadãos mais velhos (OMS, 2005), 

justificando a pertinência desta temática. 

A consequência de uma população cada vez mais envelhecida é o crescimento exponencial da 

dependência nestas pessoas (Assunção, 2010). Com a execução dos censos 2011, concluiu-se 

que a percentagem de jovens diminuiu de 16%, em 2001, para 15%, em 2011, a percentagem 

de idosos aumentou de 16% para 19% nos mesmos anos e, em consequência direta da 

estrutura demográfica do país, o índice de envelhecimento subiu de 102, em 2001, para 128, 

em 2011 (INE, 2011). Estes fenómenos têm marcadamente reflexos de âmbito 

socioeconómico, se pensarmos que há uma mudança na sociedade em que alterações a nível 

familiar, de emprego e de saúde trazem uma nova e urgente dinâmica de vida. Compreende-

se, assim, que têm de existir alterações no desenho das políticas sociais e de sustentabilidade, 

bem como alterações de índole individual, através da adoção de novos estilos de vida (INE, 

2011). Através destes dados, ficamos também a conhecer o tipo de dificuldade que apresenta 

a população com 65 anos ou mais, na realização das atividades, indicando que cerca de 50% 

desta população declarou ter muita dificuldade ou não conseguir realizar, pelo menos, uma 

das seis atividades diárias (ver, ouvir, andar, memória/ concentração, tomar banho/vestir-se, 

compreender/fazer-se entender), (INE, 2011). 

A proporção da população com pelo menos uma dificuldade na realização das atividades do 

dia-a-dia aumenta com a idade. Na população menos idosa, entre os 65-69 anos, a taxa de 

incidência de pelo menos uma incapacidade funcional afeta 30% dessas pessoas. Para o grupo 
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etário 75-79 anos, a proporção de pessoas que não consegue/tem muita dificuldade em 

realizar pelo menos uma atividade é superior a 50% (INE, 2012). 

A OMS estima que cerca de 15% da população mundial vive com algum tipo de incapacidade 

e que entre 2% e 4% das pessoas com 15 ou mais anos têm dificuldades funcionais, 

verificando-se um aumento das taxas de deficiência e de problemas de saúde crónicos, em 

parte devido ao envelhecimento da população (INE, 2012). 

Neste contexto, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE (2010), artigo nº 26, reconhece o 

direito das pessoas com deficiência a “beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua 

autonomia, a sua integração social e profissional e a sua participação na vida da comunidade” 

(p.C83/397). Para garantir que estes beneficiem plenamente desses direitos, é necessário 

consagrar uma atenção especial a esta problemática particularmente complexa. O principal 

objetivo deve ser o de permitir às pessoas com deficiência desempenhar o seu papel e exercer 

os seus direitos enquanto cidadãos e usufruir das mesmas oportunidades de escolha individual 

e de controlo sobre a sua vida, como as pessoas não portadoras de deficiência. Assim, é 

necessário percecionar estes valores, pois vêm justificar a intervenção comunitária.  

Estas dificuldades podem traduzir-se em dependências, significando também um aumento das 

necessidades de suporte familiar e comunitário. A Recomendação da Comissão dos Ministros 

dos Estados-Membros (1998), relativamente à dependência, define-a como um estado em que 

se encontram as pessoas que, por razões ligadas à falta ou perda de autonomia física, psíquica 

ou intelectual, têm necessidade de uma assistência e/ou de ajudas importantes a fim de 

realizar os atos correntes da vida ou AVDs (Nogueira, 2009). 

No âmbito da legislação em vigor “consideram-se em situação de dependência os indivíduos 

que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades 

básicas da vida quotidiana, carecendo da assistência de outrem” (DL nº 265/99, de 14 de 

julho). Consideram-se os atos indispensáveis à satisfação destas necessidades, os relativos à 

realização dos serviços domésticos, à locomoção e cuidados de higiene. 

O aparecimento de uma dependência implica uma transição para uma nova vida, cheia de 

mudanças, que na maioria das vezes se deve a um acontecimento não esperado, que pode 

surgir tanto de forma abrupta como de forma progressiva e, na maioria dos casos, está 

associado a uma diminuição da capacidade das estruturas ou funções do organismo (Sequeira, 

2010). Este autor defende que a avaliação precoce e a monitorização das limitações/défices 
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dos idosos e pessoas com deficiência e incapacidade possibilitam uma intervenção adequada e 

adaptada às suas necessidades, revelando um maior potencial terapêutico ao nível da 

prevenção da deterioração das suas funções e contribui para uma maior satisfação destas. É de 

grande importância estudar também as situações e estratégias sociais de apoio que existem na 

sociedade, como é o caso das FA. 

Segundo Cerrato e Baltar (2004), cit. por Pereira (2008), a maioria dos trabalhos realizados 

sobre a temática da dependência e envelhecimento centram-se na dependência funcional, na 

avaliação do nível de dependência e no tipo e quantidade de cuidados necessários para 

colmatar as necessidades sentidas. Neste âmbito é importante conhecer os cuidadores das 

pessoas dependentes (deficientes e idosos), compreender quais são as necessidades/ 

dificuldades sentidas na prestação de cuidados, para definir estratégias de intervenção que 

visam melhorar esta prestação de cuidados. 

Após revisão de alguma literatura, percebemos que os idosos, relativamente às pessoas com 

deficiência, são o grupo com maior incidência de apoio e cuidado. Compreendemos, assim, 

que os idosos são um grupo muito particular ao qual os enfermeiros precisam de dar mais 

atenção, de conhecer melhor e com os quais nos devemos envolver cada vez mais.  

2. ACOLHIMENTO FAMILIAR  

A importância que a família assume na sociedade, leva ao ajustar das instituições para fazer 

face às exigências e necessidades da família, numa relação recíproca, entre a família e a 

sociedade e reconhece-se que, na atual conjuntura, a família nem sempre consegue dar 

resposta às suas necessidades, necessitando de alternativas aos cuidados prestados pela 

família, sendo necessário dispor de instrumentos pertinentes para remover obstáculos, que se 

opõem ao progresso, ao desenvolvimento e à plena vivência da vida familiar (Dias, 2000). 

Esta autora salienta que a função protetora, que pertencia quase exclusivamente à família, tem 

vindo a pertencer cada vez mais às organizações, com um reduzido número de “presenças 

humanas” que se traduz num reduzido número de “experiências humanas” que poem em 

causa a formação permanente do adulto ou do idoso. 

Não obstante todos os tempos conhecerem mudanças, atualmente, o processo de 

envelhecimento provoca mudanças abruptas, continuando a família a ser chamada pela 
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sociedade a responder às exigências dos seus membros, reconhecendo-a como o primeiro 

lugar de afetos e de transmissão de valores constatando que nenhuma instituição, por mais 

perfeita que seja, a pode substituir, não podendo a velhice ser encarada pela sociedade como 

um fardo, mas sim como um direito que deve ser aceite e respeitado (Carvalho, 2002).  

Para colmatar as necessidades da família desintegrada em consequência das transformações 

sociais, foi criado um conjunto de serviços ou equipamentos sociais, para fazer face às 

múltiplas circunstâncias da vida. A família tem atualmente menos tempo para se dedicar aos 

seus membros, constituindo o apoio social um suporte, (com este propósito, surgiram as FA), 

que permite criar as condições exigidas de uma boa convivência familiar, prestando um 

serviço de apoio à família.  

A integração numa FA traz grandes mudanças na vida das pessoas deficientes e idosas 

dependentes acolhidas. Para além da perda de algumas capacidades e a adaptação a esta 

perda, a inserção numa nova família origina, inevitavelmente, a separação com o seu meio 

familiar, uma rutura em relação à vida e aos hábitos anteriores, obrigando a uma adaptação a 

um novo ambiente e a um forte impacto emocional. Muitas das vezes, a fase inicial desta 

mudança está associada a situações negativas e não é aceite de forma plena, devido à própria 

alteração e à evidência de sentimentos de perda de autonomia e de independência (Drulhe, 

1981, cit. por Pimentel, 2001). 

Especialmente, no que diz respeito aos idosos, vários estudos indicam que estes preferem e se 

sentem mais satisfeitos com a vivência no meio familiar e junto dos vizinhos e amigos onde 

passaram a maior parte da sua vida do que terem de sair das suas casas (Osório & Pinto, 

2007). Eles interpretam o afastamento das suas casas sem expectativas quanto ao futuro, já 

sem interesse pelo que os rodeia, como se fosse a etapa final da sua vida (Pimentel, 2001). 

O AF de idosos, pessoas adultas com deficiência e incapacidade, ocorrido em consequência 

do processo da mudança familiar, submete a pessoa a tornar-se membro de uma nova 

“família”, o que implica, obrigatoriamente, uma adaptação a um ambiente físico, relacional e 

familiar estranho, uma ambientação a um novo mundo. Segundo Paúl (1997), a perceção que 

estes têm do ambiente e a congruência com o mesmo, melhoram a sua adaptação ao meio. 

Neste intuito, para que a integração desta pessoa na nova família seja positiva, é essencial que 

estes se sintam conformados ou resignados, ao círculo das relações internas no acolhimento. 

Para tal, deve ser dada atenção às relações sociais, quer com as outras pessoas acolhidas, pela 
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partilha de experiências, interesses comuns e gosto pelo convívio, quer com as pessoas da 

comunidade envolvente, para que participem de uma vida social ativa e de uma maior 

autonomia pessoal. Esta medida tem como vantagens ser uma resposta acolhedora e afetiva, 

que proporciona apoio e integração familiar e social, reduz sentimentos de insegurança e 

isolamento, melhora a situação habitacional, permite atendimento e cuidados personalizados 

às pessoas acolhidas (Fernandes, 2010). 

Apesar de ser uma prática ainda pouco conhecida, os seus colaboradores descrevem-na como 

uma experiência em expansão, com um impacto social positivo na qualidade de vida dos 

idosos e das suas famílias, na qual se dá grande destaque à dimensão emocional e afetiva da 

prestação de cuidados de todos os envolvidos (Fernandes, 2010). Este autor realça também as 

capacidades de entrega e responsabilidade profissional, social e humano destas famílias nos 

cuidados prestados, para satisfazer de forma adequada e personalizada as necessidades 

diferenciadas de cada pessoa acolhida. Podemos, então, considerar que não existem cuidados 

perfeitos e adaptados a todas as circunstâncias, mas fica a certeza que há medidas mais 

favoráveis do que outras e que as respostas sociais são fundamentais para atender às 

necessidades de saúde e apoio social, numa sociedade em rápida mutação, como é exemplo o 

AF (Chau, et al., 2012). 

2.1. Famílias de acolhimento como resposta social 

Durante o envelhecimento, com as imensas transformações fisiológicas e psicológicas, o 

idoso tende a viver uma vida social mais restrita, afastando-se do seu grupo de amigos e 

conhecidos, para se cingir cada vez mais a si próprio e à sua família (Fernandes, 2010). As 

suas redes tornam-se mais restritas, justificadas pelas dificuldades e instabilidades na 

manutenção de relações. Nesta fase da vida, surgem, de forma acentuada, perdas relacionais 

como a morte de amigos e familiares, o que leva a uma maior vulnerabilidade pessoal face às 

limitações físicas e psicológicas e a alterações da sua vida social. Associado a isto, verifica-se 

ainda uma diminuição dos níveis de reciprocidade das relações, uma vez que o idoso tende a 

concentrar as suas relações mais na família do que na rede de amigos (Sousa, 2006). A par 

destas situações e também pelas poucas soluções de acompanhamento social, instala-se com 

maior frequência o sentimento de solidão e de isolamento.  
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Com o aparecimento de algumas incapacidades e, por sua vez, a perda de autonomia, estes 

representam um encargo pesado para as gerações futuras, pelo que começa a haver 

necessidade de procurar ajuda de outros, afastando-se cada vez mais do domínio privado da 

vida familiar para o espaço público das instituições que, por sua vez, vão ganhando cada vez 

maior visibilidade (Fernandes, 2010). 

Verifica-se, assim, um aumento da procura de cuidados, que vem ampliar a necessidade de 

respostas por parte da nossa sociedade, dos quais podemos realçar os cuidados formais, que 

são normalmente prestados por pessoas ou instituições, sem relação com os indivíduos que 

necessitam de apoio, com preparação e formação adequada à prestação de cuidados e pelo 

qual são remunerados.  

É neste contexto que vêm sendo introduzidas algumas medidas no nosso país, no âmbito das 

políticas sociais públicas, no sentido de dar resposta às novas necessidades das famílias, dos 

idosos e dos cuidadores familiares (Veloso, 2008). Denota-se, assim, um acréscimo de 

respostas sociais, assim como um aumento da preocupação por parte da sociedade para com 

os problemas ligados à terceira idade/deficiência ou dependência. Neste âmbito, surgiu em 

1991 a medida de política social denominada Acolhimento Familiar a pessoas idosas e a 

pessoas com deficiência a partir da idade adulta. Esta foi considerada como uma iniciativa 

inovadora no âmbito da resposta às necessidades das pessoas idosas, e trouxe mudanças do 

modelo atual de família que tradicionalmente conhecemos (Quaresma, 1996, cit. por 

Assunção, 2010).  

Em Portugal, a Segurança Social (Ministério do Trabalho e da Solidariedade) é a instituição 

oficial da proteção social na sociedade, competindo-lhe assegurar a concessão de prestações 

da segurança social e a presença de modalidades de ação social previstas na lei. Desta forma, 

a proteção social das pessoas idosas, prestada pela Segurança Social, refere-se às reformas por 

velhice ou doença, pensões sociais, complemento por dependência, complemento solidário e 

através do sistema de ação social, dirige equipamentos e serviços sociais como as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Santas Casas da Misericórdia, Lares, Residências 

Comunitárias, Unidades de Cuidados Continuados, AF, etc. (Fernandes, 2010). 

Na verdade, o AF sempre existiu, mas com diferentes denominações, como alternativa à 

assistência familiar. Reconhece-se a necessidade de encontrar as soluções mais adequadas e 

ajustadas a cada caso particular e circunstância, de forma a prevenir a institucionalização da 
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pessoa dependente. Surge, assim, a projeção de uma “família” e o conforto de um “verdadeiro 

lar”, para estas pessoas, contrariamente à resposta que é dada pela institucionalização 

tradicional (Veloso, 2008). 

Com a evolução dos tempos criaram-se regras e definiram-se objetivos que sofreram 

alterações e estão agora definidas legalmente como uma medida de apoio social que visa a 

integração temporária ou permanente em famílias, como uma alternativa ao meio familiar, 

para pessoas com deficiências e incapacidades, ou em situação de dependência, por ausência 

ou inadequação da retaguarda familiar, constituindo-se como uma solução mais 

personalizada, evitando ou retardando, o mais possível, o recurso à institucionalização (DL nº 

391/91, de 10 de outubro). 

A atual legislação traz, assim, uma nova conceção de AF, que atribui a confiança destas 

pessoas, visando a integração em meio familiar, a prestação de cuidados adequados às suas 

necessidades, procurando manter o seu bem-estar físico, psíquico e social. Apesar de 

devidamente definido legalmente, este apoio social é ainda pouco reconhecido na sociedade 

atual, sendo por isso um apoio ainda pouco comum e não valorizado. 

Entende-se, assim, por AF, o apoio dado por famílias idóneas que acolhem pessoas 

deficientes ou idosos de forma temporária ou permanentemente, quando estes não têm família 

natural ou quando esta não reúne condições que garantam um bom desempenho das suas 

funções, sejam estas afetivas, sociais ou económicas. Ao responsável desta FA denominamos 

de cuidador formal, pessoa que atende às necessidades variadas da pessoa acolhida, pela qual 

recebe uma compensação financeira, e que cada vez mais ganha um impacto significativo 

sobre a saúde destas comunidades (ISS, IP, 2012). Pretende-se, com o acolhimento, além do 

realojamento das pessoas, que estas famílias sejam capazes de lhes proporcionar um ambiente 

estável e seguro, garantindo à pessoa acolhida um ambiente familiar e afetivo apropriado, que 

satisfaça as suas necessidades básicas, respeitando a sua identidade, personalidade e 

privacidade, evitando ou adiando ao máximo o internamento em instituições. 

O AF, apesar de não implicar grau de parentesco, tem efeitos bastante positivos no bem-estar 

da pessoa acolhida, pois as FA comprometem-se a responder às necessidades com 

preocupação, consideração e dignidade da pessoa de quem cuidam e zelam. Constituem, 

assim, deveres da FA: a) acompanhar a pessoa acolhida, garantindo-lhe a satisfação das suas 

necessidades básicas; b) prestar, se solicitado, colaboração na administração de bens e valores 
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de que seja detentor; c) fomentar a integração da pessoa acolhida no ambiente familiar, 

mesmo quando o acolhimento seja apenas temporário; d) recorrer aos serviços de saúde e de 

apoio social sempre que a pessoa acolhida necessite; e) assegurar e fomentar o relacionamento 

entre a pessoa acolhida e a família de origem; f) fomentar a participação da pessoa acolhida na 

vida da comunidade; g) manter a família da pessoa acolhida e a instituição de enquadramento 

informadas dos aspetos relevantes da situação física, psíquica e social da pessoa acolhida; h) 

informar, com a antecedência mínima de 30 dias, salvo motivo de força maior, a pessoa 

acolhida, a respetiva família ou a instituição de enquadramento quando desejar interromper a 

situação de acolhimento, justificando a decisão tomada (ISS, IP, 2012). 

O AF surge em complementaridade à família, para oferecer abrigo e proteção especial às 

pessoas dependentes. Apesar de esta ser assumida como um apoio formal, não pode ser 

caracterizada apenas como tal. Aliado ao controlo e avaliação que se espera desta medida 

como um serviço do Estado, pretende-se conciliar o espírito de solidariedade e de ajuda que 

move estas famílias, reconhecendo o trabalho que desenvolvem. É neste sentido que, apesar 

de normalmente os considerarmos como cuidadores formais, na verdade eles reúnem muitas 

das características dos cuidadores informais. Em ambas as situações se poderia considerar que 

estes são os familiares cuidadores de alguém, obrigando os cuidadores a gerir as suas vidas, as 

suas famílias em prol da prestação de cuidados. 

Apesar da medida AF já ter mais de duas décadas, verifica-se ainda uma escassez de estudos e 

documentação oficial sobre o tema, nomeadamente dados estatísticos que permitam 

compreender a evolução desta resposta a nível nacional. Na realidade atual, a partilha e 

articulação entre as dimensões formal e informal não são ainda completamente eficazes, não 

se baseiam nas necessidades dos idosos e das suas famílias, nem vão de encontro ao tipo e 

extensão de apoio que ambos necessitam (Figueiredo, 2007), podendo desta forma afirmar-se 

que estas medidas precisam de mais incentivos e que deve dar-se ênfase a uma lógica de 

complementaridade para conseguir dar resposta às necessidades do indivíduo dependente e 

dos seus cuidadores. Todas estas mudanças implicam forçosamente uma reestruturação dos 

modos de vida de todos os envolvidos neste processo.  

O cuidar de uma pessoa com dependência traz por vezes grandes dificuldades e ânsias, para as 

quais os cuidadores informais e formais não têm formação prévia, nem se encontram 

preparados, pelo que o contributo dos profissionais de saúde ajuda a superar algumas 

dificuldades que emergem neste contexto. Para tal, é necessário que o cuidador, à semelhança 
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do indivíduo dependente, seja considerado alvo prioritário de intervenção para os 

profissionais de saúde, principalmente para os EEEC, com o intuito de avaliarem as suas 

capacidades para a prestação de cuidados, o seu estado de saúde, as dificuldades que emergem 

deste contexto, as estratégias que podem utilizar para facilitar o cuidado, a informação de que 

dispõem e a capacidade para receberem e interpretarem a informação. Esta realidade exige 

respostas baseadas numa atuação integrada de vários setores da sociedade, entre os quais se 

destaca o papel dos serviços de saúde, não apenas na prestação de cuidados, mas no 

desenvolvimento de parcerias potenciadoras da sua abrangência (DGS, 2002). 

Esta estratégica social contraria fortemente a desvalorização e marginalização das pessoas 

com dependência, fomentando e fortalecendo o valor educativo das relações de troca 

intergeracional (Chau et al., 2012). O apoio continuado a famílias cuidadoras é o caminho 

alternativo à institucionalização das pessoas com deficiência/incapacidade e idosos 

dependentes, e constitui a solução ideal para a maior parte destas pessoas, sendo que 

socialmente aumenta a componente humana desta problemática e é também menos 

dispendiosa para os recursos públicos, tão escassos na atualidade. 

.
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PARTE II 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

O enquadramento metodológico permite traçar o rumo daquilo que se vai estudar de forma 

pormenorizada, rigorosa, científica e credível, para que seja possível, no decurso da fase 

metodológica, determinar a maneira de proceder para obter as respostas adequadas (Fortin, 

Côté & Fillion, 2009). A metodologia é fundamental para atingir os objetivos da investigação, 

no sentido de prever recursos, delinear estratégias de intervenção e avaliar a sua eficácia. 

Nas metodologias de investigação ação, muito utilizadas em enfermagem comunitária, os 

sujeitos envolvidos na investigação tornam-se participantes e colaboradores no processo. A 

investigação transforma-se, então, em ação prática e reflexiva, e tem adquirido nos últimos 

tempos, grande relevância. Ela tem contribuído para a criação de um clima de revisão e 

transformação da realidade, permitido a produção de conhecimentos, a inovação no sentido da 

singularidade de cada caso, a produção de mudanças sociais e, ainda, a formação de 

competências dos intervenientes. Embora os resultados obtidos nem sempre possam ser 

generalizados, o seu objetivo é resolver um problema para o qual não há solução baseada na 

teoria previamente estabelecida (Vieira, 2009). Esta metodologia orienta-se para a melhoria 

das práticas mediante a mudança e a aprendizagem a partir das consequências dessas 

mudanças com a participação de todos os implicados e desenvolve-se numa espiral de ciclos 

de planificação, ação, observação e reflexão/avaliação (Fernandes, 2006). 

De seguida, descrevemos a metodologia utilizada, os objetivos delineados, abordaremos a 

situação de saúde da população alvo de diagnóstico, as atividades desenvolvidas, a previsão 

dos recursos, o delineamento das estratégias que orientaram a concretização da intervenção, o 

relato dos resultados seguindo as etapas do planeamento em saúde. 
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1. METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 

O trabalho desenvolvido ao longo do estágio assentou na metodologia de Planeamento em 

Saúde. Segundo Tavares (1992), o planeamento é principalmente uma aplicação da lógica à 

tomada de decisões no âmbito da saúde, de modo a conseguir atingir mudanças na realidade 

atual de uma forma eficiente. É, neste sentido, um processo contínuo que visa a 

previsão/racionalização de recursos para dar resposta aos objetivos propostos, “…procura, em 

última análise, um estado de saúde, através da sua promoção, prevenção de doenças, cura e 

reabilitação, incluindo mudanças no comportamento das populações, tal como o planeamento 

na educação procura um estado de conhecimento, através de um processo de 

ensino/aprendizagem” (Tavares, 1992, p.37). 

A primeira etapa do planeamento em saúde teve início com o diagnóstico de situação de 

saúde de uma comunidade. Quando iniciamos o estágio, decorria o diagnóstico de situação da 

dependência e da sobrecarga do cuidador em contexto familiar do concelho de Celorico de 

Basto, e a equipa da UCC lançou-nos o desafio de realizarmos o diagnóstico de situação da 

dependência e da sobrecarga do cuidador, em contexto familiar, na freguesia de Ourilhe. 

Aceitamos o convite e para o conhecimento da realidade, procuramos nos domicílios as 

pessoas que cuidam e os seus dependentes, identificamos os familiares cuidadores ou 

“cuidadores informais” e avaliamos o grau de dependência das pessoas dependentes, 

integradas na família, colocando a família como principal fonte de ajuda. Os familiares 

cuidadores, membros da família, geralmente mulheres, por vezes não têm consciência que vão 

viver uma das experiências mais duras e difíceis da sua vida, uma experiência que, em muitos 

dos casos, leva à irritabilidade, ao cansaço, a alterações de humor, a depressão, culminando na 

sobrecarga do cuidador.  

Realizamos o diagnóstico, tal como preconizado e de acordo com o planeamento em saúde. 

No entanto, ao contrário das nossas expectativas, não demos continuidade a este diagnóstico. 

A equipa da UCC foi confrontada com um pedido do ISS, IP, que necessitava, a curto prazo, 

de dar resposta às necessidades de formação no âmbito do AF. Apesar de a temática anterior 

nos merecer já muita dedicação e planearmos a sua continuidade, pensamos que o enfermeiro 

comunitário tem que estar disponível para reequacionar as prioridades e colaborar com os 

parceiros comunitários. Assim, após uma aprofundada reflexão em equipa, decidimos 

direcionar a nossa intervenção para o AF de pessoas idosas, com deficiência e incapacidades. 
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A mudança da temática para o AF levou-nos a elaborar o diagnóstico da situação atual. Com 

os dados disponibilizados pelo ISS, IP, procedemos à caracterização da nova população alvo, 

respondendo, deste modo, à primeira etapa do processo de planeamento em saúde.  

A continuidade do planeamento em saúde decorre com a determinação de prioridades. No 

decurso do primeiro diagnóstico efetuado sobre a situação de dependência familiar e 

sobrecarga dos familiares cuidadores, realizamos a definição de prioridades. No entanto, as 

prioridades que orientaram a intervenção foram estabelecidas pela equipa da UCC e equipa do 

ISS, IP.  

Seguiu-se a definição dos objetivos que visaram refletir a dinâmica de trabalho, definindo as 

atividades e os resultados pretendidos com a execução da intervenção, dando resposta às 

necessidades identificadas.  

Na etapa seguinte, procedeu-se à programação do projeto. Foram definidas as estratégias mais 

adequadas para o contexto formativo da população alvo e planeadas pormenorizadamente 

todas as atividades a desenvolver, prevendo os recursos necessários e os possíveis obstáculos. 

Após a programação do projeto, seguiu-se o seu desenvolvimento, ou seja, a sua 

operacionalização. Daqui decorre uma descrição de todas as atividades realizadas com os 

responsáveis das FA. Por fim, a etapa da avaliação e controlo, em que se procedeu à avaliação 

da intervenção de acordo com os objetivos e indicadores previamente estabelecidos, a 

avaliação do processo desenvolvido e a satisfação destes cuidadores em relação ao projeto.  

Globalmente, no decurso deste processo de planeamento evidenciam-se momentos de 

aquisição de competências, dos quais destacamos: a capacidade de conceção, de gestão, de 

liderança e supervisão, que caracterizam a atividade específica do enfermeiro especialista. 

1.1. Diagnóstico de situação de saúde  

O diagnóstico de situação é necessário para a fundamentação do projeto e deve espelhar a 

realidade da comunidade. Quando bem elaborado, permite priorizar intervenções, definir 

estratégias e operacionalizar meios para pôr em prática um projeto que possa trazer ganhos 

para a saúde da comunidade, devendo ser alargado, aprofundado, sucinto, rápido e claro 

(Tavares, 1992).  
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1.1.1. Diagnóstico de situação das famílias com pessoas dependentes  

Quando consideramos a família como uma unidade, em permanente interação entre os seus 

membros, a presença de um dependente, idoso ou não, afeta todos os componentes do grupo 

e, dependendo da cultura familiar, o envelhecimento e a dependência são percebidos de forma 

diferente (Silva, Galera & Moreno, 2007). Daí a necessidade de os enfermeiros identificarem 

estas famílias e levarem em consideração a organização familiar, ao planearem as 

intervenções de enfermagem que podem ser úteis e aplicáveis no contexto. Neste sentido, a 

equipa da UCC “Mãos Amigas” de Celorico de Basto entendeu ser pertinente e necessário um 

estudo da população do concelho, no tocante à identificação de famílias com pessoas 

dependentes e avaliação do grau de sobrecarga dos familiares cuidadores. 

A escolha da população foi intencional. Para o período de estágio de 10 semanas, escolhemos 

uma população próxima da UCC e relativamente pequena, recaindo a escolha na freguesia de 

Ourilhe. Esta freguesia permitiu-nos, às duas estudantes do MEC, o desenvolvimento das 

competências da área de intervenção da enfermagem comunitária. Ourilhe evidenciava uma 

população envelhecida, motivo que justificou a pertinência da realização do diagnóstico de 

situação. Empreendemos a elaboração do diagnóstico e a questão que suscitou preocupação 

foi: quantos familiares cuidadores cuidam de pessoas com deficiência ou dependentes em 

contexto domiciliário na freguesia de Ourilhe, quem são os dependentes e quais os seus 

problemas e as suas necessidades? Desta primeira questão surgiu uma outra que lhe está 

associada: perceber se, enquanto enfermeiros, podemos ou não contribuir para a melhoria da 

capacitação dos familiares cuidadores através da implementação de intervenções específicas. 

Neste sentido, tornou-se fundamental conhecer a comunidade onde se pretende intervir, pois 

só assim se consegue estabelecer uma relação de confiança e proximidade, perceber as 

dificuldades da comunidade, sendo o reconhecimento das suas forças e fragilidades uma 

mais-valia para qualquer enfermeiro comunitário. 

A) Caracterização da população de Celorico de Basto 

Após a seleção da população para a realização do diagnóstico, sentimos necessidade de 

conhecer melhor esta região que agrupa quatro concelhos vizinhos: Ribeira de Pena, Mondim 

de Basto, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, e que tem uma população residente de 

50843 habitantes. Em termos económicos, depende do setor primário, com particular destaque 
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para as florestas e viticultura, a agricultura é ainda a atividade base da sua economia 

(Associação de Desenvolvimento Rural de Basto, s.d.). 

Esta região encontra-se, à semelhança do restante país, marcada por um envelhecimento da 

população residente, resultante não só do aumento da esperança de vida, mas também da 

dificuldade na renovação geracional, potenciado pela dificuldade na fixação da população 

jovem, sobretudo nas zonas mais rurais. Possui uma população considerada envelhecida, com 

baixos níveis de escolaridade e pouco qualificada, resultando desta realidade um baixo nível 

de empreendedorismo (Associação de Desenvolvimento Rural de Basto, s.d.). 

Em relação às acessibilidades, o território apresenta ainda algumas dificuldades de 

acessibilidade interna, que se verifica mais acentuada na periferia, no entanto, a nível exterior 

notou-se grande desenvolvimento com novos acessos rodoviários. Em termos de serviços 

básicos e infraestruturas, considera-se já algum desenvolvimento, no entanto, encontram-se 

bastante centralizados, provocando desigualdade nas zonas mais rurais (Associação de 

Desenvolvimento Rural de Basto, s.d.). 

O município de Celorico de Basto, pertence ao distrito de Braga, tem uma área de 

aproximadamente 181,10 km
2
, e é constituído por 22 freguesias: Agilde, Arnóia, Basto (São 

Clemente), Basto (Santa Tecla), Borba de Montanha, Britelo, Caçarilhe, Canedo de Basto, 

Carvalho, Codeçoso, Corgo, Fervença, Gémeos, Gagos, Infesta, Molares, Moreira do Castelo, 

Ourilhe, Rego, Ribas, Vale de Bouro, Veade. Celorico faz fonteira com Amarante, Mondim 

de Basto, Cabeceiras de Basto, Fafe e Felgueiras. E tem atualmente uma população residente 

de 20098 habitantes, e população presente de 19661 indivíduos (INE, 2011), verificando-se 

uma perda populacional de 368 habitantes, já que os censos de 2001 apontavam para uma 

população de 20466 habitantes. Verifica-se, assim, uma densidade populacional de 107,7 

hab./Km
2
 (INE, 2012). 

A freguesia selecionada para a realização do diagnóstico de situação foi Ourilhe. Esta, 

freguesia pertence ao concelho de Celorico de Basto e tem uma área de 5,81 Km
2
 e uma 

população residente de 459 habitantes (INE, 2012). Existe maior predomínio do sexo 

masculino, 239 homens residentes em Ourilhe no ano de 2011 e apenas 220 mulheres. 

Verifica-se, assim, um aumento de 66 habitantes relativamente a 2001, já que neste período a 

população residente era de 393 habitantes. Existem 154 famílias a viver nesta freguesia e  a 

densidade populacional desta freguesia é de 85,5 hab./Km
2
, fazendo fronteira 



Enquadramento Metodológico 

32 

geograficamente com Gémeos, Gagos, Infesta, Britelo, Veade, Vale de Bouro, Caçarilhe e 

Molares, e à semelhança do restante concelho de Celorico de Basto, a agricultura é a atividade 

predominante (INE, 2012).  

Tabela 1. 

População presente e residente de Ourilhe 

Período de 

referência dos 

dados 

Local de 

residência 
Sexo 

População presente (Nº) por 

local de residência e sexo; 

Decenal (1) 

População residente (Nº) por 

local de residência e sexo; 

Decenal (1) 

Nº Nº 

2011 Ourilhe 030516 H 202 220 

M 227 239 

2001 Ourilhe 030516 H 165 185 

M 193 208 

Fonte: http://www.ine.pt/ 

Esta freguesia de meio rural, onde prevalece o setor primário de atividade, nomeadamente a 

agricultura, proporciona a entrada muito cedo no mundo laboral, com um trabalho muitas 

vezes indiferenciado, com predomínio da baixa qualificação profissional e precariedade do 

emprego, confrontando a população com a escassez de recursos. Estes fatores influenciam o 

destino da população, tanto a nível profissional como económico, sendo as mulheres as mais 

afetadas por esta realidade, confrontando-se cada vez mais com o desemprego de longa 

duração pela inexistência de alternativas profissionais. 

B) População e amostra 

A população é constituída por todas as pessoas que integram os agregados familiares da 

freguesia de Ourilhe, permitindo-nos, com a visita ao seu domicílio, identificar as pessoas dos 

agregados familiares que são familiares cuidadores e os dependentes que têm a seu cargo. A 

amostra do estudo é constituída pelos familiares cuidadores e pelos seus dependentes com 

qualquer grau de dependência física e instrumental da freguesia de Ourilhe do concelho de 

Celorico de Basto. Quando os cuidados aos dependentes são diretamente organizados pelas 

famílias, esta identificação permite planear apoios de saúde, em particular de enfermagem, 

facilitando o acesso aos cuidados de saúde. 
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C) Instrumento de recolha de dados 

Para se proceder a uma intervenção de âmbito comunitário foi necessário conhecer a 

realidade, pelo que se procedeu à caracterização do grau de dependência da população alvo. 

Para o efeito, foi realizado e aplicado um instrumento de recolha de dados, um formulário 

(Apêndice A), constituído por duas partes: a primeira, composta por questões fechadas e 

abertas, destinava-se à caracterização sociodemográfica dos familiares cuidadores; a segunda 

parte, pretendia avaliar a dependência das AVDs, através do Índice de Barthel adaptado para 

o português por Araújo, Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007), a dependência das AIVDs, através 

do Índice de Lawton abreviado (Lawton & Brody, 1996; Sequeira, 2007) para medir a 

funcionalidade instrumental das AIVD e a escala de Zarit, (Zarit & Zarit, 1983; Sequeira, 

2010) para avaliar a sobrecarga do cuidador informal (Apêndice B). 

Realizamos um pré teste numa família na freguesia de Gagos, para aferirmos a versão 

preliminar do formulário, com o objetivo de identificar problemas de interpretação que 

justificassem a alteração da redação, o que não se verificou, ficando esta a versão final. 

D) Considerações éticas e edição dos dados  

Para a realização do diagnóstico de situação de saúde, no que concerne à dependência da 

população da freguesia de Ourilhe e à sobrecarga dos cuidadores informais, foi efetuado o 

pedido de autorização ao Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde de Celorico de Basto e ao 

Presidente do Concelho Clínico do ACES Baixo Tâmega (Apêndice C). Só após a obtenção 

do parecer favorável para a realização do diagnóstico, é que realizamos o pré-teste. 

Posteriormente foi realizado contacto com o presidente da junta de freguesia de Ourilhe e o 

padre da freguesia para que informasse a população da realização deste estudo. Este contacto 

permitiu-nos maior proximidade da população, encontrando-se recetivos à nossa visita 

aquando da realização da recolha da informação. Aplicamos os formulários que foram 

designados com um código numérico consecutivo, de modo a garantir a confidencialidade.  

Na análise dos dados, procurou-se a concordância com os objetivos (Fortin, 2003). Para uma 

análise mais eficaz, foi criada uma base de dados no Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS®), versão 19.0 para Windows Vista 2007, especificamente para o estudo, e os 

dados foram introduzidos individualmente. 
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De forma a sintetizar a informação recolhida, utilizou-se a estatística descritiva, 

nomeadamente: frequências absolutas (nº) e relativas (%), bem como medidas de tendência 

central, como é o caso da média de idades. Os dados foram apresentados em tabelas, de forma 

a permitir uma visualização global das informações analisadas. Não foram utilizados testes 

estatísticos, pois a população em estudo é muito pequena, não permitindo obter relações 

estatísticas significativas. 

E) Apresentação e análise dos dados 

Depois de efetuada a recolha de dados com aplicação do instrumento descrito, os resultados 

permitiram-nos conhecer algumas características dos familiares cuidadores, das pessoas 

dependentes e do contexto social. 

Os resultados obtidos permitiram inferir as seguintes conclusões: dos 154 agregados 

previstos, foram inquiridos 93 agregados familiares, o que correspondeu a 285 habitantes, 

verificando-se uma média de 3 pessoas por residência, onde o mínimo de habitantes é 1, e o 

máximo são 7 pessoas por residência. Fomos informados pelos vizinhos que as habitações 

sem agregados familiares no período em que decorreu a recolha pertenciam a emigrantes que 

só as habitavam sazonalmente. 

No que concerne às idades da população inquirida, verificou-se uma média de 39,59 anos, 

sendo que o indivíduo com menor idade possui apenas 3 meses, e o que tem maior idade, 92 

anos. Esta constatação foi uma surpresa já que esperávamos uma média de idades mais 

avançada, à semelhança da idade média da população portuguesa que é de 42.3 anos (Pordata, 

2013). Pode ainda ver-se que a maior concentração de indivíduos se situa entre os 18 e os 44 

anos, 93 indivíduos (32,6%) da população inquirida.  

Tabela 2.  

Idade da população de Ourilhe 

Classe Etária Frequência 

(n=285) 
Percentagem 

0 – 17 anos 72 25,3 

18 – 44 anos 93 32,6 

45 – 64 anos 64 22,5 

65 – 73 anos 26 9,1 

74 – 84 anos 24 8,4 

85 – 92 anos 6 2,1 
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Já no que diz respeito ao sexo, verificou-se a existência de 153 (53,7%) mulheres, e 132 

(46,3%) homens, mantendo-se nesta freguesia a tendência da população portuguesa ser 

maioritariamente feminina (INE, 2012). 

Verifica-se a existência de 21 (7,4%) pessoas dependentes, e apenas 14 familiares cuidadores, 

o que nos permitiu concluir que existem 7 pessoas com dependência sem qualquer tipo de 

apoio. 

Tabela 3.  
Frequências de dependentes com ou sem cuidadores 

 Frequência  

(n=21) 

Dependentes 21 

Familiares Cuidadores  14 

Dependentes sem cuidadores 7 

Estas pessoas dependentes são maioritariamente do sexo feminino, 13 (61,9%), com idades 

compreendidas entre os 42 e os 92 anos de idade, fazendo uma média de 72,29 anos. 

 

Tabela 4.  
Idade dos dependentes 

Classe Etária 
Frequência 

(n=21) 
Percentagem 

18 – 44 anos 1 4,8 

45 – 64 anos 4 19,0 

65 – 73 anos 4 19,0 

74 – 84 anos 8 38,2 

85 – 92 anos 4 19,0 

Em relação à atividade laboral atual, todas as pessoas dependentes são reformados, no 

entanto, as suas atividades anteriores eram diversas, mas a mais predominante foi a 

agricultura, com 15 (71,4%) pessoas dependentes, justificado por se tratar de uma região rural 

em que a agricultura é a atividade central, como indica a Tabela 5. 
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Tabela 5. 

Atividade laboral anterior à reforma dos dependentes de Ourilhe 

Atividade laborar 
Frequência 

(n=21) 
Percentagem 

Reformado 2 9,5 

Agricultor 15 71,4 

Negociante de gado 2 9,5 

Ajudante construção Civil 1 4,8 

Carpinteiro 1 4,8 

É ainda importante perceber qual a origem desta dependência, ou seja, se o que despoletou 

esta situação foi alguma doença ou acidente. Assim, tal como se vê na Tabela 6, grande parte 

da dependência está associada a uma patologia de base, e isso verifica-se em 18 (85,7%) 

pessoas dependentes, sendo que as doenças mais referidas são os acidentes vasculares 

cerebrais, demências e problemas osteoarticulares. No que diz respeito aos acidentes, foram 

acidentes de viação, e domésticos. 

Tabela 6. 
Origem da dependência 

Origem da dependência Frequência 

(n=21) 
Percentagem 

Doença 18 85,7 

Acidente 3 14,3 

Um fator importante que contribui para a sobrecarga do cuidador, passa pelo tempo de 

dependência, e assim pode ver-se, na Tabela 7, que o tempo de dependência é prolongado em 

grande parte das situações de dependência, pois em 9 (42,9%) casos a pessoa está dependente 

há mais de 5 anos e 1 ano, respetivamente. Atualmente, as pessoas vivem até mais tarde, 

devido ao aumento da esperança média de vida, aos progressos da medicina e às 

transformações socioeconómicas e tecnológicas que proporcionaram uma melhoria no bem-

estar das pessoas. Assim, as pessoas que atingem os 75 anos poderão viver, em média, 18 a 20 

anos, no entanto, prevê-se que metade deste período de tempo seja como dependente 

(Mendes, 1995). 
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Tabela 7. 

Tempo de dependência 

Tempo de dependência 
Frequência 

(n=21) 
Percentagem 

Entre 7 e 9 meses 2 9,5 

Entre 10 e 12 meses 1 4,8 

Mais de 1 ano 9 42,9 

Mais de 5 anos 9 42,9 

A dependência foi ainda avaliada mediante a capacidade de cada um cumprir as AVDs e 

AIVDs, pelo que se verifica que para as AVDs, a maioria apresentava-se ligeiramente 

dependente e apenas 2 (9,5%) indivíduos se apresentavam sem dependência.  

Tabela 8. 

Dependência nas AVDs, segundo Índice de Barthel. 

Dependência nas AVDs 
Frequência 

(n=21) 
Percentagem 

Independente 2 9,5 

Ligeiramente dependente 9 42,9 

Moderadamente dependente 4 19,0 

Severamente dependente 1 4,8 

Totalmente dependente 5 23,8 

No entanto, e no que diz respeito às AIVD, não existe nenhuma pessoa independente, 3 

(14,3%) são moderadamente dependentes e a grande parte 18 (85,7%) está severamente 

dependente a este nível. Estas pessoas, apesar de não necessitarem de cuidados constantes nas 

AVDs carecem de supervisão e orientação. 

Tabela 9. 

Dependência nas AIVDs, segundo Índice de Lawton 

Dependência nas AIVDs 
Frequência 

 (n=21) 
Percentagem 

Independente 0 0,0 

Moderadamente dependente 3 14,3 

Severamente dependente 18 85,7 

Um elemento fundamental nos cuidados à pessoa com dependência é o familiar cuidador, pelo 

que é importante perceber quem são os cuidadores, as suas forças e virtudes, bem como as 

suas dificuldades e frustrações. Assim, dos 14 cuidadores anteriormente referidos, verificou-

se que existe um predomínio do género feminino 13 (92,9%), existindo apenas um cuidador 
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masculino o que é corroborado por vários estudos que referem ser as mulheres as principais 

cuidadoras (García-Calvente et al., 2004), e que estas são maioritariamente de meia-idade 5 

(35,7%) ou já idosas 5 (35,7%) Costa (2006), como acontece com esta população em que as 

suas idades estão compreendidas entre os 22 e os 75 anos, correspondendo a uma média de 

53,79 anos. É ainda de referir que o estado civil predominante é o casado, visto existirem 10 

cuidadores casados, 2 solteiros e apenas 1 viúvo e 1 separado ou divorciado. Os cuidados em 

meio domiciliário estão enraizados à mulher desde a etapa do nascimento até à morte, sendo 

um processo normal no decorrer da evolução da história ao longo dos tempos (Martín, Paúl & 

Roncon, 2000), no entanto, esta distribuição de acordo com o género, começa a alterar-se 

devido às mudanças sociais, económicas e profissionais, existindo já cada vez mais familiares 

cuidadores de género masculino (López, 2005).  

Tabela 10. 

Idade dos cuidadores informais 

Idade dos cuidadores informais Frequência 

(n=14) 
Percentagem 

18 – 44 anos 5 35,7 

45 – 64 anos 3 21,4 

65 – 73 anos 5 35,7 

74 – 84 anos 1 7,1 

A escolaridade foi também um aspeto considerado como se pode ver na Tabela 11, em que o 

grau de escolaridade dos cuidadores informais é baixo, sendo que 4 (28,6%) não sabem 

assinar, 1 (7,1%) sabe assinar, mas não tem qualquer escolaridade, e em seis situações, ou 

seja, em 42,9% dos casos, os cuidadores frequentaram a escola mas deixaram o 1º ciclo 

incompleto, os restantes 3 cuidadores prosseguiram os estudos. Considera-se que o baixo 

nível de escolaridade pode contribuir para que seja atribuído o papel de cuidador informal a 

estas pessoas, na medida em que a inserção no mercado de trabalho formal é mais difícil, 

facilitando a dedicação destas pessoas aos serviços domésticos e ao cuidado do idosos ou 

pessoas dependentes (Grelha, 2009). 
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Tabela 11. 

Escolaridade dos cuidadores informais 

Escolaridade dos cuidadores informais Frequência 

(n=14) 
Percentagem 

Sem escolaridade 4 28,7 

Sabe assinar 1 7,1 

1º Ciclo do ensino básico incompleto 6 42,9 

4ª Classe/ 1º ciclo ensino básico 1 7,1 

Ensino preparatório /2º ciclo do ensino básico 1 7,1 

9º ano /3º ciclo do ensino básico 1 7,1 

Os cuidadores informais inquiridos mantêm uma atividade laboral, em 3 (21,4%) casos, 

ligada à agricultura, sendo que 2 (14,3%) são domésticos, e a maioria, 9 (64,3%) dos 

cuidadores está de momento reformada ou desempregada (Tabela 12). É ainda importante 

perceber que apenas 2 dos cuidadores deixaram as suas profissões para cuidar do familiar 

dependente, sendo que em 12 (85,7%) casos, a prestação de cuidados à pessoa com 

dependência não interferiu com a vida profissional (Tabela 12). 

Tabela 12. 

Atividade laboral dos cuidadores informais 

Atividade laboral dos cuidadores informais 
Frequência 

(n=14) 
Percentagem 

Reformado/Desempregado 9 64,3 

Agricultor 3 21,4 

Doméstica 2 14,3 

No que diz respeito ao auxílio que os cuidadores informais recebem para prestar cuidados à 

pessoa com dependência, pode verificar-se que apenas em 2 situações, este apoio se verifica, 

enquanto os restantes 12 (85,7%) não recebem qualquer tipo de apoio. Apesar das mudanças 

existentes na sociedade, a família continua a ser a principal estrutura social, assumindo um 

papel primordial nas funções de cuidar e proteger os seus membros (Sequeira, 2007). Estes 

cuidadores informais, ao assumirem a total responsabilidade pelas pessoas dependentes, 

podem ter apoio do tipo social, funcional, económico, material e afetivo de outros familiares, 

mas a maior colaboração prestada, centraliza-se na ajuda das tarefas domésticas e no apoio 

afetivo (Fernandes, 1997), como referido anteriormente, em que, dos dois casos que recebem 

apoio, um refere-se ao apoio de outros familiares, e o outro, a instituições que fornecem 

refeições e facilitam a higiene corporal e habitacional. 
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Quando questionados se sentiam dificuldades na prestação de cuidados à pessoa com 

dependência, apenas 4 (28,6%) indivíduos responderam positivamente, destes, todos referem 

ter dificuldades na prestação dos cuidados de higiene e 2 (14,3%) referem ainda dificuldades 

na realização dos posicionamentos. Segundo López (2005), está comprovado que os 

cuidadores com menos anos de escolaridade referem não necessitar de ajuda, ou que 

desconhecem os recursos comunitários, enquanto os cuidadores com mais anos de 

escolaridade estão mais recetivos em pedir ajuda, conhecendo os recursos existentes, o que 

nos parece também acontecer nesta população. 

Quanto à questão da habitação e em que medida esta facilita/dificulta a prestação de cuidados, 

em 13 (61,9%) das situações referem que esta está totalmente adequada e em 8 (38,1%) 

existem obstáculos na habitação, sendo estes relacionados com a casa de banho e o duche em 

50% dos casos, com as escadas em 25%, existindo ainda uma percentagem de 25% que refere 

ter estes dois obstáculos (Tabela 13). 

Tabela 13. 

Obstáculos à prestação de cuidados 

Obstáculos à prestação de cuidados 
Frequência 

(n=8) 
Percentagem 

Casa de Banho e Duche 4 50,0 

Escadas 2 25,0 

Ambos 2 25,0 

Conhecendo os dados referentes à dependência, torna-se fulcral refletir sobre a sobrecarga a 

que estes cuidadores estão sujeitos. Assim, dos 14 cuidadores identificados, apenas 2 (14,3%) 

não apresentam qualquer tipo de sobrecarga, a mesma percentagem refere uma sobrecarga 

ligeira 2 (14,3%) e em 10 (71,4%) dos casos é visível uma sobrecarga intensa (Tabela 14). 

Tabela 14. 

Sobrecarga do cuidador informal 

Obstáculos à prestação de cuidados 
Frequência 

(n=14) 
Percentagem 

Sem sobrecarga 2 14,3 

Sobrecarga ligeira 2 14,3 

Sobrecarga intensa 10 71,4 
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Com os dados obtidos, realçando os valores de sobrecarga intensa, destaca-se a relevância de 

estudar os cuidadores informais, como determinante na influência do estado de saúde e 

doença da população dependente.  

F) Identificação dos problemas  

Depois de efetuado o diagnóstico que permitiu reunir a informação mais relevante sobre as 

pessoas com dependência e sobre os seus cuidadores, foi possível identificar as necessidades 

sentidas por estas pessoas. 

Identificadas as necessidades, foi necessário proceder à sua priorização e, para tal, sustentadas 

pelo conhecimento teórico, existem diferentes abordagens. Contudo, o instrumento científico 

que optamos foi a escala de medida linear (Tabela 15) que, segundo Tavares (1992), permite 

uma priorização adequada para o desenvolvimento de intervenções específicas de modo a que 

estas se traduzam em ganhos em saúde.  

Tabela 15. 

Definição de prioridades 

Necessidade 
Estudante  

1 
Estudante  

2 

Orientador 

 1 
Orientador 

 2 
Total 

Dificuldades nos cuidados de higiene 0.80 0.60 0.60 0.20 2.2/4 = 0.55 

Défices de conhecimentos sobre 
posicionamentos 

0.60 0.80 0.40 1 2.80/4 = 0.70 

Problemas na obtenção de apoios para a 
prestação de cuidados 

0.40 0.10 0.10 0.10 0.70/4 = 0.175 

Dificuldades em gerir a sobrecarga 1 1 1 0.80 3.80/4 = 0.95 

O primeiro passo consistiu em pedir a colaboração dos colegas especialistas com o objetivo 

de apresentar os aspetos relevantes dos problemas/necessidades identificadas para situação de 

saúde, com base no conhecimento disponível, oferecendo a informação atualizada para a 

tomada de decisão. Depois de ponderadas e avaliadas as necessidades, obtiveram-se as 

seguintes prioridades de intervenção: 

1º - Dificuldades em gerir a sobrecarga; 

2º - Défices de conhecimentos sobre posicionamentos; 

3º - Dificuldades nos cuidados de higiene; 

4º - Problemas na obtenção de apoios para a prestação de cuidados. 
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Concluído o diagnóstico de situação, processo de identificação e caracterização de uma 

situação, estavam identificados os problemas/necessidades e estabelecidas as prioridades, 

planeamos a sua continuidade no seguimento das etapas do planeamento em saúde cujo 

objetivo previa elaborar o projeto de intervenção. 

1.1.2. Diagnóstico de situação para a intervenção: da parceria à ação 

No tempo que mediou o primeiro e o segundo estágio, a equipa da UCC “Mãos Amigas” 

recebeu um pedido de colaboração do ISS, IP para realização de uma intervenção de âmbito 

formativo às FA do concelho de Celorico de Basto. Apesar do diagnóstico de situação nos 

merecer já muito empenho e dedicação, sendo nossa intenção dar-lhe continuidade, 

consideramos que o enfermeiro comunitário tem que estar disponível para reequacionar as 

prioridades e colaborar com os parceiros comunitários. 

Assim, após uma aprofundada reflexão em equipa, decidimos que tínhamos reunidas as 

condições necessárias para procedemos à intervenção, com carácter urgente, solicitada pelo 

ISS, IP, no âmbito do AF de pessoas idosas ou adultos com deficiências. Ficou, no entanto, 

assumido pela equipa de enfermagem da UCC “Mãos Amigas”, a continuidade do diagnóstico 

por nós realizado. 

A boa cooperação e interação entre as unidades de saúde local e o ISS, IP exigia-nos esta 

mudança para maximizar a estratégia de cooperação estabelecida entre duas organizações e, 

assim, alcançar objetivos comuns, podendo contribuir para o fortalecimento de relações de 

parceria, ampliando a capacidade de ação e troca de conhecimentos e de recursos.  

Esta alteração exigia um novo diagnóstico de situação para a concretização da intervenção. O 

ISS, IP forneceu os dados relativos à população alvo e a identificação de uma lista de 

necessidades formativas. Tínhamos as necessidades formativas identificadas, mas estas, por si 

só, não constituíam o diagnóstico de situação, pelo que foi necessário proceder-se à 

caracterização da população alvo. 
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A) População alvo 

A população alvo era constituída pelos responsáveis de seis FA, indicando-nos, também, os 

dados fornecidos pelo ISS, IP, o número de pessoas acolhidas nestas famílias e os locais de 

residência. Para ser possível fazer um diagnóstico da situação, permitindo adequar as 

atividades a desenvolver, foi necessário um conhecimento mais aprofundado sobre os 

responsáveis das FA que acolhem pessoas idosas, com deficiência e incapacidade, do 

concelho de Celorico de Basto. Estávamos na fase exploratória e constatamos que os dados 

fornecidos eram insuficientes para a concretização do diagnóstico de situação. Consideramos 

que, para planear, é necessário dispor de informações seguras e os dados que nos facultaram 

não correspondiam aos que pretendíamos obter. Foi necessário complementar os dados 

disponíveis para que fosse possível evidenciar uma noção de causalidade e evolução 

prognóstica que é necessário obter no decurso do processo de diagnóstico (Tavares, 1992). 

B) Instrumento de recolha de dados 

 Com a finalidade de sistematizarmos a informação, foi necessário proceder à elaboração de 

um questionário para melhor caracterizar estes cuidadores formais (Apêndice D). O 

questionário era constituído em duas partes: a primeira, permitia caracterizar o cuidador 

relativamente ao sexo, à idade, ao estado civil, às habilitações literárias, ao nº de elementos do 

agregado familiar, ao nº de pessoas que acolhe e há quanto tempo eram FA; a segunda parte, 

destinava-se a caracterizar a pessoa em situação de acolhimento, relativamente ao sexo, à 

idade, ao estado civil, ao motivo porque foi necessário recorrer ao acolhimento e quando teve 

início o acolhimento. 

C) Análise e discussão dos resultados  

A recolha e o processamento da informação dos dados obtidos com o questionário 

permitiram-nos saber que os cuidadores formais ou responsáveis pelo acolhimento eram, na 

sua totalidade, do sexo feminino. Esta tendência dos cuidadores serem maioritariamente do 

sexo feminino é também corroborada por outros estudos (Figueiredo, 2007; García-Calvente 

et al., 2004; Marques, 2007; Rocha & Pacheco, 2013; Sequeira, 2007; Sousa, 2006). No caso 
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concreto, estes cuidadores são mulheres casadas, com idades compreendidas entre os 39 e os 

60 anos, com média de idades já bastante elevada (52 anos), como apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Idade dos cuidadores formais 

Relativamente às habilitações dos cuidadores, podemos considerar que existe um baixo nível 

de escolaridade: 3 (50%) possuem o 9º ano completo, 2 (33,3%) o ensino preparatório e 1 

(16,7%) possui apenas o primeiro ciclo (4ª classe), como se pode verificar na Tabela 16. 

Tendo em conta as idades dos cuidadores formais e a baixa escolaridade, percebemos que 

estes fatores se relacionam com a disponibilidade para se tornarem cuidadores de pessoas 

idosas, dependentes ou deficientes, que poderá decorrer da dificuldade de acesso ao mercado 

de trabalho.   

Tabela 16.  
Habilitações literárias dos cuidadores  

Habilitações literárias dos cuidadores Frequência  

(n=6) 
Percentagem 

Sem escolaridade 0 0,0 

Sabe assinar 0 0,0 

1º Ciclo do ensino básico incompleto 0 0,0 

4ª Classe/1º Ciclo do ensino básico 1 16,7 

Ensino preparatório/2º Ciclo do ensino básico 2 33,3 

9º Ano/3º Ciclo do ensino básico 3 50,0 

12º Ano/Ensino Secundário 0 0,0 

Curso médio 0 0,0 

Curso Superior 0 0,0 
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Para podermos compreender a situação de acolhimento existente, para além do cuidador 

formal é necessário conhecer também a pessoa acolhida. Assim, preocupamo-nos em perceber 

qual o número de pessoas acolhidas por cada FA, sendo que poderão ser no máximo quatro 

pessoas por FA e normalmente este número só é possível em situações excecionais, como se 

verificou ser o caso de uma das famílias. Das restantes cinco FA, três, acolhem três pessoas, 

uma FA acolhe duas pessoas e outra acolhe uma pessoa (Tabela 17).  

Tabela 17. 
Número de elementos em situação de AF por família 

a) Caracterização da situação de acolhimento 

Nas seis FA, contabilizamos 16 pessoas acolhidas, sendo 8 (50%) delas do sexo masculino e 8 

(50%) do sexo feminino. No que respeita ao estado civil, pode dizer-se que são 

maioritariamente solteiros 9 (56,3%) e que 5 (31,2%) são divorciados ou separados, e ainda 2 

(12,5%) pessoas são viúvas (Tabela 18). As idades das pessoas acolhidas variam entre os 40 e 

os 87 anos, sendo a média de 61,5 anos (Figura 2). 

Tabela 18.  
Estado civil da pessoa acolhida 

 

 

Acolhimento familiar por família Frequência  

(n=6) 

Percentagem 

1 1 16,7 

2 1 16,7 

3 3 50,0 

4 1 16,7 

Estado civil da pessoa acolhida 

 

Frequência 

 (n=16) 
Percentagem 

Solteiro 9 56,3 

Casado 0 0,00 

União de facto 0 0,00 

Separado/Divorciado 5 31,2 

Viúvo 2 12,5 
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Figura 2. Idade da pessoa acolhida 

Quando questionados sobre os motivos que levaram ao AF, as respostas foram variadas, como 

se pode verificar na Tabela 19, como a falta de cuidador, alterações psiquiátricas ou 

deficiência mental, alcoolismo, mas a que apresentou maior frequência foi a dependência 

física, estando esta normalmente relacionada com a ocorrência de acidentes vasculares 

cerebrais. 

Tabela 19.  
Motivos que levaram ao AF 

Motivos para acolhimento 

familiar 

Frequência 

 (n=16) 
Percentagem 

Alcoolismo 3 18,8 

Deficiência mental 3 18,8 

Dependência Física 5 31,2 

Alterações Psiquiátricas 3 18,8 

Sem outro cuidador 2 12,5 

Para esta caracterização procuramos saber há quanto tempo se verificava a situação de 

acolhimento e constatamos que, na maioria dos casos, 6 (37,5%) estão em FA entre um a três 

anos e em 2 (12,5%) casos, a situação de acolhimento é prolongada no tempo, ocorrendo há 

mais de sete anos, como se pode verificar na Tabela 20. 

Tabela 20.  
Tempo da situação de AF 

Duração de acolhimento familiar 
Frequência 

(n=16) 
Percentagem 

Menos de 1 ano 4 25,0 

Entre 1 e 3 anos 6 37,5 

Entre 4 a 6 anos 4 25,0 

Mais de 7 anos 2 12,5 
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b) Conclusões 

Globalmente, esta caracterização permitiu conhecer melhor os responsáveis pelas FA e as 

pessoas que acolhem na sua família, evidenciando-se cuidadores com uma média de idades já 

bastante elevada (52 anos), com o maior número de pessoas acolhidas entre 1 a 3 anos e as 

idades destas a variar entre os 40 e os 87 anos, situando-se a média de idades próxima dos 62 

anos, o que nos indica que as pessoas acolhidas já são consideradas envelhecidas (ISS, IP, 

2012). 

A partir da caracterização da população e da informação fornecida pelo ISS, IP, evidenciava-

se: a) défice de conhecimentos sobre o AF; b) dificuldades na comunicação, c) défice de 

conhecimentos sobre prevenção, controlo e gestão de stresse; d) défices nos conhecimentos 

sobre a gestão do regime terapêutico; e) dificuldades na prevenção e controlo de infeção nos 

cuidados prestados em contexto de AF; f) défice de conhecimentos sobre os cuidados de 

higiene, conforto e eliminação; g) dificuldades na execução das técnicas de posicionamento, 

mobilização e transferências; h) défice de conhecimentos sobre noções básicas de primeiros 

socorros; i) défice de conhecimentos sobre sexualidade ao longo do ciclo de vida.  

Depois de identificadas estas necessidades, foi necessário realizar a sua priorização, processo 

liderado pelos enfermeiros especialistas da UCC, e que conduziu à conceção e 

desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária com o intuito de empoderar os 

responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto. Neste sentido, o empoderamento de 

uma comunidade ou de um grupo insere-se no campo da promoção da saúde como estratégia 

para obter ganhos em saúde, ao nível da saúde individual e comunitária.  

O empoderamento dos cuidadores formais nestas FA permitirá capacitá-las para uma 

prestação de cuidados mais competente, assertiva e eficiente, procurando dotá-los de 

conhecimentos e capacidades mais adequadas que permitam melhorar a qualidade dos 

cuidados e, consequentemente, a saúde.  

1.2. Definição de prioridades 

Nesta etapa, cumpre-nos, depois de identificados os problemas e estabelecidas as 

necessidades, determinar as prioridades. 
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Dando continuidade às fases do planeamento em saúde, procedeu-se à definição das 

prioridades de intervenção. Tratando-se de um processo de tomada de decisão que visava o 

planeamento e a utilização eficiente dos recursos e otimização dos resultados a atingir com a 

implementação do projeto de intervenção (Tavares, 1992), utilizou-se a escala de medida 

linear que, segundo o mesmo autor, “consiste numa escala contínua de 0 a 1.00, sendo este o 

valor correspondente à prioridade máxima” (p.96), por nos parecer a mais simples e adequada 

à situação. Após reunião com a equipa da UCC e ISS, IP, foram determinadas as prioridades 

descritas na Tabela 21. 

Tabela 21.  
Definição de prioridades 

Necessidade 
Elementos 

UCC 
Elementos 

ISS, IP 
Total 

Acolhimento Familiar 0.50 1 1.50/2 = 0.75 

Controlo e gestão do stresse na prestação de cuidados de saúde 0.60 0.60 1.20/2 = 0.60 

Comunicação no cuidar 0.80 0.60 1.40/2 = 0.70 

Gestão do regime terapêutico 1.00 0.80 1.80/2 = 0.90 

Controlo de infeção 0.70 0.60 1.30/2 = 0.65 

Higiene, conforto e eliminação 0.60 0.50 1.10/2 = 0.55 

Noções básicas de primeiros socorros 0.40 0.60 1.00/2 = 0.50 

Sexualidade ao longo do ciclo de vida 0.50 0.40 0.90/2 = 0.45 

Técnicas de posicionamento, mobilização e transferências 0.50 0.60 1.10/2 = 0.55 

1º - Gestão do regime terapêutico; 

2º - Acolhimento Familiar  

3º - Comunicação no cuidar; 

4 º - Controlo de infeção;  

5º - Controlo e gestão do stresse na prestação de cuidados de saúde; 

6º - Higiene, conforto e eliminação; 

7º - Técnicas de posicionamento, mobilização e transferência; 

8º - Noções básicas de primeiros socorros; 

9º - Sexualidade ao longo do ciclo de vida. 
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De acordo com a disponibilidade e recursos e tendo em conta que este foi um projeto iniciado 

por nós mas conduzido pela equipa da UCC “Mãos Amigas” e que a nossa intervenção 

decorreu num período limitado de tempo (setembro a dezembro de 2012), planeamos intervir 

nas primeiras cinco áreas identificadas como prioritárias, ficando as restantes ao encargo dos 

enfermeiros do Centro de Saúde. Contudo, os cinco problemas prioritários foram divididos 

também pela colega de estágio, e ajustados com a seguinte ordem: AF, Controlo e gestão do 

stresse, Prevenção e controlo de infeção na prestação de cuidados de saúde, a que se seguiu a 

Gestão do regime terapêutico e Comunicação no cuidar, assegurados pela colega do MEC. 

Considerando que cada prioridade deve dar lugar a uma intervenção, pareceu-nos ser esta a 

melhor opção para conseguirmos dar resposta ao solicitado e cumprimento de todas as etapas 

do planeamento em saúde de uma forma mais individualizada, potenciando o 

desenvolvimento das competências do EEEC.  

1.3. Fixação de objetivos 

A fixação de objetivos é uma etapa crucial no processo de planeamento em saúde, consistindo 

num dos passos decisivos do projeto, dado que, conhecendo-se as prioridades, consegue-se 

agora definir o âmbito do projeto a desenvolver. 

Como objetivo, entendemos o resultado que se pretende para os responsáveis pelo AF, após a 

implementação do projeto. Assim, estabelecemos os objetivos de acordo com as prioridades 

definidas. Os objetivos constituem a meta que se pretende atingir e indicam o que realmente 

nos propusemos fazer. A sua clara definição ajuda muito na tomada de decisão quanto aos 

aspetos metodológicos, pois saberemos o que queremos fazer e como proceder para alcançar 

os resultados pretendidos, que serão confrontados no momento da avaliação.  

Os objetivos constroem-se como declarações sobre o que as pessoas responsáveis pelo AF 

deverão saber, compreender, ou serão capazes de fazer após a intervenção. Segundo 

Imperatori e Giraldes (1993), os objetivos caracterizam etapas ou fases do projeto de modo a 

monitorizar a intervenção e permitir a avaliação dos resultados.  

Considerando as prioridades estabelecidas e tendo em conta as condições exigidas às FA, 

nomeadamente estarem disponíveis para frequentar ações de formação promovidas pelas 

instituições de enquadramento e ter um membro disponível a quem se possa atribuir a 
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responsabilidade da prestação do acolhimento, definimos os objetivos estimando a 

participação dos responsáveis das seis FA. Por outro lado, sublinhamos que a possibilidade de 

ter formação é um direito que assiste a estas famílias. 

No âmbito da promoção de um trabalho em parceria e alicerçado nas competências 

específicas do enfermeiro especialista, o enfermeiro deve contribuir para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades, na consecução de projetos de saúde e no exercício de 

cidadania.   

Partindo destes pressupostos, estabelecemos como objetivo geral da intervenção: Promover a 

capacitação do responsável das FA do concelho de Celorico de Basto, relativamente ao AF, 

controlo de infeção e controlo e gestão do stresse, através do desenvolvimento de 

competências para um melhor cuidar. 

O projeto de intervenção integra três atividades de âmbito formativo relativamente ao AF; 

prevenção, controlo e gestão do stresse; prevenção e controlo da infeção, em relação às quais 

se descrevem os objetivos gerais e específicos. 

 

Atividade: Acolher para Cuidar  

• Objetivo Geral   

• Aprofundar conhecimentos, acerca do AF, pelos responsáveis das famílias de 

acolhimento do concelho de Celorico de Basto, até dezembro de 2012.  

 

• Objetivos Específicos  

• Enquadrar o AF nas respostas sociais ao envelhecimento e às situações de 

deficiência; 

• Conhecer a finalidade e os objetivos do AF;  

• Analisar os direitos e deveres das FA.  

 

Atividade: Cuidar sem Stresse 

• Objetivo Geral  

• Desenvolver conhecimentos sobre Controlo e Gestão de Stresse nos 

responsáveis das FA, do concelho de Celorico de Basto, até dezembro de 2012.  
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• Objetivos Específicos  

• Identificar as situações de stresse mais comuns nas atividades das FA; 

• Conhecer as estratégias para o controlo das situações de stresse no decurso do 

processo de AF;  

• Treinar estratégias de controlo de stresse no sentido da promoção da saúde da 

FA. 

 

Atividade: Cuidar sem Infetar  

• Objetivo Geral  

• Adquirir conhecimentos sobre a prevenção e controlo de infeções, pelos 

responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto, até dezembro de 2012.  

 

• Objetivos Específicos  

• Adquirir conhecimentos sobre infeções e formas de transmissão; 

• Conhecer a importância das medidas de prevenção e controlo de infeções para o 

bem-estar e saúde das FA e das pessoas acolhidas;  

• Demonstrar a correta utilização dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual), 

pelos responsáveis das FA; 

• Adquirir conhecimentos sobre a importância da lavagem das mãos e da higiene 

dos espaços na prevenção das infeções;  

• Demonstrar os procedimentos inerentes à lavagem correta das mãos. 

A) Objetivos operacionais/Metas 

Para a gestão do projeto de intervenção, foi necessário definir os objetivos operacionais ou 

metas que se constituem como parte fundamental da intervenção, de modo a refletir a 

dinâmica de trabalho, definindo as atividades e os resultados pretendidos com a sua execução 

(Tavares, 1992). Os objetivos operacionais são enunciados de uma forma que permita a sua 

avaliação, através da definição de metas (critérios de sucesso) quantificadas.  

Objetivos operacionais ou metas: 

 Atingir que, pelo menos 80% dos responsáveis das FA, do concelho de Celorico de 

Basto participem na atividade “Acolher para Cuidar”; 
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 Conseguir que, 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participem na atividade “Acolher para Cuidar”, obtenham ganhos em conhecimentos 

sobre o AF; 

 Atingir que, pelo menos 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de 

Basto, participem na atividade “Cuidar sem Stresse”; 

 Conseguir que, 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participem na atividade “Cuidar sem Stresse”, obtenham ganhos em conhecimentos 

sobre as situações de stresse mais comuns;  

 Conseguir que, 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participem na atividade “Cuidar sem Stresse”, executem estratégias de gestão e controlo 

do stresse; 

 Atingir que, pelo menos 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de 

Basto, participem na atividade “Cuidar sem infetar”; 

 Conseguir que, 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participem na atividade “Cuidar sem Infetar”, obtenham ganhos em conhecimentos 

sobre o controlo e prevenção das infeções;  

 Conseguir que, 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participem na atividade “Cuidar sem Infetar”, executem corretamente a lavagem das 

mãos. 

B) Indicadores 

Os indicadores traduzem a medida de um “objetivo que se pretende alcançar ou atingir, de um 

recurso mobilizado, de um efeito obtido, de um elemento de qualidade, de uma variável de 

contexto. No entanto, são acima de tudo, instrumentos de informação com vista a apoiar os 

decisores a comunicar, a negociar ou a decidir. Representam uma grandeza, um número, uma 

cifra, um cálculo (nº, % ou taxa) que permite objetivar o acontecimento ou uma situação e 

interpretá-los” (Direção Geral do Ensino Superior, 2011, p.10). E devem gerar informação útil 

para melhorar o processo de tomada de decisões, monitorizar o cumprimento dos objetivos, 
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quantificar as mudanças ocorridas e efetuar o seguimento dos projetos de modo a permitir 

correções oportunas.   

Neste sentido, o projeto de intervenção integrou os indicadores que visam a orientação dos 

resultados esperados. Apresentamos os indicadores de atividades ou execução, que medem as 

atividades desenvolvidas e os indicadores de resultado ou de impacto, que medem as 

alterações verificadas nos problemas. A sua operacionalização permitiu-nos saber em que 

medida os objetivos foram alcançados, no período de tempo considerado. Assim, começamos 

por selecionar o conjunto de indicadores considerados apropriados para obter “Ganhos em 

Saúde”, entendidos como indicadores de resultado ou de impacto. Pretendeu-se, assim, medir 

as alterações verificadas no problema ou a situação atual desse problema e esta informação foi 

discutida entre nós e os supervisores. Depois de construído o conjunto inicial de indicadores, 

estes foram analisados pelos dois EEEC (peritos), para obtermos a sua opinião sobre os 

indicadores selecionados, e com base nos contributos recebidos, corrigiram-se alguns dos 

indicadores. Por esta razão, elaboramos o conjunto de indicadores que, em nosso entender, 

nos ajudariam a analisar o comportamento das variáveis da intervenção. 

 Indicadores de atividade ou execução  

 

Nº de responsáveis das FA presentes na atividade “Acolher para Cuidar”    x  100 = Y 

Nº de responsáveis das FA convocados 

 

Nº de responsáveis das FA presentes na atividade “Cuidar sem Stresse”      x    100 = Y 

Nº de responsáveis das FA convocados 

 

Nº de responsáveis de FA presentes na atividade “Cuidar sem Infetar ”     x   100 = Y 

Nº de responsáveis das FA convocados 

 

 Indicadores de resultado ou de impacto  

  

a) Ganhos em conhecimentos sobre o Acolhimento familiar: 

 

Nº de respostas corretas no questionário da atividade “Acolher para Cuidar”   x 100 = Y 

Nº total de perguntas do questionário 
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Nº responsáveis que demonstra conhecimentos sobre o AF  x 100 = Y 

Nº de responsáveis que participa na atividade AF 

 

 

b) Ganhos em conhecimentos sobre “Prevenção, controlo e gestão de stresse”: 

 

Nº de respostas corretas no questionário da atividade “Cuidar sem Stresse”    x  100 = Y 

Nº total de perguntas do questionário 

 

Nº responsáveis que demonstra conhecimentos sobre o Prevenção, controlo e gestão de stresse x 100 = Y 

Nº de responsáveis que participa na atividade “Cuidar sem Stresse” 

 

c) Ganhos em conhecimentos sobre “ Prevenção e controlo de infeção”: 

 

Nº de respostas corretas no questionário da atividade “Cuidar sem Infetar” x 100 = Y 

Nº total de perguntas do questionário 

 

Nº responsáveis que demonstra conhecimentos sobre o Prevenção e controlo de infeção x 100 = Y  

 Nº de responsáveis que participa na atividade “Cuidar sem Infetar” 

1.4. Seleção de estratégias 

Depois de definidos os objetivos, para lhes dar resposta selecionamos as estratégias 

conducentes à resolução ou minimização dos problemas, que implica a previsão de recursos 

humanos, físicos e financeiros (Tavares, 1992). 

Tendo em conta o pedido realizado pelo ISS, IP, e conhecendo já a especificidade da 

população alvo da nossa intervenção (pessoas adultas com poucas habilitações académicas), 

procuramos fazer uma abordagem simples dos assuntos, para que todos compreendessem a 

mensagem transmitida e se sentissem envolvidos no projeto. Neste sentido e atendendo ao 

curto tempo disponível para a realização do projeto, foram definidas as seguintes estratégias: 

 Reunião com os responsáveis do Instituto Nacional de Segurança Social; 

 Recolha de dados das famílias de acolhimento e das pessoas em situação de AF do 

concelho de Celorico de Basto; 
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 Contacto telefónico com os responsáveis das FA; 

 Pesquisa bibliográfica sobre os temas e orientada para a população alvo; 

 Adoção de uma componente prática sobre cada temática a desenvolver, por exemplo, 

panfletos (AF), vídeos (AF, lavagem das mãos), exemplificação de exercícios 

(lavagem das mãos e técnicas de relaxamento); 

 No início de cada atividade fazer um resumo da atividade anterior para criar 

momentos de esclarecimento de dúvidas; 

 Utilização de técnicas de brainstorming para conduzir a troca de experiências e criar 

envolvência com o grupo; 

 Realização/aplicação de questionário inicial para avaliação dos conhecimentos; 

 Realização/aplicação de questionário final para avaliação dos conhecimentos 

adquiridos durante as atividades; 

 Realização/aplicação de formulário para avaliação da satisfação dos responsáveis das 

FA sobre as atividades realizadas; 

 Elaboração de um Manual de Boas Práticas para as FA; 

 Criação de um diploma de participação. 

A) Previsão dos recursos 

A previsão dos recursos necessários para o desenvolvimento do projeto permitiu-nos conhecer 

previamente possíveis obstáculos, que pode ser necessário contornar ou então atender a 

possíveis condicionantes da sua realização. 

Um projeto implica sempre o envolvimento e colaboração de várias pessoas, considerando 

estes como recursos humanos: 

 Duas enfermeiras mestrandas em Enfermagem Comunitária da ESEnfVR-UTAD; 

 Dois EESC, da UCC; 

 Responsáveis das FA; 

 Um representante do ISS, IP; 

 Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde de Celorico de Basto. 
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Ao longo das atividades pensamos englobar os seguintes recursos materiais: 

 Projetor multimédia; 

 Computador portátil; 

 Diversos materiais didáticos relacionados com as temáticas: vídeos, panfletos 

informativos, luvas, máscaras, bata/avental, Bioboxe, 80 gr de Vitamina A, sistema de 

som; 

 Reserva da sala de reuniões do Centro de Saúde de Celorico de Basto como espaço 

físico para desenvolver as atividades planeadas. 

O planeamento de recursos financeiros possibilitou perceber até que ponto o projeto era 

viável. Como recursos económicos ou financeiros, estimar os gastos utilizados nas fotocópias 

dos questionários, algum material de apoio, a impressão dos Manuais de Boas Práticas no AF, 

e um pequeno lanche realizado no final do projeto, perfazendo um total de 75 euros, como se 

verifica na Tabela 22. Procuramos obter alguns patrocínios, nomeadamente na parte referente 

à pastelaria para o lanche, sumos, entre outros. 

Tabela 22. 

Previsão do orçamento 

Recursos Orçamento (€) 

Lanche 35 

Papel de fotocópias 10 

Computador portátil Disponível no Centro de Saúde 

Projetor multimédia Disponível no Centro de Saúde  

Telefone Disponível no Centro de Saúde 

Enfermeiros 0 

Folhetos e guia de acolhimento 30 

Total 75 

1.5. Operacionalização do projeto “Capacitar para o Cuidar: necessidades 

formativas das famílias de acolhimento ” 

O programa da UCC “Mãos Amigas” foi denominado “Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado”. 

Este programa integrou três projetos formativos: o projeto “Capacitar para o Cuidar: 

necessidades formativas das FA” de idosos e adultos com deficiência e incapacidades, o 

projeto desenvolvido pela colega do MEC e o projeto desenvolvido pelos enfermeiros da 
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equipa do Centro de Saúde, todos visando colmatar as necessidades formativas das FA. Este 

programa de intervenção comunitária utilizou como metodologia o planeamento em saúde e 

foi realizado com as FA, visando colmatar défices de conhecimentos e promover as 

potencialidades das FA.  

Entendemos por projeto um conjunto de atividades para resolver um determinado problema 

num período de tempo. O projeto “Capacitar para o Cuidar: necessidades formativas dos 

cuidadores” FA de idosos e adultos com deficiência e incapacidade dá início ao 

desenvolvimento do programa “A Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado” cujo espaço temporal 

eram as 15 semanas de estágio. Este projeto constava de três atividades formativas: a) 

Acolher para Cuidar; b) Cuidar sem Stresse; c) Cuidar sem Infetar. Demos resposta às 

necessidades prioritárias, sendo as restantes desenvolvidas pelos colegas do Centro de Saúde, 

até ao primeiro semestre de 2013. Na continuidade do projeto “Capacitar para o Cuidar”, foi 

programada uma atividade para o primeiro trimestre de 2013, em que os enfermeiros do 

Centro de Saúde se deslocarão ao domicílio destas famílias, num horário a acordar, para 

avaliar, através de uma grelha de observação, os ganhos em conhecimentos permitindo 

avaliar de modo mais adequado os conhecimentos e competências das FA.  

1.5.1. Planeamento das atividades do projeto “Capacitar para o Cuidar: 

necessidades formativas das famílias de acolhimento” 

O projeto “Capacitar para Cuidar: necessidades formativas dos cuidadores” tem subjacentes 

os princípios do AF para o empowerment e capacitação dos responsáveis das FA. Associado 

ao conhecimento dos problemas concretos das famílias e da pessoa acolhida e do cuidador, 

mobilizamos estratégias de capacitação para esta população perspetivando, também, o cuidar 

das FA, ou seja, o cuidar do cuidador. 

Numa sociedade, em processo de envelhecimento acelerado, que gera dependência, 

envelhecer com sucesso é uma alternativa possível e, neste sentido, a OMS defende que a 

estratégia a seguir é a capacitação das pessoas para aprenderem ao longo de toda a vida, de 

modo a que se encontrem preparadas para todos os seus estádios. Esta capacitação permite-

lhes mobilizar recursos necessários para fazerem frente às incapacidades geradas pelas 

doenças crónicas, tornando-se menos dependentes, mais autónomos e, consequentemente, 

com maior qualidade de vida (Simões, Nogueira, Lopes, Santos & Peres, 2003). As atividades 
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formativas e a EpS consideram-se de grande relevância quando se fala em preparar os 

indivíduos para um papel ativo na saúde ao desenvolver a capacidade de tomada de decisão, 

responsabilizando-os pela sua saúde e consciencializando-os para os processos de mudança, 

com vista à adoção de estilos de vida saudáveis e promotores de saúde (Simões et al., 2003).  

Para os enfermeiros que trabalham em articulação direta com a comunidade, educar as 

pessoas para a saúde é fundamental no dia-a-dia profissional, criando condições para que 

estas adquiram informação e competências necessárias para fazerem escolhas saudáveis e 

modificarem os comportamentos de risco, capacitando-as para a completa realização do seu 

potencial de saúde. Capacitar, pode ser definido como um processo educacional ou formativo 

que possibilita a aprendizagem contínua e ajuda os cuidadores a desenvolverem habilidades 

para a melhoria das suas atitudes perante determinadas situações, despertando a motivação 

(Almeida, Oliveira & Santos, 2011). Para capacitar, torna-se necessária uma sólida 

implantação num meio favorável, acesso à informação, estilos de vida e oportunidades que 

permitam opções saudáveis (Carta de Ottawa, 1986). As FA não podem realizar totalmente o 

seu potencial de saúde sem que sejam capazes de controlar os fatores que a determinam. 

Consideramos que dar apenas informação atualizada em saúde não é, na maioria das vezes, 

suficiente para que os conhecimentos sejam efetivos ou para que ocorra a mudança de 

comportamento. É necessário que a mudança seja uma necessidade sentida pelas pessoas em 

questão, cabendo aos enfermeiros reconhecer as pessoas e as populações como o principal 

recurso de saúde e apoiá-las e capacitá-las para se manterem saudáveis. 

No sentido de rentabilizar esforços, quando se trabalha com a comunidade, as estratégias 

devem ser orientadas preferencialmente para um grupo de pessoas que tenha as mesmas 

dificuldades, partilhe das mesmas queixas, medos ou necessidades. O processo de mudança 

que se pretende alcançar, quando realizados a grupos, permite a valorização destes tanto 

individualmente como em grupo (família e comunidade), envolvendo-os como sujeitos ativos 

e participantes. Todo este processo exige um profundo conhecimento dos envolvidos e grande 

capacidade de dinâmica ao nível do planeamento. Para tal, implica planear um programa 

adequado em que se preveem os recursos e as metodologias a utilizar, tentando que estas 

sejam capazes de dar uma resposta apropriada às necessidades de saúde de cada pessoa, 

grupo/família e comunidade. Todo o processo é planeado, organizado e executado pelo 

EEEC, mantendo a preocupação com as dificuldades e barreiras existentes à aprendizagem, 

procurando as estratégias facilitadoras dessa aprendizagem. 
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Assim, foi nosso propósito realizar a programação do projeto “Capacitar para o Cuidar” o 

mais pormenorizada possível, de uma forma dinâmica e adequada à população em questão, 

procurando um contínuo acompanhamento. Flexível, sempre que necessário alterar as 

dinâmicas utilizadas, assim como, estando sempre alerta para novas necessidades que podem 

surgir no decorrer da sua implementação.  

Dando resposta ao pedido realizado pelo ISS, IP, e à especificidade da população alvo do 

projeto de intervenção, tendo em conta as faixas etárias e as diferentes habilitações 

académicas, procurou-se fazer uma abordagem simples dos assuntos, pretendendo que todos 

os responsáveis pelo acolhimento compreendessem a mensagem transmitida e se sentissem 

envolvidos no projeto. Deste modo, pretendíamos um aumento real de conhecimentos e 

consequentemente melhoria na prestação de cuidados de modo a produzir ganhos em saúde. 

Neste sentido, as estratégias delineadas centraram-se essencialmente na necessidade de um 

processo formativo dos cuidadores formais (os responsáveis das FA), pelo que as atividades 

foram planeadas para ocorrerem no Centro de Saúde de Celorico de Basto nos meses de 

outubro e novembro de 2012. 

A escolha do local foi intencional, de forma a potenciar a aproximação dos responsáveis das 

FA ao contexto de saúde, e também para que se familiarizassem com os recursos ali 

disponíveis. Este processo formativo tinha subjacente uma vertente mais social, possibilitando 

ao cuidador confrontar o que pensa, o que faz e como faz com outros cuidadores, de forma a 

potenciar o debate, o esclarecimento de dúvidas e a partilha de experiências; e uma vertente 

mais individual, visto ser difícil o contacto com os cuidadores fora do seu meio familiar. Este 

pode ser um momento chave para os enfermeiros na avaliação das verdadeiras necessidades e 

ser a melhor forma para realizar formação adequada, específica e acompanhada com feedback 

imediato (Simões et al., 2003). 

Para o EEEC, a realização deste tipo de intervenção permite-lhe pôr em prática as suas 

competências específicas para conceber, planear, coordenar e implementar programas de 

saúde no âmbito da prevenção, proteção e promoção da saúde, tendo em conta a identificação 

das reais necessidades que as pessoas têm na área da saúde.  
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A) Atividade “Acolher para Cuidar” 

A prestação de cuidados é uma experiência complexa, específica e diversificada. A temática 

“Acolhimento Familiar” é, para estes cuidadores, já bastante familiar. No entanto, nunca 

tiveram nenhum tipo de esclarecimento formativo referente à sua definição, aos seus objetivos 

e regras. É de salientar que apesar de estes cuidadores, na sua maioria, já serem cuidadores há 

anos, nunca lhes foi dado nenhum tipo de formação para tal, contrariamente ao que é 

estabelecido legalmente nos direito destas famílias, como é referido no Manual de 

Acolhimento “ter acesso a formação inicial e formação contínua dada pela instituição de 

enquadramento” (ISS, IP, 2012, p.6). É de extrema importância dotar estas famílias de 

conhecimentos referentes ao acolhimento, disponibilizando toda a informação referente aos 

cuidados que devem prestar, quais as suas obrigações para com as pessoas acolhidas, o que se 

pretende com este acolhimento, entender quanto este acolhimento é importante no nosso 

panorama social e, por último, e não menos importante, serem conhecedores dos seus direitos, 

em que realçamos a importância da formação. Conhecido o público-alvo do nosso projeto, 

podemos conceber estas atividades como formação para adultos, em que a aprendizagem, 

neste contexto é realizada em todas as situações do quotidiano, quer sejam situações formais 

ou informais, onde devemos encarar o indivíduo como o próprio centro da aprendizagem, 

tornando-se coprodutor ativo da sua educação, da sua aprendizagem e do desenvolvimento de 

competências (Ribeiro, 2010). 

Nesta linha de pensamento, tendo em conta alguns princípios de orientação na formação de 

adultos, Ribeiro (2010), ao corroborar Canário (2000), considera que a formação é um 

processo de transformação individual, na dimensão do saber (conhecimentos), do saber fazer 

(capacidade) e do saber ser (atitudes). Para tal, é necessário um envolvimento dos cuidadores 

de forma a ser incentivada uma estratégia de autoformação, envolvendo-os na participação 

das atividades que se pretendem desenvolver. A formação de adultos deve estar sempre 

focalizada nas verdadeiras necessidades dos envolvidos bem como nas expectativas, o que 

aumenta a importância da metodologia a utilizar.  

A atividade “Acolher para Cuidar” foi programada considerando o visionamento de um 

pequeno vídeo sobre os tipos de cuidados que podem ser prestados em contexto de domicílio, 

facultado pelos membros representantes do ISS, IP. Foi prevista a distribuição, durante a 
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sessão, de brochuras disponibilizadas pelo ISS, IP, que permitiam visualizar os conteúdos do 

AF.  

 Tema: “Acolhimento Familiar”           

 Grupo alvo: Responsáveis das FA de pessoas em situação de AF do concelho de 

Celorico de Basto 

 Data de realização: 9/10/2012 

 Hora: 14.00 – 16.00 horas 

 Local: Sala de Reuniões do Centro de Saúde de Celorico de Basto 

 Duração: 120 minutos.   

 Preletores: Enfermeira Joana Costa, Mestranda em Enfermagem Comunitária da 

ESEnfVR-UTAD 

 Orientação: EEEC da UCC “Mãos Amigas” de Celorico de Basto 

Metas da atividade 

Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Acolher para Cuidar”, responda corretamente às questões referentes ao 

enquadramento do AF nas respostas sociais ao envelhecimento e às situações de deficiência 

(Q1, Q3, Q4); 

Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Acolher para Cuidar”, responda corretamente às questões referentes à finalidade e 

objetivos do AF (Q2, Q5, Q8); 

Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Acolher para Cuidar”, responda corretamente às questões referentes aos direitos e 

deveres do AF (Q6, Q7, Q9, Q10).  
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Plano da atividade “Acolher para Cuidar” 

 

B) Atividade 2 “Cuidar sem Stress” 

Na prestação de cuidados a indivíduos dependentes, algumas pessoas são sujeitas a uma 

grande sobrecarga, devido às sucessivas exigências do cuidar. São várias as pessoas que 

descrevem e identificam as situações do cuidar como situações geradoras de stresse, definido 

por Lazarus e Folkman (1984) como a relação particular entre a pessoa e o ambiente, sendo 

percebido por esta como ameaçador ou que vai para além dos seus recursos e põe em perigo o 

seu bem-estar. Estes acontecimentos evidenciam-se pela ausência de mecanismos de 

resolução de problemas perante situações potencialmente ameaçadoras a que, no dia-a-dia, o 

cuidador está sujeito e que interpreta com sentimentos de tensão e mal-estar (Rocha, 2009). A 

sua duração e intensidade pode desencadear situações de rutura e desânimo, que devem ser 

evitadas, através do desenvolvimento de características que permitam uma adaptação positiva 

a esta carga, mobilizando estratégias de coping.  

O coping foi definido por Ribeiro (2009) como “esforços cognitivos e comportamentais para 

gerir exigências específicas, internas e/ou externas, que são avaliadas como excedendo, ou 

Etapas 
Duração 

(minutos) 
Conteúdos 

Estratégias  

Métodos Recursos Avaliação 

Introdução 

 

 

25  

- Apresentação dos elementos do   

grupo; 

- Aplicação do questionário para ava-

liação inicial de conhecimentos; 

- Apresentação do tema; 

- Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Direta (processo) 

Aplicação de 

questionário 

Antes e após a 

sessão 
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- Enquadramento do acolhimento fa-

miliar nas respostas sociais ao 

envelhecimento e às situações de 

deficiência; Informar sobre redes 

sociais de apoio; Encorar quando 

necessário a solicitar serviços domi-

ciliários; Informar como contactar a 

enfermeira de família/serviços de 

saúde; 

- Finalidade e objetivos do AF; 

- Direitos e deveres das FA; 

- Cuidados prestados à pessoa aco-

lhida. 

Expositivo 

Demonstrativo 

 

 

Visionamento de 

um vídeo 

 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 30 

- Esclarecimento de dúvidas; 

- Aplicação do questionário para ava-

liação final de conhecimentos; 

- Avaliação da estratégia utilizada. 

Interativo Diálogo informal 
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como estando nos limites dos recursos pessoais” (p.1), ou seja, estratégias em que o cuidador 

consegue diminuir esta carga através de diversos mecanismos, como por exemplo, a prática 

de uma atividade física, lúdica ou social (passear, ouvir música, ler, praticar exercício físico, 

técnicas de relaxamento, rir). A qualidade de vida dos cuidadores é influenciada de forma 

negativa ou positiva, dependendo das estratégias que estes adotam, ou seja, o modo como 

gerem as situações face ao stresse (Sequeira, 2007). 

Neste contexto, o processo de cuidado, que implica uma enorme interação entre a pessoa 

dependente e o cuidador, mostra-nos as várias dificuldades que ainda estão patentes, pois 

deparamo-nos com a certeza que estes cuidadores necessitam de formação e apoio no papel 

que desempenham. As situações de acolhimento são para as pessoas acolhidas e para as FA 

grandes desafios, a nível pessoal, familiar e social, para o qual os EEEC são os profissionais 

mais capacitados para uma ação eficaz (Ferreira, 2010). 

 Tema: “Prevenção, Controlo e Gestão de Stresse”  

 Grupo alvo: Responsáveis das FA de pessoas em situação de AF do concelho de 

Celorico de Basto 

 Data de realização:13/11/2012 

 Hora: 14.00 – 15.00 horas 

 Local: Sala de Reuniões do Centro de Saúde de Celorico de Basto 

 Duração: 60 minutos   

 Preletores: Enfermeira Joana Costa, Mestranda em Enfermagem Comunitária da 

ESEnfVR-UTAD 

 Orientação: EEEC da UCC “Mãos Amigas” de Celorico de Basto   

Metas da atividade 

Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Stresse”, responda corretamente às questões referentes à identificação 

das situações de stresse mais comuns nas atividades das FA (Q1, Q2, Q9, Q10); 

Conseguir que, 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Stresse”, responda corretamente às questões referentes às estratégias 

para o controlo e gestão das situações de stresse no decurso do processo de AF (Q3, Q4, Q5, 

Q6, Q7, Q8); 
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Conseguir que, 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto durante a 

atividade “Cuidar sem Stresse”, executem a técnica de relaxamento.  

Plano da atividade “Cuidar sem stresse” 

 

C) Atividade “Cuidar sem Infetar” 

As infeções são comuns, surgindo frequentemente quando se está mais debilitado. Por isso, é 

necessário que todas as pessoas adotem medidas que lhes permitam reduzir o risco de contrair 

uma infeção. Se atendermos que durante o AF os cuidados são prestados no domicílio, 

teremos que considerar que os cuidadores podem não estar despertos para a transmissão de 

microrganismos. No entanto, entre quem presta cuidados a possibilidade de transmissão de 

infeções é uma realidade incontornável. Na maioria dos casos esta transmissão tem como 

fonte e/ou veículo as mãos, havendo contaminação entre os microrganismos da pele e de uma 

pessoa para outra. 

Etapas 
Duração 

(minutos) 
Conteúdos 

Estratégias  

Métodos Recursos Avaliação 

Introdução 

 

 

10  

- Esclarecimento de dúvidas; 

- Aplicação de questionário para ava-

liação inicial dos conhecimentos; 

- Apresentação do tema; 

- Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Direta (processo) 

Aplicação de 

questionário 

Antes e após a 

sessão 

Desenvolvimento 30  

-Definição de stresse 

 -Identificação das situações de stresse 

mais comuns nas atividades das FA;  

-Estratégias para o controlo e gestão das 

situações de stresse do AF; 

-Analisar como os cuidadores enfren-

tam as dificuldades; 

-Facilitar a comunicação expressiva das 

emoções; 

-Encorajar os Cuidadores a identificar 

os seus pontos positivos; 

-Importância dos mecanismos de 

coping. 

-Explicar formas para implicar a família 

na ajuda à situação de stresse 

- Treinar estratégias de controlo de 

stresse no sentido da promoção da 

saúde das FA. 

Expositivo 

Demonstrativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 
20 

 

- Esclarecimento de dúvidas; 

- Aplicação do questionário para ava-

liação final de conhecimentos; 

- Avaliação da estratégia utilizada. 

Interativo 
Diálogo 

informal 
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A implementação de uma ampla e diversificada estratégia para a higiene das mãos a nível 

nacional, por consenso com a proposta da OMS, constitui a abordagem mais eficaz para a 

promoção da prática da higiene das mãos. Os elementos-chave desta estratégia incluem a 

formação como um meio primordial para a redução da ocorrência de infeções (DGS, 2010). 

Assim, a sensibilização das pessoas acolhidas, familiares e prestadores de cuidados para a 

prevenção e controlo de infeção é uma temática de extrema importância e relevância para a 

sociedade (DGS, 2010).  

Os cuidados com a higiene e limpeza tanto a nível das pessoas acolhidas como dos espaços e 

das habitações, a par da lavagem das mãos, são o ponto-chave para a prevenção das infeções. 

É, então, necessário alertar estes responsáveis das FA para esta problemática, realçando para 

tal os cuidados que devem ter no seu dia-a-dia.  

 Tema: “Prevenção e Controlo da Infeção”         

 Grupo alvo: Responsáveis das FA no concelho de Celorico de Basto. 

 Data de Realização: 20/11/2012 

 Hora: 14.00 - 16.00 horas 

 Local: Sala de Reuniões do Centro de Saúde de Celorico de Basto 

 Duração: 120 minutos 

 Preletores: Enfermeira Joana Costa, Mestranda em Enfermagem Comunitária da 

ESEnfVR-UTAD 

 Orientação: EEEC da UCC “Mãos Amigas” de Celorico de Basto 

Metas da atividade  

Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Infetar”, responda corretamente às questões referentes ao conceito de 

infeção e formas de transmissão em situação de AF (Q1, Q6);  

Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Infetar”, responda corretamente às questões referentes à importância 

das medidas de prevenção e controlo de infeção para o bem-estar e saúde das FA e das 

pessoas acolhidas (Q10, Q8, Q5); 
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Conseguir que 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Infetar”, responda corretamente às questões referentes à correta 

utilização dos EPI (Q4, Q7); 

Conseguir que, 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Infetar”, responda corretamente às questões referentes à importância da 

lavagem das mãos e higiene dos espaços na prevenção das infeções (Q9, Q3, Q2); 

Conseguir que, 70% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, após a 

atividade “Cuidar sem Infetar”, execute corretamente a técnica de lavagem das mãos. 

Plano da Atividade “Cuidar sem Infetar” 

 

 

Etapas 
Duração 

(minutos) 
Conteúdos 

Estratégias  

Métodos Recursos Avaliação 

Introdução 

 

 

25  

- Esclarecimento de dúvidas; 

-Aplicação de um questionário inicial 

de conhecimentos; 

- Apresentação do tema; 

- Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

Computador; 

Projetor 

Multimédia; 

 

Direta (processo) 

Aplicação de 

Questionário 

antes e após a 

sessão 

Desenvolvimento 60  

- Definição de infeção e formas de 

transmissão em contexto de AF; 

-Auxiliar o cuidador a perceber a 

importância das medidas de preven-

ção e controlo de infeções para o 

bem-estar e saúde da FA e das 

pessoas acolhidas; 

- Demonstração da Correta utilização 

dos EPI; 

-Explicação da importância da 

lavagem das mãos e da higiene dos 

espaços na prevenção das infeções;  

- Demonstração/execução dos procedi-

mentos inerentes à lavagem correta 

das mãos. 

Expositivo 

Demonstrativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 35  

- Esclarecimento de dúvidas; 

- Aplicação de um questionário final 

de avaliação de conhecimentos; 

- Avaliação da estratégia utilizada. 

Interativo 
Diálogo 

informal 
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1.6. Desenvolvimento das atividades do Projeto “Capacitar para o Cuidar” 

Em seguida, faremos uma descrição das atividades que desenvolvemos ao longo do 

projeto “Capacitar para o Cuidar”, procurando fazê-lo de uma forma simples, real e 

sucinta.  

1.6.1. Atividade “Acolher para Cuidar” 

A primeira atividade “Acolher para Cuidar” decorreu no dia 9 de outubro, pelas 14.00 horas, 

dando início ao projeto, com a reunião dos responsáveis das FA na sala de reuniões do Centro 

de Saúde de Celorico de Basto. Compareceram os seis responsáveis das FA convocados à 

hora marcada. Acolhidos os responsáveis pelas FA, passamos à apresentação da equipa 

envolvida neste projeto (UCC “Mãos Amigas”, ISS, IP, mestrandas e as FA). Feita a 

apresentação, percebemos que os seis responsáveis pelo acolhimento familiar eram os 

cuidadores da pessoa que acolhiam na família. Iniciamos a atividade com um jogo quebra 

gelo e utilizamos o Brainstorming pedindo que nos dissessem frases que considerassem 

apropriadas para dizer em que consistia o acolhimento familiar. Adotamos uma postura 

facilitadora de modo a estabelecer uma relação construtiva baseada na confiança e respeito 

com os cuidadores. Abordamos a importância do tema da formação “acolhimento familiar” e 

passamos a distribuir o questionário para a avaliação inicial dos conhecimentos (Apêndice E) 

que os cuidadores possuíam acerca do AF. Aproveitamos este momento para ir interagindo 

com os cuidadores, disponibilizando o nosso apoio para os esclarecimentos de possíveis 

dúvidas. Preenchidos e recolhidos os questionários, passamos à introdução do tema 

abordando os centeúdos previstos para esta fase. Demos continuidade à apresentação dos 

conteúdos, nomeadamente os conceitos de AF e de prestador de cuidados, enquadrando estes 

nas respostas socias ao envelhecimento e às situações de deficiência; identificamos a 

finalidade e os objetivos do AF e fizemos uma descrição dos principais direitos e deveres das 

FA, como prestadores de cuidados. Estes conteúdos foram apoiados pela projeção de slides 

em PowerPoint® (Apêndice F) que ajudavam ao acompanhamento por parte dos cuidadores 

da nossa exposição.  

Procuramos facilitar a comunicação com o cuidador, falando pausadamente e de modo 

simples por forma a fomentar uma comunicação objetiva, dar espaço para que pudessem fazer 
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intervenções, falando das suas experiências e esclarecessem dúvidas. A última parte procurou 

consolidar estes aspetos, reforçado pelo visionamento de um vídeo sobre os cuidados que 

podem ser prestados em contexto de domiciliário, facultado pelas responsáveis do ISS, IP. 

Terminados os conteúdos, demos início a um período de troca de ideias e experiências, dando 

oportunidade a cada um dos responsáveis das FA de se expressar acerca da importância que 

tinha para a sua família ser FA. Estes foram momentos muito participativos em que todos 

falaram da sua experiência. Valorizamos as emoções do cuidador procurando dar atenção e 

conhecer as suas mensagens não-verbais como a posição física, tom de voz, entre outras. 

Posteriormente, aplicamos novamente o questionário para avaliar os conhecimentos 

adquiridos durante a atividade formativa (Apêndice E). 

Por fim, despedimo-nos dos responsáveis das FA, motivando-os para participarem nas 

próximas atividades.  

1.6.2. Atividade “Cuidar sem Stresse” 

No dia 13 de novembro, pelas 14.00 horas, demos continuação ao projeto “Capacitar para o 

Cuidar”, com a reunião dos responsáveis das FA na sala de reuniões do Centro de Saúde, para 

a realização da atividade “Cuidar sem Stresse”.  

Ficamos agradavelmente surpreendidos pela presença dos seis responsáveis das FA, que se 

mostraram muito motivados pela participação no projeto. Já nos conhecíamos e todos se 

mostravam muito à vontade. Depois de todos estarem acomodados, demos oportunidade para 

esclarecimento de alguma dúvida que pudesse ter surgido relativamente à atividade anterior, 

“Acolher para Cuidar”.  

A atividade “Cuidar sem Stresse” teve início com a aplicação do questionário para avaliação 

inicial (Apêndice E) dos conhecimentos relativos à prevenção, controlo e gestão de stresse. Na 

fase introdutória, foram definidos os conceitos de stresse. Posteriormente abordaram-se as 

estratégias de controlo de stresse e foram identificadas as situações de stresse comuns nas 

atividades das FA (Apêndice G). Deu-se oportunidade para que todas pudessem expressar a 

sua experiência encorajando a partilha de preocupações, medos e receios. Pretendíamos que 

partilhassem com os outros cuidadores as suas experiências, proporcionando um momento de 

partilha de experiências, estratégias e informações úteis para o desenvolvimento do papel que 



Enquadramento Metodológico 

 

69 

assumiram. Abordamos as estratégias para o controlo do stresse, explicando a necessidade de 

dispor de tempo para si próprias, como por exemplo caminhar, fazer algum exercício. 

Pedimos que identificassem as atividades que as ajudam a relaxar como por exemplo: ouvir 

musica, ver televisão, ler, ou realizar atividades prazerosas, estratégias que todas as 

cuidadoras podiam adotar. Comentamos as suas perceções, sem juízos de valor e explorando 

as razões para a auto crítica. A fase seguinte da atividade consistiu num exercício prático, com 

a demonstração de algumas das estratégias de controlo de stresse. Com a ajuda do sistema de 

som, pusemos em prática uma técnica de relaxamento, facilmente executada pelos membros 

das FA. Esta técnica provocou uma fácil adesão de todos os participantes e após a sessão 

todas as cuidadoras se encontravam visivelmente satisfeitas. 

Na parte final, demos oportunidade para os responsáveis das FA darem a sua opinião, 

esclarecerem dúvidas e trocarem experiências. 

Por último, aplicou-se novamente o questionário de avaliação de conhecimentos dos 

responsáveis das FA (Apêndice E).  

1.6.3. Atividade “Cuidar sem Infetar” 

A última atividade do projeto “Capacitar para o Cuidar” decorreu no dia 20 de novembro de 

2012 às 14 horas. Mais uma vez, compareceram as seis responsáveis das FA na sala de 

reuniões do Centro de Saúde de Celorico de Basto para participarem na atividade que visava a 

prevenção e controlo de infeção. Nesta fase, já todos nos conhecíamos muito bem e eram os 

cuidadores que iniciavam a sessão colocando questões das atividades anteriores, partilhando 

as suas experiências ou dificuldades.  

No que toca ao desenvolvimento da atividade “Cuidar sem Infetar”, começamos pela 

aplicação do questionário inicial (Apêndice E) para avaliar os conhecimentos dos responsáveis 

das FA relativamente à prevenção e controlo de infeção. Para que esta participação fosse o 

mais ativa possível, utilizamos o brainstorming para que fossem dando pistas das situações do 

AF que poderiam conduzir à infeção. No enquadramento do tema, reforçado pela abordagem 

da definição de infeção e as suas formas de transmissão, tivemos o cuidado de utilizar uma 

linguagem que fosse compreendida por todos os participantes. 
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No desenvolvimento da atividade, abordamos a importância das medidas de prevenção e 

controlo de infeções para o bem-estar e saúde das FA e das pessoas acolhidas. Demos enfase 

à higiene pessoal como fator importante para o conforto e bem-estar da pessoa e prevenção de 

infeções e à higiene do ambiente habitacional, que deve ser bem limpo e arejado de modo a 

contribuir para a prevenção de infeções. Explicamos a importância de quebrar a cadeia de 

transmissão de infeções, através de procedimentos simples de limpeza das instalações da casa 

e das mãos, por forma a remover os micro-organismos que colonizam as superfícies e a pele. 

Sublinhamos que a sujidade é propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos e, 

neste sentido, explicamos que devem usar luvas, aventais ou mascaras durante a higiene de 

pessoas acamadas e explicamos quando é necessário usar estes equipamentos de proteção 

individual. (Apêndice H) Levamos para a sessão luvas, aventais, máscaras e explicamos a 

importância da correta utilização dos EPI, a importância da lavagem das mãos e da higiene 

dos espaços na prevenção das infeções. Foi demostrada e realizada por todos a técnica correta 

da lavagem das mãos. Terminamos com a demonstração e execução prática do manuseamento 

dos EPI e da técnica correta de lavagem das mãos. Na execução da técnica, simulamos a 

lavagem das mãos, com a aplicação de creme (Vitamina A) em vez de solução de limpeza, 

permitindo visualizar que uma simples lavagem não é suficiente (pois alguns pontos das mãos 

[luvas] mantinham-se intactas), o que não acontecia quando realizávamos corretamente a 

técnica de lavagem das mãos. Esta execução prática foi muito participada e comentada por 

todas as cuidadoras o que veio enfatizar a importância de uma lavagem correta das mãos. Para 

avaliar esta técnica, utilizamos uma grelha de observação que foi aplicada pela colega do 

MEC, ou seja, enquanto íamos fazendo a demostração e executando a técnica, a colega seguia 

a grelha de observação para observar como as cuidadoras realizavam a técnica da lavagem das 

mãos. No fim desta execução mostraram-se muito recetivas, referindo que tomaram 

consciência da sua capacidade para prevenir infeções, ficando despertas para mudar e 

melhorar alguns comportamentos. Uma melhoria da lavagem das mãos começa na 

capacitação e monitorização das práticas de higiene e é sustentada por ações que transponham 

obstáculos e barreiras comportamentais explicando as vantagens do envolvimento da família 

no bem-estar e saúde. 

Por fim, foi aplicado o questionário de avaliação (Apêndice E) dos conhecimentos adquiridos 

na atividade e um questionário para avaliar as competências dos formadores e a satisfação dos 

responsáveis das FA em relação ao projeto desenvolvido (Apêndice I). 
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Com a finalização desta atividade, demos conclusão ao projeto de intervenção e este foi o 

momento eleito para a distribuição dos manuais de boas práticas para o AF (Apêndice J) que 

elaboramos em conjunto com os enfermeiros especialistas da UCC, para entregar a cada 

responsável da FA.  

O manual de boas práticas pretendeu fazer a reunião dos aspetos mais importantes na 

prestação de cuidados que foram detalhadamente explicados em contexto formativo, aquando 

das atividades desenvolvidas no projeto e futuramente de todo o programa, servindo como 

guia para esclarecimento de dúvidas para qualquer intervenção que a FA possa vir a prestar.  

Sendo este o último contacto que teríamos com os responsáveis das FA, tornámo-lo num 

momento de descontração e convívio pelo que fizemos um pequeno lanche com todos os 

presentes, que durou aproximadamente uma hora. 

1.7. Avaliação 

Como componente indispensável do planeamento em saúde, a avaliação é uma etapa 

sistemática, utilizada para a tomada de decisões. Nos cuidados de saúde primários, cada vez 

mais os enfermeiros têm necessidade de responder com as competências inerentes ao 

desenvolvimento e avaliação de projetos de saúde, que tenham em conta as diretrizes das 

políticas de saúde. Baseados na evidência e orientados por resultados, os projetos de 

intervenção comunitária procuram adequar a avaliação e as abordagens metodológicas em 

função da complexidade das intervenções e do contexto. Etapa fundamental de qualquer 

projeto, a avaliação, segundo Tavares (1992), baseando-se na definição da OMS, é uma 

ferramenta que utiliza a experiência com o objetivo de otimizar a atividade em curso, permitir 

uma melhor adequação do seu planeamento e tem como função determinar o grau de sucesso 

na obtenção do objetivo proposto. Assim, no decorrer do projeto “Capacitar para Cuidar: 

necessidades formativas dos cuidadores”, foi necessário voltar aos objetivos para proceder à 

avaliação das atividades desenvolvidas, das mudanças desejadas e dos resultados que 

pretendíamos que ocorressem pela intervenção. No caso, os resultados que podem ser 

atribuídos a este projeto de intervenção, são mudanças relacionadas com os conhecimentos e 

comportamentos. Neste sentido, a necessidade de avaliação centra-se na reorientação das 

práticas e no controlo da formação, de forma a melhorar e adequar a intervenção (Ribeiro, 

2010). 
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Para a avaliação do projeto “Capacitar para Cuidar: necessidades formativas dos cuidadores” 

(FA), impunha-se a verificação da consecução dos objetivos definidos. Somente uma 

adequada avaliação permite comparar o estado inicial dos conhecimentos dos responsáveis 

das FA, relativamente ao AF, à prevenção e controlo e gestão do stresse, e prevenção e 

controlo da infeção, antes da intervenção e após a sua conclusão. Deste modo, pudemos 

avaliar o impacto das atividades formativas na população alvo, após a implementação do 

projeto, relacionando os objetivos estabelecidos, as atividades realizadas e os recursos 

despendidos com a eficácia e eficiência das ações implementadas. Para a avaliação de cada 

atividade formativa, foi aplicado um questionário para avaliação de conhecimentos, antes e 

após cada atividade. 

A avaliação implica uma apreciação, baseada numa comparação entre o estado inicial e final 

da população alvo (Tavares, 1992). Nesta linha de pensamento, apresentamos o 

desenvolvimento metodológico do processo de avaliação do projeto ”Capacitar para o 

Cuidar”, constituído pela comparação dos indicadores de atividade ou execução e de resultado 

ou de impacto, que serão objeto de análise nas tabelas seguintes. 

A) Avaliação da Atividade “Acolher para Cuidar” 

Esta foi a primeira atividade e, embora a população alvo fosse constituída por todas as FA de 

idosos ou adultos em situação de dependência, do concelho de Celorico de Basto, estas eram 

apenas seis. Foram todas contactadas telefonicamente e tínhamos a confirmação da sua 

presença. Contudo, consideramos que os responsáveis das FA, por motivo de força maior, 

podiam não comparecer a todas as atividades. Decorrente desta consideração, traçamos como 

objetivo: atingir que, pelo menos 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de 

Basto participem na atividade “Acolher para Cuidar”, e para avaliar a concretização deste 

objetivo definiu-se a seguinte fórmula como indicador de atividade: 

 

Nº de responsáveis das FA presente na atividade “Acolher para Cuidar” x 100 = 6/6*100 = 100% 

Nº de responsáveis de FA convocados 

Ao avaliar a adesão à atividade formativa, foi com satisfação que constatamos que todos os 

responsáveis das FA compareceram no dia agendado para a realização da atividade, pelo que 
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este indicador se situa em 100%, ultrapassando a meta estabelecida de 80%, como se pode 

observar. 

Indicador  Meta Resultado 

% Adesão à atividade 
“Acolher para Cuidar” 

80% 100% 

Apesar de algum receio que a atividade formativa não tivesse uma grande adesão, por se tratar 

do AF dirigido a FA, algumas delas já com anos de experiência e supostamente com 

conhecimentos nesta matéria, verificamos que afinal esta atividade era pertinente, pois 

permitiu consolidar todo o enquadramento do AF. Este resultado foi excelente e motivador 

por nos permitir superar a meta estabelecida e por todo o interesse que as cuidadoras 

manifestaram. 

Na atividade “Acolher para o Cuidar”, sentimos necessidade de fazer uma avaliação mais 

minuciosa dos conteúdos abordados para, se necessário, reforçarmos alguns destes conteúdos 

no início das atividades seguintes.  

Para avaliar a atividade, identificaram-se três conteúdos: Enquadramento do AF; Finalidade e 

objetivos do AF; Direitos e deveres do AF, aos quais correspondiam as questões 1, 3, 4, as 

questões 2, 8, 5 e as questões 6, 7, 9, 10, respetivamente. Consideramos que, para ser positiva 

a avaliação em cada conteúdo, o responsável só poderia errar uma questão. Desta forma, 

pudemos constatar que nesta atividade todos obtiveram resultado positivo (100%), pois 

obtivemos apenas uma resposta errada no conteúdo “enquadramento do AF” e uma nos 

“Direitos e deveres no AF”, pelo que foi nosso propósito reforçar estes conteúdos no início da 

atividade seguinte. Constatamos também que a meta de 70% da atividade foi atingida e 

superada.  

 Atividade “Acolher para Cuidar” 

 Avaliação do questionário inicial Avaliação do questionário final 

Responsável da FA 1 80 80 

Responsável da FA 2 60 100 

Responsável da FA 3 90 100 

Responsável da FA 4 70 100 

Responsável da FA 5 80 100 

Responsável da FA 6 80 100 
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Globalmente, verificamos ganhos significativos nos conhecimentos adquiridos em todos os 

responsáveis das FA, com exceção de um responsável que manteve os mesmos 

conhecimentos antes e após a formação.  

Prevíamos conseguir que 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, 

que participassem na atividade “Acolher para Cuidar”, conseguissem obter ganhos em 

conhecimentos sobre o AF. Este indicador de resultado ou de impacto sobre os ganhos em 

conhecimentos acerca do AF é traduzido pela fórmula:  

Nº de responsáveis das FA que demonstra conhecimentos sobre o AF  x 100 =5/6*100=83,3% 

                  Nº de responsáveis das FA que participa na atividade “Acolher para Cuidar” 

 

Indicador  Meta Resultado 

% Responsáveis das FA que demonstra 

conhecimentos sobre o AF 

80% 83,3% 

Como se pode constatar, a avaliação desta sessão foi bastante positiva (83,3%), conseguindo 

assim superar a meta que definimos (80%) como indicador de resultado ou impacto. Embora 

os responsáveis das FA estivessem já bastante familiarizados com a temática, foi notório o 

interesse pelo esclarecimento de algumas situações concretas. No final da intervenção, era 

visível a satisfação dos participantes, pois compreenderam que neste processo as FA são 

fundamentais e nós, enfermeiros, somos seus aliados no desempenho deste importante papel. 

Conseguimos desta forma a empatia necessária para auspiciar o sucesso deste projeto.  

B) Avaliação da Atividade “Cuidar sem Stresse” 

Relativamente à atividade “Cuidar sem Stresse”, aquando da definição do indicador, 

continuamos a considerar a possibilidade de um responsável pela FA não estar presente na 

atividade. Contudo, depois da atividade anterior, as expectativas eram elevadas. Por este 

motivo, congratulamo-nos com a comparência dos 6 responsáveis da FA nesta atividade. De 

facto, o objetivo era conseguir que, pelo menos 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho 

de Celorico de Basto, participassem na atividade “Cuidar sem Stresse”, e definiu-se a seguinte 

fórmula para o indicador de atividade ou execução: 
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Nº de responsáveis das FA presente na atividade “Cuidar Sem Stresse”   x 100 = Y=6/6*100=100% 

Nº de responsáveis das FA convocados 

A adesão a esta atividade por parte dos responsáveis das FA foi excelente (100%). 

Interpretamos estes valores de adesão à atividade como resultado da satisfação e interesse dos 

responsáveis das FA pelo projeto que se estava a desenvolver.  

Indicador  Meta Resultado 

% Adesão à atividade  

“Cuidar sem Stresse” 

80% 100% 

Uma vez mais nos congratulamos por ser possível superar a meta estabelecida, pois este 

indicador situou-se nos 100%, ultrapassando a meta prevista (80%), como indicador de 

atividade ou execução. 

 Atividade “Cuidar sem Stress” 

 Avaliação do questionário inicial Avaliação do questionário final 

Cuidador 1 80 90 

Cuidador 2 80 100 

Cuidador 3 50 100 

Cuidador 4 80 90 

Cuidador 5 60 100 

Cuidador 6 60 90 

 

Nesta atividade procedemos, ainda, à avaliação dos ganhos em conhecimentos através dos 

resultados dos questionários aplicados antes e após a atividade, em que prevíamos que 80% 

dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que participassem na atividade 

“Cuidar sem Stresse”, obtivessem ganhos em conhecimentos sobre as situações de stresse 

mais comuns e as estratégias de controlo do stresse, pelo que definimos como fórmula de 

cálculo: 

 Nº responsáveis  FA que demonstra conhecimentos sobre o prevenção, controlo e gestão de stresse x 100 =6/6*100= 100% 

                              Nº de responsáveis que participa na atividade “Cuidar sem Stresse” 

                                                       

Indicador  Meta Resultado 

% Responsáveis das FA do concelho de Celorico 
de Basto que aumentaram os conhecimentos sobre 

controlo e gestão do stresse 

 
80% 

 
100% 
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Para avaliar a atividade “Cuidar sem Stresse”, identificaram-se dois conteúdos: Identificação 

das situações de stresse mais comuns nas atividades das FA e estratégias para o controlo e 

gestão das situações de stresse no decurso do processo de AF, a que correspondem às 

questões 1, 2, 9, 10, e as questões 3, 4, 5, 6, 7, 8, respetivamente. Consideramos que para a 

avaliação de cada conteúdo ser positiva, o responsável só poderia errar uma questão. Desta 

forma, pudemos verificar que nesta atividade todos obtiveram resultado positivo (100%), pois 

constatamos que três responsáveis responderam erradamente apenas a uma questão referente 

às estratégias para o controlo e gestão das situações de stresse no decurso do processo de AF, 

pelo que foi nossa exigência reforçar estes conteúdos no início da atividade seguinte. 

Constatamos que as metas (70%) da atividade foram atingidas e superadas.  

Ao longo desta atividade, verificamos que a maioria destes cuidadores se identificou com a 

temática, referindo mesmo já terem tido situações em que sentiram stresse/sobrecarga. Esta 

identificação dos responsáveis com o tema aumentou o entusiamo e interesse, claramente 

demostrado. Como é possível verificar, todos os responsáveis das FA melhoraram ou 

aprofundaram os conhecimentos relativos à identificação das situações de stresse, superando a 

meta estabelecida, como indicador de resultado ou impacto.  

Perspetivamos que, 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participaram na atividade “Cuidar sem Stresse, executassem as estratégias de gestão e 

controlo do stresse. E para o atingimento deste objetivo, foram realizadas algumas técnicas de 

relaxamento em conjunto com os cuidadores, o que promoveu um momento de marcada 

interação. Sentimos, por partes destes, o despertar de um interesse crescente pela vertente 

prática da abordagem desta temática. 

Também, privilegiamos, como forma de avaliação, a observação e o registo sistemático 

através de uma grelha de observação. Enquanto realizávamos, em conjunto, as técnicas de 

relaxamento, ao som de uma música suave e relaxante, a colega de estágio ia registando, 

através da grelha de observação elaborada para o efeito, a adesão à técnica, o interesse e se os 

exercícios eram corretamente executados. Caso não o fossem, voltávamos a repetir até 

sentirmos que os executavam de forma correta. Uma vez mais nos surpreendemos com a 

participação de todos, demonstrando satisfação e considerando que estas estratégias seriam 

uma mais-valia nas situações do dia-a-dia familiar.   
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Para dar resposta a este objetivo e avaliar a execução de estratégias de gestão e controlo do 

stresse, por parte dos responsáveis das FA, foi realizada uma grelha de observação para 

assinalar a participação destes, que como podemos verificar foi de 100%, superando assim a 

meta proposta. 

Grelha de Observação  
Execução correta da 

técnica de relaxamento 

Execução incorreta da 

técnica de relaxamento 

% Responsáveis das FA 100% 

(6) 

0% 

(0 ) 

Como é possível verificar, todos os responsáveis das FA melhoraram ou aprofundaram os 

conhecimentos relativos à identificação das situações de stresse, superando a meta 

estabelecida.  

Indicador Meta Resultado 

% Execução das estratégias de gestão e 

controlo do stresse 

80% 100% 

C) Avaliação da Atividade “Cuidar sem Infetar” 

Na última atividade do projeto, “Cuidar sem Infetar”, mais uma vez compareceram todos os 

responsáveis das FA, à hora marcada. Procurávamos que, pelo menos 80% dos responsáveis 

pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, participassem na atividade “Cuidar sem Infetar”, 

sendo o indicador de atividade traduzido pela fórmula:  

Nº de responsáveis de FA presentes na atividade “Cuidar sem Infetar”  x  100 = Y=6/6*100=100% 

Nº de responsáveis das FA convocados 

Indicador Meta Resultado 

% Adesão à atividade “Cuidar sem 

Infetar” 

80% 100% 

Estes valores mostram que a adesão ao nosso projeto foi excelente (100%), o que revela todo 

o empenho e interesse no mesmo, pelo que consideramos ter superado a meta estabelecida 

previamente (90%) como indicador de atividade ou execução. Os cuidadores sentiam-se 
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completamente à vontade para nos questionar sobre as suas dificuldades e/ou partilhar as suas 

experiências. 

 Atividade “Cuidar sem Infetar” 

 Avaliação do questionário inicial Avaliação do questionário final 

Cuidador 1 50 100 

Cuidador 2 70 90 

Cuidador 3 50 100 

Cuidador 4 50 100 

Cuidador 5 50 100 

Cuidador 6 70 100 

 

Para esta atividade definimos que 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico 

de Basto, que participassem na atividade “Cuidar sem Infetar”, obtivessem ganhos em 

conhecimentos sobre o controlo e prevenção das infeções. Foi aplicada a seguinte fórmula: 

Nº responsáveis que demonstra conhecimentos sobre o prevenção e controlo de infeção  x 100=6/6*100=100% 

Nº de responsáveis que participa na atividade “Cuidar sem Infetar” 

Indicador Meta Resultado 

% Responsáveis das FA que demonstra conhecimentos 

sobre prevenção e controlo de infeção 

80% 100% 

Para avaliar a atividade “Cuidar sem Infetar”, identificaram-se quatro conteúdos: Conceito de 

infeção e formas de transmissão em situação de AF; Importância das medidas de prevenção e 

controlo de infeção para o bem-estar e saúde das FA e das pessoas acolhidas; Correta 

utilização dos EPI; Importância da lavagem das mãos e higiene dos espaços na prevenção das 

infeções, correspondendo às questões 1,6, às questões 10, 8, 5, às questões 4, 7, e questões 9, 

3, 2, respetivamente. Consideramos que, para ser positiva a avaliação de cada conteúdo, o 

responsável só poderia errar uma questão, por conteúdo. Desta forma, podemos considerar 

que nesta atividade todos obtiveram resultado positivo (100%), pois verificamos que apenas 

um responsável errou uma questão referente aos EPI, pelo que constatamos que a meta (70%) 

da atividade foi atingida e superada.  

Nesta atividade, os resultados foram francamente positivos, constatamos que praticamente 

todos os cuidadores, exceto um, adquiriram 100% dos conhecimentos na temática abordada. 
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Desta forma, superamos a meta estabelecida previamente (80%) como indicador de atividade 

ou execução. 

Para dar resposta ao indicador que pretendia avaliar a execução correta da técnica da lavagem 

das mãos, foi criada uma grelha de observação, em que foi assinalada a execução dos passos 

desta técnica por parte dos cuidadores. Verificou-se que inicialmente apenas 2 responsáveis 

das FA não conseguiram realizar a técnica na sua totalidade, tendo repetido o processo, 

conseguindo completá-lo corretamente.  

Pretendíamos que 80% dos responsáveis pelas FA, do concelho de Celorico de Basto, que 

participassem na atividade “Cuidar sem Infetar”, executassem corretamente a lavagem das 

mãos, e concluímos que todos executaram corretamente a técnica de lavagem das mãos 

(100%), pelo que a meta prevista foi superada. 

Grelha de Observação  Técnica da lavagem das 

mãos executada 

corretamente 

Técnica da lavagem das 

mãos executada 

incorretamente 

% Responsáveis das FA 100% 

(6) 

0% 

(0 ) 

Os responsáveis pelas FA demonstraram grande interesse pela temática abordada, pois nunca 

tiverem acesso a este tipo de informação. Perceberam que a limpeza e o arejamento das suas 

casas, os cuidados de higiene das pessoas que acolhem e a sua própria higiene, são elementos 

chave na prevenção e controlo de infeção e que estes são domínios das suas competências, 

pelo que estimulou os nossos cuidadores para uma prestação de cuidados adequada.  

Baseando-nos na avaliação das atividades realizadas e nos indicadores definidos previamente 

ao longo da intervenção, procedemos à avaliação do projeto “Capacitar para o Cuidar: 

necessidades formativas dos cuidadores” (Tabela 23).  

 

 

 

 



Enquadramento Metodológico 

80 

Tabela 23.  
Síntese dos indicadores  

Indicador Meta Resultado 

Percentagem de responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto 
presentes nas três atividades. 80% 100% 

Percentagem de responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto que 

obtiveram ganhos em conhecimentos sobre Acolhimento familiar. 80% 83,3% 

Percentagem de responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto que 
obtiveram ganhos em conhecimentos sobre Prevenção, Controlo e Gestão do 

Stresse 

80% 100% 

Percentagem de responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto que 

obtiveram ganhos em conhecimentos sobre Prevenção e controlo de infeção. 80%          100% 

A avaliação deste projeto de intervenção revela, desde logo, um grande interesse e motivação 

das FA na participação das atividades e na aquisição de informação acerca das temáticas. A 

adesão das FA, que foi de 100%, justifica todo o empenho nestas intervenções. 

Pelos resultados obtidos, podemos concluir que apenas um cuidador não ampliou os seus 

conhecimentos na atividade “Acolher para Cuidar”. Nas restantes, foi evidente, que todos os 

cuidadores ampliaram os seus conhecimentos sobre as temáticas identificadas como 

necessidade formativa, de forma bastante positiva e ultrapassaram as metas a que nos 

propusemos inicialmente. 

Podemos, ainda, considerar a avaliação das atividades através das atitudes de satisfação 

demonstradas pelos cuidadores, dos conhecimentos e das competências adquiridas, avaliadas 

pelos questionários aplicados, através das mudanças de comportamentos efetivas, avaliação 

que ocorrerá apenas aquando da visita domiciliária, atividade programada para ser 

desenvolvida pela equipa da UCC, na continuidade do programa. 

Globalmente, consideramos que a intervenção foi muito positiva, trazendo ganhos para todos 

os intervenientes; para a UCC, pois conseguiu sensibilizar e mobilizar as FA na promoção da 

saúde, para o ISS, IP, dando cumprimento às indicações legais sobre a necessidade de 

formação destes cuidadores; para nós, enfermeiras mestrandas em enfermagem comunitária, 

como enriquecimento pessoal e profissional, favorecendo a excelência na qualidade da 

prestação dos cuidados de enfermagem comunitária e, principalmente, para a população alvo 

do estudo, que consideramos, através deste projeto, ter contribuído para a obtenção de ganhos 

em saúde nas áreas do AF, da prevenção e gestão de stresse e da prevenção e controlo de 

infeção em contexto de cuidados prestados no acolhimento. 
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Desta forma, pretendeu-se conhecer o grau de satisfação dos responsáveis do AF, 

relativamente à globalidade de todo o projeto, com o intuito de identificar dados que 

permitam adaptar e melhorar este tipo de ações.  

Assim, para além do ganho em conhecimentos demonstrado por parte dos cuidadores, é de 

considerar que a presença dos responsáveis das FA é já, por si só, um ótimo indicador de 

satisfação. No entanto, foi ainda aplicado um questionário de satisfação/avaliação das 

atividades. No final do projeto, todos os participantes (100%) referiram que as sessões 

corresponderam às suas expectativas, os objetivos e conteúdos da formação foram 

completamente atingidos (6 participantes), os conhecimentos proporcionados foram 

totalmente úteis (1 participante) e bastante úteis (5 participantes), e que os temas foram 

apresentados de forma bastante estruturada (6 participantes). Quanto às metodologias e meios 

utilizados, facilitaram totalmente a compreensão dos temas (4 participantes) e facilitaram 

bastante (2 participantes), bem como os meios audiovisuais foram bastante adequados (1 

participante) e totalmente adequados (5 participantes). Relativamente às competências 

pedagógicas da formadora, e com o intuito de se perceber se os objetivos pedagógicos das 

atividades foram concretizados, foram avaliadas positivamente. Quanto ao conteúdo 

programático, foi também avaliado com Muito Bom, e as sessões foram desenvolvidas, 

predominantemente, de forma teórico-prática. Em relação à documentação distribuída, foi 

avaliada com Muito Bom e, finalmente, em relação à duração, ritmo e pontualidade, 

avaliaram também estas sessões com Muito Bom. 

Com o desenvolvimento deste projeto, ficou a certeza da importância deste tipo de 

intervenções junto da comunidade, assim como a vontade e necessidade de dar continuidade 

ao trabalho iniciado junto destes responsáveis das FA. Sentimos que a relação estabelecida 

durante este projeto foi muito enriquecedora para todos os intervenientes.   

No sentido de dar uma extensão ao programa “A Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado” e de 

forma a potenciar todos os conhecimentos desenvolvidos durante esta intervenção, foi 

elaborado um manual de boas práticas para as FA sobre o AF. Este manual pretendeu fazer a 

reunião dos aspetos mais importantes na prestação de cuidados que foram detalhadamente 

explicados em contexto formativo, aquando das atividades, servindo como guia ou 

esclarecimento de dúvidas para qualquer intervenção que a FA possa vir a prestar, de forma a 

garantir o bem-estar da pessoa acolhida e a qualidade de vida do cuidador, sendo este também 

um momento de verdadeira assimilação de conhecimentos. Quando procedemos à distribuição 



Enquadramento Metodológico 

82 

dos manuais, os responsáveis das FA mostraram-se muito agradados e satisfeitos e realçaram 

a importância que este manual teria no seu dia-a-dia.  

Consideramos que as três atividades, nas várias dimensões, contribuíram para a capacitação 

dos responsáveis pelas FA. Nenhum destes responsáveis tinha frequentado, anteriormente, 

formação específica que permitisse a sua capacitação e consequentes contributos para o 

cuidar. Por último, destaca-se que o sucesso deste projeto foi o reflexo do contributo de todos 

os envolvidos. 
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PARTE III 

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE 

CELORICO DE BASTO 

A Enfermagem Comunitária tem a sua área de intervenção no âmbito dos cuidados de saúde 

primários, em particular de forma mais autónoma nas UCC, mas também nas USP. No que 

toca às atividades desenvolvidas na USP, procuramos clarificar quais as suas competências. 

Segundo o Regulamento n.º 128/2011, consistem em:  

…participar na avaliação multicausal e nos processos de tomada de decisão dos 

principais problemas de saúde pública assim como no desenvolvimento de projectos 

de intervenção com vista à capacitação e „empowerment‟ das comunidades na 
consecução de projectos de saúde colectiva, e ao exercício da cidadania. Deste modo, 

intervém em múltiplos contextos, assegurando o acesso a cuidados de saúde eficazes, 

integrados, continuados e ajustados, nomeadamente a grupos sociais com necessidades 
específicas, decorrentes de contextos marcados por condições economicamente ou 

socialmente desfavoráveis. Evidenciando-se as actividades de educação para a saúde, 

manutenção, restabelecimento, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados 

prestados aos indivíduos, famílias e grupos que constituem a comunidade, com uma 
intervenção que deverá ser ao nível da prevenção primordial, sendo para tal necessário 

estabelecer articulações com a equipa multidisciplinar e parceiros comunitários. (OE, 

2010, p.1) 

Ao nível de cada ACES, as USP funcionam como observatório de saúde da população, 

dotadas de uma organização flexível, com uma maior concentração e rentabilização de 

recursos, permitindo uma detalhada caracterização da área geodemográfica e das necessidades 

de cuidados de saúde da população, em estreita e direta articulação com os serviços e 

instituições prestadoras de cuidados de saúde. A USP tem por missão contribuir para a 

melhoria do estado de saúde da população da sua área geográfica, visando a obtenção de 

ganhos em saúde e concorrendo para o cumprimento da missão do ACES em que se integra.
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Sendo a saúde pública entendida como um bem e um recurso comum, diz respeito a todos os 

setores e atores sociais, devendo a USP posicionar-se como elemento catalisador de parcerias 

e estratégias intersetoriais, de forma a dar corpo a uma real e participada proteção e promoção 

da saúde. Fundamenta as funções nas atividades de vigilância e investigação epidemiológica, 

de prevenção da doença, de avaliação do impacto das intervenções no nível de saúde da 

comunidade, de vigilância em saúde ambiental e de gestão ou participação em programas de 

saúde pública. 

De acordo com o estipulado no DL nº 81/2009, de 2 de abril, relativamente ao 

enquadramento, organização e funcionamento da USP, compete a esta assegurar as seguintes 

atividades: 

a) Elaborar informação e planos em domínios da Saúde Pública e monitorizar o estado 

de saúde da população (função observatório de saúde) através de: i) Recolha e análise 

sistemática de dados de saúde; ii) Diagnóstico de saúde da população; iii) Elaboração 
do plano local de saúde; iv) Comunicação de informação sobre saúde às restantes 

unidades funcionais do ACES, assim como a instituições-chave da comunidade; v) 

Propor intervenções ao director executivo do respectivo ACES, de forma a reduzir os 
problemas de saúde identificados e/ou reforçar ou manter os ganhos em saúde obtidos;  

b) Proceder à vigilância epidemiológica, quer das doenças transmissíveis, quer no 
âmbito da saúde ambiental, nomeadamente: i) Doenças de declaração obrigatória; ii) 

Doenças evitáveis pela vacinação; iii) Toxinfecções alimentares; iv); Vigilância 

sanitária da qualidade da água (consumo humano, balnear, piscinas, mineral natural e 

de nascente); v) Segurança alimentar nas cantinas e refeitórios escolares; vi) Gestão do 
Sistema de Alerta e Resposta Adequada e de outros sistemas de vigilância 

epidemiológica; 

c) Gerir ou participar, em parte ou na totalidade, no desenvolvimento de programas de 

intervenção nacionais e/ou internacionais, no âmbito da prevenção da doença, 

promoção e protecção da saúde da população em geral, ou de grupos específicos, nos 
termos e condições a definir para a USP e ainda de programas actualmente atribuídos 

aos serviços ou profissionais de saúde pública;  

d) Gerir ou participar, em parte ou na totalidade, no desenvolvimento de programas de 
intervenção regionais definidos como prioritários por cada Administração Regional de 

Saúde, IP, nos termos e condições expressamente definidos por esta para a USP; 

e) Colaborar, de acordo com a legislação específica, no exercício das funções de 

autoridade de saúde. 

É neste enquadramento legislativo que passaremos a descrever as atividades desenvolvidas na 

USP de Celorico de Basto, no sentido da aquisição de competências estabelecidas para o 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. 
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A) Caracterização da rede de frio 

Nas últimas décadas, os ganhos nos indicadores de morbilidade e mortalidade por doenças 

infeciosas e também a sua prevenção, teve o inestimável contributo da implementação da 

vacinação e de modo mais substantivo com a criação do Programa Nacional de Vacinação 

(PNV). O desenvolvimento do PNV e o seu cumprimento é indicador de avaliação pela USP, 

sendo orientado por normas técnicas, de entre as quais, a rede de frio assume particular 

importância, na medida em que permite assegurar a conservação, manipulação, transporte e 

administração das vacinas. De um modo geral, a rede de frio tem por objetivo criar os 

mecanismos necessários à estabilidade das vacinas, mantendo as suas características e poder 

imunológico de modo a conferir a imunidade pretendida. 

Decorrente da necessidade de efetuar a caracterização da rede de frio, a USP procedeu à 

análise da informação que consta dos questionários previamente preenchidos pelos 

enfermeiros de cada uma das diferentes unidades funcionais do Centro de Saúde, fornecido 

pela Administração Regional de Saúde. Das dimensões a avaliar sobre a rede de frio consta: a 

caracterização e descrição dos frigoríficos, a sua localização, a temperatura/luminosidade a 

que estes estão expostos, o circuito elétrico adjacente e a forma de transporte de vacinas. Pelo 

facto de se tratar de produtos termolábeis, sujeitos a alterações, verificou-se que as condições 

de tempo, temperatura, armazenamento e conservação, eram respeitadas por todas as unidades 

funcionais, sendo necessário, apenas, reorientar alguns procedimentos para assegurar as 

condições desejáveis relativas à luminosidade. 

B) Vigilância epidemiológica: cobertura vacinal no âmbito do PNV 

No sentido de se promover a investigação epidemiológica a nível nacional, pretende-se obter 

o cálculo automático, em tempo real, das coberturas vacinais (a nível central, regional, sub-

regional, concelhio ou de freguesia).  

A utilização plena da informação do módulo de vacinação do Sistema Informático de Unidades 

de Saúde (SINUS), a qualquer nível geográfico, só será alcançada quando todos os centros de 

saúde aderirem e se os critérios de introdução e exclusão de dados forem uniformes (DGS, 

2003). Desta forma, é necessário atualizar a lista de vacinação, pelo que foi realizada a 

atividade de exclusão de utentes para vacinação, que consiste na eliminação dos utentes que, 
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pelo facto de estarem emigrados ou por qualquer outro motivo, não é possível o contacto, para 

que o sistema informático não assuma as faltas à vacinação como estando em atraso, pois a 

maior parte destes utentes estará a cumprir o esquema vacinal no local onde reside. 

Antes de se proceder à exclusão dos utentes, são realizadas várias tentativas de contacto, 

nomeadamente, contactos telefónicos, envio de cartas registadas e realização de visitas 

domiciliárias, atividades que tivemos oportunidade de realizar. Estas atividades são registadas 

e devidamente documentadas nos sistemas informáticos adequados, para que se possa então 

solicitar a autorização ao Diretor Executivo do ACES, no sentido de proceder à exclusão 

destes utentes. Após a permissão, recorre-se ao SINUS e exclui-se o utente, embora esta 

exclusão não seja definitiva, pois os utentes continuam inscritos no Centro de Saúde ao qual 

podem recorrer sempre que necessário, por exemplo, se algum destes utentes em qualquer 

momento necessita ser vacinado, é possível recuperar a sua inscrição e proceder ao 

cumprimento do programa de vacinação.  

C) Vigilância epidemiológica: Vacina antigripal  

A vacinação anual contra a gripe constitui a forma mais eficaz de a prevenir e, dada a sua 

relevância, a OMS sublinha que as epidemias anuais de gripe afetam cerca de 5% a 15% da 

população, e em 75% dos casos a vacinação pode evitar a doença, diminuir a gravidade das 

suas complicações, como o aparecimento de infeções bacterianas secundárias e mesmo a 

mortalidade. 

Todos os anos, a OMS recomenda, com base nos dados de vigilância epidemiológica da gripe 

(dados laboratoriais e clínicos), fornecidos por uma rede mundial de Centros de Vigilância da 

Gripe, uma vacina para administração em todo o país. Neste âmbito, a monitorização da 

cobertura da vacina da gripe, principalmente em grupos específicos, idosos, doentes crónicos, 

crianças e grávidas, permite traçar a evolução deste indicador e fornecer aos decisores, 

informação útil para o delineamento de estratégias de prevenção de modo a estimular uma 

prática clínica mais eficaz. A determinação da cobertura vacinal da gripe é feita através do 

apuramento dos dados estatísticos obtidos pelo SINUS, que permitiu quantificar a população 

vacinada por grupos específicos, através do número de doses administradas no ano de 2011, 

que enviada para a USP do Marco de Canaveses contribuiu para monitorização da cobertura 

vacinal atingida. 
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D) Vigilância epidemiológica: procedimentos relativos a doenças de declaração 

obrigatória  

As doenças transmissíveis podem constituir um perigo para a comunidade e, por isso, são 

identificadas como Doenças de Declaração Obrigatória (DDO). Em Portugal existem mais de 

quatro dezenas que exigem a sua rápida comunicação à Autoridade de Saúde, seja um caso 

suspeito ou confirmado de doença. Por isso, quando se tem conhecimento da sua ocorrência, o 

profissional de saúde deve preencher o documento de notificação e enviá-lo ao Delegado de 

Saúde Concelhio, com o objetivo de se diminuir o risco de contágio. Após a notificação da 

DDO, é imediatamente colocado em ação um plano de controlo epidemiológico que consiste 

na contenção da infeção e que varia de doença para doença. Assim, a intervenção pode passar 

pela vacinação, isolamento e/ou tratamento precoce do doente e contactos infetados, bem 

como a deteção precoce destes. Quando a origem é ambiental ou animal, podem ser 

necessárias medidas adicionais, como a higienização ou segregação homem/ambiente. A 

notificação à USP é crucial para identificar a fonte da doença e eventualmente tomar medidas 

que impeçam o aparecimento de novos casos ou de reinfeção, impedindo a progressão da 

cadeia epidemiológica. 

Os dados colhidos com a notificação e respetivo inquérito epidemiológico são agregados a 

nível concelhio, regional e nacional, permitindo identificar surtos (número de doentes 

superior ao esperado num determinado período de tempo, numa dada localidade), tratando-se 

de um indicador indireto quer para avaliação dos resultados de medidas preventivas já 

implementadas, quer para planear as ações futuras na respetiva área geográfica. 

Perante um caso de tuberculose, tivemos oportunidade de conhecer e aplicar os instrumentos 

utilizados para a vigilância epidemiológica, em DDO. Para dar resposta a este caso de forma 

adequada, foi necessário a realização de pesquisa bibliográfica sobre a doença, os cuidados a 

ter e a informação que deveria ser transmitida (ensinos) no contacto com a pessoa infetada. 

No sentido da efetivação dos procedimentos inerentes à vigilância epidemiológica, 

procuramos recolher a informação mais importante, com outros colegas da equipa, permitindo 

o conhecimento da situação pessoal e familiar da doente com diagnóstico de tuberculose. 

Obtivemos, ainda, algumas explicações sobre o preenchimento do novo inquérito de DDO, e 

realizamos a visitação domiciliária em que se procedeu ao preenchimento do mesmo, ao 

esclarecimento de dúvidas e medos ainda existentes, a ensinos adequados à doença, 
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medicação, importância da continuidade do tratamento e acompanhamento de toda a família, 

atendendo-se à particular situação social da doente (jovem, com filha menor, irmão 

toxicodependente e portador da doença). 

Em suma, consideramos que estas atividades foram muito enriquecedoras, permitindo-nos 

interagir no contexto sociofamiliar e de alguma forma adquirir conhecimentos, integrar e 

aprofundar o desenvolvimento de competências no âmbito dos Programas de Saúde 

Comunitários, consecução dos objetivos do PNV e da vigilância epidemiológica dos 

fenómenos de saúde-doença na área geodemográfica do Centro de Saúde de Celorico de 

Basto. Deste modo, concretizamos as competências inerentes à especificidade do enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública e o cumprimento dos objetivos 

do estágio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na redação deste relatório, pretendeu-se, para além de descrever o processo que conduziu ao 

desenvolvimento de competências do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e 

de saúde pública, evidenciar o papel destes profissionais como promotores essenciais da 

saúde. Na sua estrutura e organização, e no sentido de permitir uma visão geral das atividades 

e processos de tomada de decisão, tivemos em consideração o desenvolvimento cronológico e 

os constrangimentos decorrentes da mudança do foco da intervenção prevista. Todavia, 

preocupamo-nos em organizar a informação, conferindo-lhe sentido e sequência lógica, 

ordenação simples e objetiva. 

Contextualizando a dimensão geodemográfica de Celorico de Basto, onde realizamos o 

estágio, o planeamento em saúde visou identificar prioridades para melhorar as respostas às 

necessidades sentidas pela população de Ourilhe. E tal como em toda a região, na freguesia de 

Ourilhe, a concretização do diagnóstico permitiu constatar o envelhecimento da população. 

Dos 285 habitantes da freguesia, foram inquiridos 93 agregados familiares, com uma média 

de 3 pessoas por residência. Existiam 21 pessoas dependentes, ou seja, 7,37% da população 

total e 14 cuidadores informais ou familiares cuidadores e 7 pessoas com dependência sem 

qualquer tipo de apoio. Quanto às pessoas dependentes, eram maioritariamente do sexo 

feminino 13 (61,90%), com idades compreendidas entre os 42 e 92 anos e uma média de 

72,29 anos. A dependência é atribuída em 18 casos (85,71%) a acidentes vasculares cerebrais, 

demências e problemas osteoarticulares. O tempo de dependência em 9 (42,86%) casos 

persiste há mais de 5 anos e em 9 casos há mais de um ano.  

Relativamente aos 14 cuidadores, verificou-se que existe um predomínio do género feminino 

13 (92,86%), apenas um cuidador é do sexo masculino, o que também é corroborado em 

vários estudos que referem as mulheres como as principais cuidadoras. São cuidadores com 

baixo nível de escolaridade, dos quais 4 não sabem assinar, verificando-se que quanto menor 

é a escolaridade menos recorrem a ajudas e mais referem desconhecer os recursos 

comunitários. Por outro lado, os cuidadores com mais anos de escolaridade estão mais 

recetivos a pedir ajuda, conhecendo os recursos existentes, no caso só dois dos cuidadores 

pediam apoio de outros familiares ou de uma instituição local que fornece refeições e apoio na 

higiene corporal e habitacional. Quanto às dificuldades sentidas na prestação de cuidados à
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pessoa com dependência, 4 (28,57%) cuidadores mencionam dificuldades na prestação dos 

cuidados de higiene e 2 na realização dos posicionamentos. Estes cuidadores, cuja média de 

idades é 53,79 anos, estavam ligados à agricultura, atividades domésticas, reformados ou 

desempregados e conciliavam estas atividades com o papel de cuidador. Tornaram-se 

cuidadores por necessidade devido às alterações na situação familiar, e dos 14 cuidadores, 10 

(71,43%) apresentavam uma sobrecarga intensa, 2 (14,29%) sobrecarga ligeira e 2 (14,29%) 

não apresentavam qualquer tipo de sobrecarga. O diagnóstico da situação permitiu detetar e 

analisar os problemas existentes nesta comunidade, destacando-se, pela sua relevância, as 

seguintes necessidades: dificuldades em gerir a sobrecarga; défices de conhecimentos sobre 

posicionamentos; dificuldades nos cuidados de higiene; e problemas na obtenção de apoios 

para a prestação de cuidados. 

Concluído o diagnóstico de saúde e identificadas as necessidades, reconhece-se a 

responsabilidade por parte dos enfermeiros de contribuírem para a melhoria das condições de 

saúde destas famílias, das pessoas dependentes e das problemáticas que se confrontam no seu 

quotidiano. Como verificamos, embora em processo de mudança, a rede informal alicerçada 

na família, vizinhos e amigos, continua ativa, muito embora, por vezes, insuficiente. Sendo 

esta uma temática tão pertinente, lamentamos não ter prosseguido com as etapas seguintes do 

planeamento em saúde. 

A mudança do foco da problemática para as necessidades formativas das FA está de algum 

modo relacionada com o diagnóstico efetuado por se centrar nas respostas que as famílias 

podem dar às pessoas dependentes, não descurando que, cada vez mais, será necessário 

recorrer à rede formal, acentuando a necessidade de um maior investimento para potenciar o 

AF de idosos e adultos com deficiência e incapacidade, por particulares no seu domicílio 

capazes da manutenção dos cuidados necessários, em verdadeiro contexto familiar (MTSS, 

2009).  

Para operacionalizar os objetivos da parceria estabelecida entre o Centro de Saúde de Celorico 

de Basto e o ISS, IP, foi fundamental considerar as necessidades formativas identificadas pelo 

ISS, IP, relativamente às FA, o que determinou todas as fases subsequentes do planeamento 

em saúde. No entanto, foi importante conhecer a população alvo, constituída pelas FA, 

imprescindível para a fixação de objetivos, a definição de estratégias, a programação das 

atividades a realizar, assim como proceder à identificação de critérios relevantes para a 

avaliação dos resultados. 
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A população alvo do projeto de intervenção era constituída por seis FA do concelho de 

Celorico de Basto, sendo que os responsáveis pelo acolhimento eram mulheres casadas, com 

uma média de idade de 52 anos, compreendidas entre os 39 e 60 anos. Relativamente às 

habilitações, 3 possuíam o 9º ano completo, 2 cuidadoras o ensino preparatório e 1 das 

cuidadoras apenas a 4ª Classe. Tendo em conta a idade das cuidadoras e a baixa habilitação 

literária, percebemos que estes fatores, à semelhança do que foi identificado com os 

cuidadores informais, se relacionam com a disponibilidade e motivação para se tornarem 

cuidadores de pessoas idosas, dependentes ou deficientes. As seis famílias acolhem 16 

pessoas, das quais 8 são do sexo masculino e 8 do sexo feminino. No que respeita ao estado 

civil, 9 são solteiros, 5 divorciados ou separados e ainda 2 pessoas são viúvas. As suas idades 

variam entre os 40 e os 87 anos e a média é de 61,5 anos. Os principais motivos que as 

levaram a recorrer ao AF foram: a falta de outro cuidador, alterações psiquiátricas ou 

deficiência mental, alcoolismo, mas a que apresentou maior frequência foi a dependência 

física, relacionada com a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais. A situação de 

acolhimento na maioria dos casos (6) ocorre entre um a três anos, em 4 casos entre 4 e 6 anos, 

em 2 casos ocorre há mais de sete anos e nos restantes 4 há menos de um ano. 

O desenvolvimento do projeto “Capacitar para o Cuidar: necessidades formativas das famílias 

de acolhimento” contribuiu para uma formação mais sólida nas vertentes do AF, prevenção, 

controlo e gestão do stresse e prevenção e controlo da infeção, áreas em que o 

aprofundamento dos conhecimentos trouxe benefícios para estas famílias. Mostrou-nos a 

importância do papel das FA nesta comunidade e permitiu conhecê-las um pouco melhor. 

Elas contribuíram com o seu tempo, dedicação e interesse neste projeto e assumem a 

responsabilidade e o compromisso de responder às necessidades da vida quotidiana com 

preocupação, consideração e afeto pelo bem-estar global e dignidade da pessoa de quem 

cuidam. Para além de cumprirem os critérios estabelecidos legalmente, são famílias capazes, 

emocionalmente equilibradas, com competências de afeto e cuidado e cumpridoras dos 

deveres inerentes às tarefas que lhe são imputadas (Veloso, 2008). No entanto, devemos 

reconhecer que estão sujeitas a grandes tensões decorrentes do processo de prestação de 

cuidados, principalmente quando percecionam dificuldades em lidar com exigências de 

cuidados de saúde mais especializados. As reações positivas dos responsáveis das FA, 

permite-nos concluir que quanto mais motivadas e acompanhadas forem as FA, maior 

probabilidade ocorrerá de se obterem ganhos em saúde. 
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Durante a intervenção na comunidade e ao longo do estágio, participamos nas atividades 

desenvolvidas por outras unidades funcionais do ACES Baixo Tâmega I - Tâmega, 

nomeadamente nas atividades desenvolvidas na USP, dando assim resposta aos objetivos 

propostos. Neste âmbito, consideramos ter participado nos programas de saúde de âmbito 

comunitário, na consecução dos objetivos do PNS, nomeadamente na vacinação da gripe 

sazonal dirigida para a comunidade e, neste caso, para os cuidadores formais, para as pessoas 

por elas acolhidas, identificando as pessoas que pretendiam ser vacinadas, procedendo ao seu 

agendamento para posterior vacinação. Também desenvolvemos atividades transversais aos 

Programas Nacionais de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares, de Prevenção e 

Controlo de Diabetes e Saúde das Pessoas Idosas. 

É preciso salientar que fizemos uma avaliação transversal, não nos permitindo conhecer 

completamente os benefícios da intervenção devido ao facto de não acompanharmos a sua 

continuidade num prazo mais alargado. De qualquer forma, tendo por base as atividades 

desenvolvidas neste percurso, gostaríamos de tecer algumas considerações: 

 Aumentar a consciência de que o envelhecimento individual e demográfico, na realidade 

atual, exige respostas que se enquadram no âmbito das competências dos enfermeiros 

especialistas em enfermagem comunitária e de saúde pública;  

 O aparecimento do AF como medida social trouxe a necessidade dos enfermeiros 

considerarem estas famílias como foco de atenção dos cuidados de enfermagem; 

 A intervenção foi de grande enriquecimento, pessoal e profissionalmente, assim como 

para as FA que demonstraram um evidente interesse pelo projeto; 

 Ao longo deste projeto, atendendo ao curto espaço de tempo do estágio e ao facto de a 

nossa intervenção se basear no plano formativo para pessoas adultas, tivemos que 

adequar as temáticas, a programação e o seu desenvolvimento de forma a direcionar-se 

para o desenvolvimento integrado das várias dimensões do saber (saber, saber-fazer e 

saber-ser), com uma grande incidência na dinâmica relacional, envolvendo todos os 

responsáveis das FA; 

 Sabemos que este tipo de intervenção precisa ser mantido e até alargada. Deixamos, 

assim sugestões como um acompanhamento personalizado e adequado de cada família no 

seu domicílio, assim como a promoção de encontros em grupo com estas famílias. Fica o 

compromisso de continuidade desta intervenção com os colegas da UCC “Mãos 

Amigas”; 
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 O planeamento em saúde efetuado em trabalhos desta natureza tem contribuído para uma 

mudança nos cuidados de saúde e consequente melhoria dos cuidados de enfermagem, 

onde a enfermagem na comunidade toma relevância; 

 Realçamos o papel primordial dos enfermeiros de enfermagem comunitária na promoção 

da saúde, na dinamização de diferentes parcerias com as entidades existentes na 

comunidade, potenciando, assim, os seus recursos; 

 O AF é ainda pouco conhecido, pouco praticado e valorizado, verificando-se a 

necessidade de um aumento de trabalho para dar visibilidade nesta área, pelo que importa 

investir nesta área de conhecimento e despertar a consciência de todos (Sequeira, 2007). 

No âmbito comunitário, as FA são um recurso social de enorme valor, em que uma família 

está disposta a acolher, cuidar e acompanhar outras pessoas, respeitando-as como um ser 

único, com necessidades diversas, que precisa de apoio, atenção e carinho. Na realização 

deste estudo, percebemos que estas famílias abrem a porta de suas casas, partilham a sua 

família, a sua intimidade com esta nova pessoa, tornando-a um novo elemento familiar. Ao 

percebermos a importância que estas famílias têm na vida destas pessoas que necessitam de 

acolhimento, compreendemos a dimensão e o desafio a que nos propusemos. 

Numa sociedade em que ninguém se preocupa com ninguém, estes exemplos são dignos de 

valorização, despertam a nossa consciência social, a nossa responsabilidade como seres de 

uma sociedade que se pretende evoluída e solidária. Corroboramos a necessidade do 

reconhecimento, nos cuidados domiciliários, da promoção da saúde (Sarmento, Pinto & 

Monteiro, 2010), esperando que as competências adquiridas neste estágio sejam um bom 

impulsionador para esta dinâmica. O contacto com a população, a experiência e o 

enriquecimento profissional foram sem dúvida a maior recompensa deste estágio. 

Consideramos ter atingido os objetivos preconizados para a intervenção, através da 

consolidação da intervenção especializada em enfermagem comunitária e de saúde pública, 

decorrente da participação no desenvolvimento do programa “Saúde da Pessoa ao nosso 

Cuidado”, com o desenvolvimento do projeto “Capacitar para o Cuidar”, consolidando as 

práticas em enfermagem comunitária. Atingimos, também, os objetivos específicos 

delineados para dar resposta às necessidades identificadas que conduziram à execução e 

avaliação do projeto de intervenção de acordo com a metodologia do planeamento em saúde. 

Tornou-se possível dar visibilidade aos contributos formativos que os enfermeiros podem dar 

às FA, trabalhando em articulação com os parceiros comunitários. Por outro lado, o contributo 
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dos processos formativos tornou possível a criação de momentos geradores de conhecimento 

e, deste modo, julgamos ter contribuído para a visibilidade da profissão junto destes 

cuidadores.  

Numa avaliação global e conclusiva, consideramos ter alcançado amplamente os objetivos e 

competências do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. 

Neste processo foi necessário mobilizar e articular recursos e competências de diversas 

índoles: do domínio dos valores, da responsabilidade social, relacional, de ética profissional, 

de trabalho em equipa, de comunicação e interação com novas situações, de planeamento em 

saúde, de reflexão e avaliação, de gestão e liderança de projetos e equipas, resolução de 

problemas, em tempo oportuno, de modo a conseguir muito bom desempenho no percurso 

específico de desenvolvimento profissional.  

Ao realizarmos o estágio e este relatório muitas foram as dificuldades, como a escassez de 

tempo, a articulação entre a vida profissional, pessoal e o estágio, e limitações como não ter 

sido possível dar continuidade ao diagnóstico de situação, pelo curto período de tempo para o 

cumprimento dos objetivos e sistematização da informação. Durante o processo de elaboração 

do relatório, constatamos alguma escassez de literatura sobre o AF na realidade portuguesa, 

pelo que este trabalho é, neste sentido, um contributo para este aprofundamento. 

Concluímos, sabendo que nada está terminado porque este é apenas o ponto de partida de um 

caminho que decidimos traçar, mas onde pode existir um constante recomeçar, pelo ajustar 

dos acontecimentos que nos vão formando e que aferimos ao longo do percurso de vida. 
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Apêndice A 

Formulário 
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FORMULÁRIO 

Este formulário pretende recolher informação relacionada com a avaliação da dependência dos adultos 

e idosos da freguesia de Ourilhe, e surge no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária. As questões de escolha deverão ser assinaladas com uma cruz (X) 

I – Caracterização do Agregado familiar 

1 – Número de elementos residentes na habitação?______________ 

1.2 - Caracterização do agregado familiar: 

Elemento Nº Sexo Idade 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

2 – Existe alguém nesta casa que tenha algum tipo de dependência? 

 

Números? ____________________ 

 

 

3 – É o Cuidador Informal dessa pessoa com dependência? 

 

 

 

3.1 - Identifique o Cuidador Informal: 

Nome: _________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________ 

Contacto: _______________________________________________________ 

 

Sim  

Não  

Sim  

Não  
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II – Caraterização do cuidador informal e da situação de dependência 

1 – Sexo  

 

 

 

 

2 – É o principal cuidador? 

 

 

 

 
3 – Qual a relação que tem com a pessoa com dependência? 

 
 

 

 

 

 

 Especifique qual?_______________________ 

 

 

4 – Data de Nascimento  ___/____/______ 

 

5 – Qual o seu estado civil? 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino  

Feminino  

Sim  

Não  

Cônjuge  

Filho(a)   

Irmão(ã)  

Neto(a)  

Outro familiar  

Amigo/vizinho  

Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado/divorciado  

Viúvo  
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6 – Quais as suas habilitações literárias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Qual a sua atividade laboral? ________________________  

7.1 – Se não está a trabalhar, isso deve-se ao facto de estar a prestar cuidados à pessoa 

dependente? 

 

 

 

III – Caraterização da pessoa com dependência 

 

1 – Qual a atividade laboral atual? ________________________________ 

 

1.1 – Se reformado, qual a atividade anterior à reforma? _____________ 

 

2 – Há quanto tempo está a pessoa dependente? 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sem escolaridade  

Sabe assinar  

1º ciclo do ensino básico incompleto  

4ª Classe/ 1º ciclo ensino básico  

Ensino preparatório /2º ciclo do ensino básico  

9º ano /3º ciclo do ensino básico  

12º ano /ensino secundário  

Curso médio  

Curso Superior  

Sim  

Não  

Anos  

Meses  
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3 – Qual a origem da dependência: 

 

 

 

4 – Tem algum apoio na prestação de cuidados?  

 

  

 

 
4.1 – Se sim, que tipo de apoio recebe? 

 

 

 

 

 

Especifique ________________________ 

5 – Sente dificuldades em alguma área no que diz respeito à prestação de cuidados? 

 

Quais?____________________________________________ 

 

 

6 – Sente que a estrutura física desta habitação é adequada para a prestação de cuidados? 

 

 

Porquê?____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Doença  Qual?  

Acidente  Qual?  

Sim  

Não  

Higiene pessoal  

Higiene habitacional  

Lavagem de roupa  

Fornecimento de refeições  

Outros apoios recebidos  

Sim  

Não  

Sim  

Não  
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IV – Avaliação da dependência nas Atividades de Vida Diárias - Índice de Barthel 

Item ABVD Cotação 

 

 

Alimentação 

Independente (Capaz de usar qualquer instrumento. Comer num tempo 

razoável) 
10 

Necessita de ajuda (Necessita de ajuda para cortar, levar à boca, etc.) 5 

Dependente 0 

 

 

Vestir 

Independente (Veste-se, despe-se e ajusta a roupa. Aperta os sapatos, 

etc.) 
10 

Necessita de ajuda (Pelo menos em metade das tarefas, mas realiza-as 

num bom tempo) 
5 

Dependente 0 

 

Banho 

Independente (Toma banho geral no duche ou banheira. Entra e sai do 

banho sem ajuda de terceiros) 
5 

Dependente  0 

Higiene 

Corporal 

Independente (Lava a face, mãos e dentes. Faz a barba) 5 

Dependente  0 

 

 

Uso da casa 

de banho 

Independente (Usa-a sem ajuda, senta-se, levanta-se e arranja-se 

sozinho) 
10 

Necessita de ajuda (Para manter o equilíbrio, limpar-se e ajustar a roupa 5 

Dependente  0 

 

 

Controlo 

intestinal 

Independente (Não apresenta episódios de incontinência. Se necessita de 

enemas ou clisteres, fá-lo sozinho) 
10 

Incontinência ocasional (Episódios ocasionais de incontinência e 

necessita de ajuda para enemas ou clisteres) 
5 

Incontinente fecal 0 

 

 

Controlo 

Vesical 

Independente (Não apresenta episódios de incontinência. Se necessita de 

sonda ou colector, fá-lo sozinho) 
10 

Incontinência ocasional (Episódios ocasionais de incontinência e 

necessita de ajuda para o uso de sonda ou colector) 
5 

Incontinente ou algaliado 0 

 

 

Subir 

escadas 

Independente (Sobe e desce escadas. Pode usar um instrumento de 

apoio) 
10 

Necessita de ajuda (Necessita de ajuda física ou supervisão para 

subir/descer escadas) 
5 

Dependente  0 

 

 

Transferênci

as Cadeira-

Cama 

Independente (Não necessita de qualquer ajuda. Se usa a cadeira de 

rodas, transfere-se sozinho) 
15 

Necessita de ajuda mínima (Ajuda mínima e supervisão) 10 

Necessita de grande ajuda (É capaz de se sentar, mas necessita de muita 

ajuda para a transferência) 
5 

Dependente  0 

 

 

 

Deambulação 

Independente (Caminha pelo menos 50 metros sozinho ou com ajuda de 

andarilho, canadianas…) 
15 

Necessita de ajuda (Caminha 50 metros com ajuda ou supervisão) 10 

Independente com cadeira de rodas (Anda pelo menos 50 metros) 5 

Dependente  0 

 

TOTAL 
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Graus de dependência 

90-100 Pontos 

60-89 Pontos 

40-55 Pontos 

20-35 Pontos 

< 20 Pontos 

Independente  

Ligeiramente dependente 

Moderadamente dependente 

Severamente dependente 

Totalmente dependente 

 

V – Avaliação da dependência instrumental - Índice de Lawton 

Item AIVD Cotação 

Cuidar da casa Cuida da casa sem ajuda 1 

Faz tudo excepto o trabalho pesado 2 

Só executa tarefas leves 3 

Necessita de ajuda para todas as tarefas 4 

Incapaz de fazer alguma tarefa 5 

Lavar a roupa Lava a sua roupa 1 

Só lava pequenas peças 2 

É incapaz de lavar a sua roupa 3 

Preparar a 

comida 

Planeia, prepara e serve sem ajuda 1 

Prepara os ingredientes, se lhos derem 2 

Prepara pratos pré-cozinhados 3 

Incapaz de preparar as refeições 4 

Ir às compras Faz as compras sem ajuda 1 

Só faz pequenas compras 2 

Faz as compras acompanhado 3 

É incapaz de ir às compras 4 

Uso do 

telefone 

Usa-o sem dificuldade 1 

Só liga para lugares familiares 2 

Necessita de ajuda para o usar 3 

Incapaz de usar o telefone 4 

Uso de 

transportes 

Viaja em transporte público ou conduz 1 

Só anda de táxi 2 

Necessita de acompanhamento 3 

Incapaz de usar o transporte 4 

Uso do 

dinheiro 

Paga as contas, vai ao banco, etc. 1 

Só em pequenas quantidades de dinheiro 2 

Incapaz de utilizar o dinheiro 3 

Responsável 

pelos 

medicamentos 

Responsável pela sua medicação 1 

Necessita que lhe preparem a medicação 2 

Incapaz de ser responsabilizado pela medicação 3 

TOTAL  
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Graus de dependência 

8 Pontos 

9-20 Pontos 

>20 Pontos 

Independente  

Moderadamente dependente 

Severamente dependente 

 

VI – Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal - Escala de Zarit 

Item Nunca Quase 

Nunca 

Às vezes Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Sente que o seu familiar solicita mais ajuda do que necessita?      

Já não dispõe de tempo suficiente para as suas tarefas?      

Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do seu familiar?      

Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento do seu familiar?      

Sente-se irritado/a quando está junto do seu familiar?      

A relação com familiares e amigos está afectada de forma negativa?      

Tem receio pelo futuro destinado ao seu familiar?      

Pensa que o seu familiar depende de si?      

Sente-se esgotado por estar junto do seu familiar?      

Cuidar do seu familiar afecta a sua saúde?      

Considera que não tem uma vida privada como desejaria devido ao seu 
familiar? 

     

Pensa que as suas relações sociais foram afectadas negativamente por ter 
de cuidar do seu familiar? 

     

Não se sente à vontade em convidar amigos para irem lá a casa devido ao 
seu familiar? 

     

Acredita que o seu familiar espera que você cuide dele como se fosse a 
única pessoa com quem ele(a) pudesse contar? 

     

Considera que não dispõe de economias suficientes para cuidar do seu 
familiar e para o resto das despesas que tem? 

     

Sente-se incapaz de cuidar do seu familiar por muito mais tempo?      

Sente que perdeu o controle da sua vida depois da doença do seu familiar 
se ter manifestado? 

     

Desejaria poder entregar o seu familiar aos cuidados de outra pessoa?      

Sente-se inseguro acerca do que deve fazer com o seu familiar?      

Sente que poderia fazer mais pelo seu familiar?      

Pensa que poderia cuidar melhor do seu familiar?      

Em geral sente-se muito sobrecarregado(a) por cuidar do seu familiar?      

  TOTAL  

Grau de Sobrecarga 

 Inferior a 46 Sem sobrecarga 

Entre 46 a 56 Sobrecarga ligeira 

Superior a 56 Sobrecarga intensa 



 

 

 

 



 

115 

Apêndice B 

Operacionalização do Índice de Barthel, do Índice de Lawton e da  

Escala de Sobrecarga do Cuidador 
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Os instrumentos de recolha dados utilizados foram a versão abreviada do Índice de Barthel 

(Mahoney & Barthel, 1965; Sequeira, 2007), a versão abreviada do Índice de Lawton (Lawton 

& Brody, 1969; Sequeira, 2007), dois instrumentos amplamente utilizados na prática clínica 

para o diagnóstico de comprometimento nas atividades básicas de vida diária, e a escala de 

sobrecarga do cuidador (Sequeira, 2007), 

Índice de Barthel  

O instrumento de avaliação das atividades básicas da vida diária (ABVD), baseia-se na versão 

abreviada do Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965; Sequeira, 2007). Sendo este índice 

composto por 10 atividades básicas de vida diária, em que cada atividade apresenta entre dois 

a quatro níveis de dependência, a pontuação “0” corresponde à dependência total, sendo a 

independência pontuada com “5”,“10” ou “15” pontos de acordo com os níveis de 

diferenciação. 

As variáveis estudadas pelo Índice de Barthel são: a alimentação; o vestir; o banho; a higiene 

corporal; o uso da casa de banho; o controlo intestinal; o controlo vesical; o subir escadas; a 

transferência cadeira/cama e a deambulação. 

Quanto menor for a pontuação maior é o grau de dependência, variando de modo 

inversamente proporcional ao grau de dependência, variando a pontuação global entre 0 a 100 

pontos, consoante os seguintes pontos de corte: 

90 - 100 Pontos Independente; 

60 - 90 Pontos Ligeiramente dependente; 

40 - 55 Pontos Moderadamente dependente; 

20 - 35 Pontos Severamente dependente; 

<20 Pontos Totalmente dependente. 

Este índice possibilita a avaliação da capacidade funcional do idoso e determina o grau de 

dependência de forma global e de forma parcelar, em cada atividade. 

Índice de Lawton 

São oito as atividades instrumentais que fazem parte do instrumento de avaliação da vida 

diária (AIVD), através da versão abreviada do Índice de Lawton (Lawton & Brody, 1969; 
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Sequeira, 2007), sendo estas: cuidar da casa, lavar a roupa, preparação da comida, ir às 

compras, utilização do telefone, utilização de transporte, gestão do dinheiro e gestão da 

medicação. 

Cada item apresenta 3, 4 ou 5 níveis diferentes de dependência, pelo que cada atividade é 

pontuada de “1 a 3”, de “1 a 4” ou de “1 a 5”, em que uma maior pontuação corresponde a um 

maior grau de dependência. 

Este índice varia entre 8 e 30 pontos, de acordo com os seguintes pontos de corte: 

8 pontos Independente; 

9 - 20 pontos Moderadamente dependente, necessita de uma certa ajuda; 

> 20 pontos Severamente dependente, necessita de muita ajuda. 

O Índice de Lawton é um instrumento que permite avaliar o grau de dependência nas 

atividades instrumentais de vida diária de forma global e também de forma parcelar. 

Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit 

A avaliação da sobrecarga é efetuada com o recurso à escala de sobrecarga do cuidador 

(ESC), traduzida e adaptada para a população portuguesa por Sequeira (2007) a partir da 

Burden Interview Scale (Zarit & Zarit, 1983; Martin, 1996; Scazufca, 2002). 

Esta escala, na versão original, era constituída por 29 questões, onde se incluíam aspetos 

relacionados com a saúde física e psicológica, os recursos económicos, o trabalho, as relações 

sociais e a relação com o “recetor de cuidados”. 

Posteriormente, este instrumento foi revisto e reduzido o número de questões para 22 (Zarit & 

Zarit, 1983; Martin, 1996; Scazufca, 2002). 

É um instrumento que permite avaliar a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal 

e que inclui informação sobre quatro fatores: 

 “IMPACTO DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS”: agrupa os itens que se referem à 

sobrecarga relacionada com a prestação de cuidados diretos, em que se destacam a 

alteração do estado de saúde, o elevado número de cuidados, a alteração das relações 

sociais e familiares, a falta de tempo, o desgaste físico e mental. Encontram-se os itens 
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relativos ao impacto dos cuidados diretos no contexto do cuidador, sendo estes (1, 2, 3, 

6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 22). 

 

 “RELAÇÃO INTERPESSOAL”: apresenta e agrupa os itens que relacionam a 

sobrecarga entre cuidador e a pessoa dependente alvo de cuidados. Estes avaliam o 

impacto interpessoal resultante da relação da prestação de cuidados, principalmente 

associados às dificuldades interrelacionais. Esta relação é avaliada por cinco itens, 

sendo estes (4, 5, 16, 18 e 19). 

 “EXPETATIVAS FACE AO CUIDAR”: Estas expectativas relacionam-se com a 

prestação de cuidados relativos ao cuidador, no que diz respeito aos medos, receios e 

disponibilidades, sendo constituído por quatro itens (7, 8, 14 e 15). 

 “PERCEÇÃO DE AUTO-EFICÁCIA”: relaciona-se com a opinião do cuidador 

face ao seu desempenho e, é constituído por dois itens (20 e 21).  

Cada item é pontuado de forma qualitativa/quantitativa da seguinte forma: nunca = (1); quase 

nunca = (2); às vezes = (3); muitas vezes = (4) e quase sempre = (5). Nesta versão (1 a 5), 

obtém-se uma pontuação global que varia entre 22 e 110, em que uma maior pontuação 

corresponde a uma maior perceção de sobrecarga, de acordo com os seguintes pontos de 

corte: 

Inferior a 46 -Sem sobrecarga; 

Entre 46 a 56- Sobrecarga ligeira; 

Superior a 56 -Sobrecarga intensa.  
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Apêndice C 

Autorização para realização do diagnóstico de situação de saúde 
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Apêndice D 

Questionário de caracterização 
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I – Caraterização do cuidador formal 

 

1 – Sexo  

 

 

2 – Idade _____________ 

3 – Estado civil 

 

 

 

 

 

4 – Número de elementos do agregado familiar__________ 

5 – Quais as suas habilitações literárias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Existe mais que um elemento em situação de acolhimento? 

 

 

Se sim, Quantos?____________ 

7 – Há quanto tempo a sua família acolhe pessoas?__________________ 

 

Masculino  

Feminino  

Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado/divorciado  

Viúvo  

Sem escolaridade  

Sabe assinar  

1º ciclo do ensino básico incompleto  

4ª Classe/ 1º ciclo ensino básico  

Ensino preparatório /2º ciclo do ensino básico  

9º ano /3º ciclo do ensino básico  

12º ano /ensino secundário  

Curso médio  

Curso Superior  

Sim  

Não  
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II – Caracterização da pessoa em situação de acolhimento familiar 

1 – Sexo  

 

 

2 – Idade _____________ 

3 – Estado civil 

 

 

 

 

 

 

4 – Motivo do acolhimento: _______________________________________ 

 

5 – Qual a data de início do acolhimento familiar:_______________________ 

 

 

 

 

Masculino  

Feminino  

Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado/divorciado  

Viúvo  
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Apêndice E 

Questionário para avaliação de conhecimentos das atividades 
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Questionário Pré/Final  de avaliação de Conhecimentos 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Responda se Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

1 – Pode-se envelhecer de forma saudável e com qualidade de vida.  

                 Verdadeiro                                        Falso        

2 – O AF não permite que exista uma melhor qualidade de vida da pessoa acolhida. 

               Verdadeiro                                        Falso        

3 – No AF apenas participam a pessoa acolhida e os técnicos da segurança social. 

                Verdadeiro                                        Falso        

4 – O AF pode ser: para crianças e jovens ou adultos com deficiências e incapacidades e pessoas 
idosas. 

                Verdadeiro                                        Falso        

5 – Um dos objetivos do AF é satisfazer as necessidades básicas de alimentação, higiene, cuidados 

pessoais, saúde e afetos. 

                Verdadeiro                                        Falso        

6 – A FA deve evitar que a pessoa acolhida mantenha uma relação com a sua família de origem e o 

meio em que vivia. 

                Verdadeiro                                        Falso        

7 – A FA tem como dever atender em primeiro lugar aos interesses e direitos da pessoa acolhida. 

                Verdadeiro                                        Falso        

8 - Os cuidados prestados à pessoa acolhida são apenas cuidados de higiene e de alimentação. 

                Verdadeiro                                        Falso        

9 – Sempre que exista a necessidade de transportar a pessoa acolhida a família de acolhimento não 

possui qualquer responsabilidade.  

                 Verdadeiro                                       Falso        

10 – Permitir que a pessoa acolhida tenha momentos de distração, divertimento, e convívio deve ser da 
responsabilidade da família de acolhimento. 

                 Verdadeiro                                       Falso        

1 – O acolhimento familiar raramente causa situações de stresse. 

SAÚDE DA PESSOA AO NOSSO CUIDADO 

-Acolhimento Familiar- 

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA 
Centro de Saúde de Celorico de Basto 
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                 Verdadeiro                                        Falso        

2 – Dores de cabeça, má disposição, alterações de humor e alterações do sono, podem ser 

sinais de stresse. 

               Verdadeiro                                        Falso        

3 – Para evitar o stresse é importante saber como reagir perante as situações. 

                Verdadeiro                                        Falso        

4 – Atividades relaxantes como passear e técnicas de relaxamento ajudam a evitar o stresse. 

                Verdadeiro                                        Falso        

5 - Uma pessoa que se valorize e se sinta confiante ultrapassa com mais facilidade situações 

de stresse. 

                 Verdadeiro                                        Falso        

 

6 - As pessoas devem utilizar estratégias para se adaptar às situações de stresse. 

                Verdadeiro                                        Falso        

 

7 - Caminhar e fazer exercício não ajudam na gestão de stresse. 

                Verdadeiro                                        Falso        

 

8 - Para diminuir as situações de stresse deve-se reconhecer o que nos faz sentir bem/mal.      

                 Verdadeiro                                       Falso      

 

9- Saber como lidar com as situações de stresse poder ajudar a cuidar melhor da pessoa 

acolhida. 

                Verdadeiro                                        Falso        

 

10 – O stresse pode originar problemas graves para a sua saúde.  

                Verdadeiro                                        Falso        

1- Para reduzir o risco de infeção deve evitar o contacto com sangue, expetoração, fezes, urina 

e feridas abertas. 

              Verdadeiro                                        Falso        
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2 – Antes de dar a medicação a alguém é importante lavar as mãos. 

             Verdadeiro                                        Falso        

3 – Limpar, desinfetar e arejar muito bem as instalações diminui o risco de infeção. 

             Verdadeiro                                        Falso        

4 – Não é preciso usar luvas para posicionar ou dar banho ao doente 

             Verdadeiro                                       Falso        

5 - Deve trocar de luvas sempre que acaba de prestar cuidados a uma pessoa e vai começar a 

prestar cuidados a outra pessoa. 

             Verdadeiro                                       Falso        

6 - Deve lavar as mãos várias vezes ao dia, principalmente antes e depois de prestar cuidados, 

pois as mãos são o maior meio de transmissão de doenças. 

            Verdadeiro                                         Falso        

7- As luvas, a mascara, a bata ou avental fazem parte do equipamento para proteção 

individual. 

            Verdadeiro                                        Falso        

8 - Se necessitar de usar material corto-perfurante deve ter atenção no seu manuseio, para 

evitar acidentes, prevenir infeções e deve coloca-lo num lugar apropriado. 

            Verdadeiro                                       Falso        

9 - Para a limpeza de sua casa deve usar apenas água. 

           Verdadeiro                                        Falso        

10 - Deve iniciar a limpeza do local menos contaminado para o mais contaminado. 

            Verdadeiro                                       Falso                         
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Apêndice F 

Atividade “Acolher para Cuidar” 
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Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado”
“ Acolher para Cuidar”

Trabalho realizado pelas mestrandas
em Enfermagem Comunitária:

- Enf. Joana Costa
-

Celorico de Basto, 9 de outubro de 2012

Orientadores:

- Enfs Especialistas em Enfermagem 
Comunitária: Adélia Freitas  e Ivo Barreira

- Prof. Isabel Barroso

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA

Centro de Saúde de Celorico de Basto

 

Objetivos 

 Definir acolhimento familiar

 Compreender quais os objetivos do acolhimento familiar

 Perceber qual o papel do prestador de cuidados nos 

diferentes contextos

 Compreender que cuidados se prestam à pessoa acolhida
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Introdução 

No dias que correm o Acolhimento familiar tem vindo a assumir

um papel importante na estrutura familiar da sociedade.

A institucionalização de pessoas com dependência ou com falta

de cuidadores, é cada vez mais retardada, optando-se por

manter os indivíduos num ambiente familiar e acolhedor.

 

Em séculos passados, o envelhecimento era considerado um

acontecimento excecional, encarado com respeito e orgulho.

Hoje, tornou-se um problema delicado nos países ocidentais

desenvolvidos.

Amaral e Vicente (2000),citado por Imaginário (2007)

Introdução 

Esperança 
média de vida

Mais pessoas 
idosas

Mais pessoas 
dependentes

Problemas 
económicos e 

sociais

Necessidade 
de apoios 

comunitários
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Acolhimento Familiar

Prática social, em contexto não institucionalizado, que

pretende melhorar a qualidade de vida dos seus clientes.

Relação ativa de comprometimento (cliente, a família de

acolhimento, a família de origem e os técnicos da Instituição

de Enquadramento. ) (Delgado, (2003); Manual de Acolhimento Familiar )

 

Acolhimento Familiar

 Acolhimento familiar - Crianças e Jovens (CJ): medida de

promoção e proteção, para garantir transitória e

temporariamente um enquadramento à criança ou jovem em

perigo, que permita minimizar os efeitos da separação do seu

agregado de origem. (Lei nº 147/99, de 1 de Setembro e Decreto-lei nº

11/2008, de 17 de Janeiro)
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• Acolhimento familiar - Adultos com Deficiências e Incapacidade

(AD) e Pessoas Idosas (ID): medida de apoio social que visa a

integração temporária ou permanente em famílias, como uma

alternativa ao meio familiar, para pessoas com deficiências e

incapacidades, ou em situação de dependência, por ausência ou

inadequação da retaguarda familiar, constituindo-se como uma

solução mais personalizada, evitando ou retardando, o mais

possível, o recurso à institucionalização. (Decreto-lei nº 391/91, de 10 de

Outubro)

Acolhimento Familiar

 

Pretende-se para estas pessoas um envelhecimento saudável, implicando

uma vida mais longa e com maior qualidade.

Deve-se para isso manter uma atitude de estimulação dos indivíduos,

melhorando a dimensão biológica, intelectual e emocional.

Acolhimento Familiar

A promoção da saúde e 
prevenção das 

incapacidades (ex. 
doenças)

Manter a sua capacidade 
de (memorizar, ler, 

escrever, pensar, fazer 
contas).

Manter relações de 
amizade, situações de 

carinho.

O envolvimento e 
participação social ( 

situações de convívio, de  
divertimento) 

Qualidade de Vida -
Conceito, que inclui a saúde
física da pessoa, o seu
estado psicológico, o nível
de independência, as
relações sociais, as crenças
e convicções pessoais e a
sua relação com o meio
envolvente.
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Tendo em consideração as diferentes situações (adultos com deficiências e

incapacidades e das pessoas idosas), constituem-se como objetivos

principais :

 Acolher as pessoas que se encontram em situação de perda de

autonomia, que vivam isolados e sem apoio de natureza sócio-

familiar e/ou em situação de insegurança.

 Satisfazer necessidades básicas de alimentação, higiene, cuidados

pessoais, saúde e afetos.

 Promover estratégias de reforço de valorização pessoal (auto-estima),

e social, assegurando condições de equilíbrio e estabilidade.

Acolhimento Familiar

 

Acolhimento Familiar

 Facilitar a ligação com a família de origem, e com o seu meio social.

 Evitar ou retardar o recurso à institucionalização.

 Devem ser sempre respeitados: autonomia, privacidade, participação,

confidencialidade, individualidade, dignidade, igualdade de

oportunidades e não discriminação.

 Respeitar as diferenças de género, socio-económicas, religiosas,

culturais e sexuais das pessoas acolhidas e/ou família de origem e

pessoas significativas.

 Respeitar o projeto de vida definido por/para cada pessoa acolhida,

bem como os seus hábitos de vida, interesses, necessidades e

expectativas.  
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 Transmitir e garantir às pessoas acolhidas um clima de segurança

afetiva, física e psíquica durante a sua permanência em acolhimento.

 Desenvolver todas as relações a estabelecer entre a pessoa acolhida e

respetivos intervenientes no seu processo com ética, respeito pelos

direitos e deveres, profissionalismo, rigor e qualidade.

 Compreender a individualidade e personalidade de cada pessoa

acolhida, para criar um ambiente acolhedor e o mais familiar possível.

Acolhimento Familiar

 

 Pensar na pessoa acolhida como um alguém que tem sentimentos, 

que independentemente da sua situação, possui um projeto de vida e 

tem o direito de ser respeitado na sua identidade e individualidade.

 Personalizar os serviços.

 Proporcionar  que a pessoa possa comunicar os seus sentimentos 

Promover a qualidade do serviço

Acolhimento Familiar
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Acolhimento Familiar

DEVERES

 Garantir a qualidade do acolhimento, exercendo-o com integridade e

contínua consideração dos direitos da pessoa acolhida e

responsabilidades da família de origem.

 Atender em primeiro lugar aos interesses e direitos da pessoa

acolhida.

 Apoiar as condições para o fortalecimento das relações da pessoa

acolhida com a família de origem.

 Respeitar o direito da família de origem à sua intimidade e reserva da

vida privada.

 

Que tipo de cuidados vão ser prestados?

1. Cuidados de higiene e imagem

2. Nutrição, alimentação e hidratação

3. Atividades instrumentais da vida diária

Acolhimento Familiar

Administração da 
terapêutica 

Cuidados de saúde
(situação de 
emergência)

Atividades lúdico-
recreativas, culturais, 
sociais, desportivas e 
espirituais/religiosas ( 

convívio e divertimento)

Atividades 
intelectuais/formativas

Transporte, 
acompanhamento ao 

exterior

Apoio na aquisição de 
bens e serviços

Tratamento de roupas 

Organização e asseio do 
espaço individual

Apoio à manutenção da 
relação com a Família 

de Origem
 



 

146 

Acolhimento Familiar

Fonte: Delgado(2003, p.82)

 

 O momento da entrada da pessoa na FA, é um processo

de grande mudança na vida dos intervenientes.

 É importante a transmissão de uma mensagem

positiva sobre este, de que haverá mudanças na sua

estrutura de vida e que serão sentidas algumas diferenças

e dificuldades, mas que estas serão eliminadas, com o

apoio sempre presente de todos os intervenientes deste

processo.

Acolhimento Familiar
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Apêndice G 

Atividade “Cuidar sem Stresse” 
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Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado
“Stresse no Cuidar”

Trabalho realizado pelas mestrandas
em Enfermagem Comunitária:

- Enf. Joana Costa
-

Celorico de Basto, 13 de novembro de 2012

Orientadores:

- Enfs Especialistas em Enfermagem 
Comunitária: Adélia Freitas  e Ivo Barreira

- Prof. Isabel Barroso

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA

Centro de Saúde de Celorico de Basto

  

Prevenção/controlo/gestão do stresse 

na prestação de cuidados 

Cuidar de indivíduos com dependência/deficiência e idosos pode gerar

situações de stresse que poderão trazer alterações tanto para o cuidador,

como para a pessoa cuidada e seus familiares.

Indivíduos que convivem com pessoas que necessitam de constantes

cuidados de saúde podem demonstrar os mais diversos sentimentos:

•Cansaço;

•Stresse;

•Exaustão;

•Bem-estar;

•Afeição;

•Ternura.

•Negativa ou positiva

•Estratégias para lidar 
com o stress

Qualidade de 
vida dos 

cuidadores
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Prevenção/controlo/gestão do stresse 

na prestação de cuidados 

 

O impacto que os cuidados prestados a pessoas com

dependência/deficiência e idosos, gera nos cuidadores é descrito

frequentemente como “carga”, que significa “o que pesa sobre uma

pessoa”, “responsabilidade ou incumbência” ou “o que incomoda”.

Prevenção/controlo/gestão do stresse 

na prestação de cuidados 

Situação de Stress

Más 
estratégias 
para gerir o 

stress 
(coping)

Situação que 
perturba

Situação ultrapassada

Boas 
estratégias 
para gerir o 

stress 
(coping)

Situação que 
perturba
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Prevenção/controlo/gestão do stresse 

na prestação de cuidados 

 

É importante a descoberta da causa de stresse, para assim nos

pudermos adaptar melhor às situações (estratégias de coping)

 Evitar fazer as coisa que nos deixam em stresse;

 Ensinar a pensar com lógica (eliminando crenças);

 Incentivar medidas para melhorar a sua própria valorização

 Envolver-se em atividades relaxantes (exercício físico, passatempos como
pintura ou a música, técnicas de relaxamento que promovem um relaxamento
físico e mental).

Autoestima positiva Melhor adaptação e menos

Stresse.

Prevenção/controlo/gestão do stresse 

na prestação de cuidados 
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Estas estratégias têm de ser adequadas a cada situação e a cada indivíduo,

por isso há necessidade de um autoconhecimento para reconhecer o que

nos faz bem ou por outro lado o que nos faz mal.

Estas correspondem às respostas dadas pela pessoa, de forma a diminuir a

carga física, emocional e psicológica ligada aos elementos indutores de

stresse. A eficácia das estratégias avalia-se pela capacidade de reduzir de

forma rápida o problema e evitando o prejuízo futuro no que respeita o

bem-estar e estado de saúde do individuo (Snyder e Dinoff (1999) cit. por

Vaz Serra (2011)).

Prevenção/controlo/gestão do stresse 

na prestação de cuidados 

 

Prevenção/controlo/gestão do stresse 
na prestação de cuidados 

Algumas técnicas de relaxamento:

 O riso liberta-nos de tensões e de constrangimentos sociais e aguça o humor,

proporcionando uma perspetiva valiosa de nós mesmos e das situações e que

relaxa corpo e mente. Ri-a de si e de tudo que o envolve… Para o sem bem-estar

ria. Os benefícios desta prática fácil e grátis estão já comprovados.

 Concentração no batimento do seu coração (apenas nisso), os níveis de

stresse são lentamente reduzidos. O nosso coração torna-se assim o guia

para a serenidade e a calma. Oiça o seu coração e caminhe de acordo com

a sua batida.
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A técnica de relaxação muscular progressiva(todo o corpo), criada pelo médico Edmund
Jacobson.

1. Deite-se ou sente-se, com os braços e as pernas soltas e olhos fechados.

2. Dobre os seus pés em relação ao seu corpo. Sinta a tensão, mantenha por alguns segundos
e relaxe;

3. Estique os seus pés, sinta a tensão nos músculos da barriga da perna, mantenha por alguns
segundos e relaxe;

4. Aperte o calcanhar contra o apoio, sinta os músculos da perna contraídos, mantenha e
relaxe;

5. Contraia os músculos das nádegas, mantenha por alguns segundos e relaxe;

6. Expanda o abdómen abaulando a barriga, mantenha e relaxe. Não prenda a respiração,
respire normalmente;

7. Contraia os músculos das costas como se quisesse desprender-se do apoio, mantenha e
relaxe;

8. Eleve os ombros na direção das orelhas, sinta a tensão e relaxe;

9. Levante os braços estendidos em direção ao teto, mantenha e relaxe vagarosamente;

10. Feche os olhos apertando-os, mantenha e relaxe;

11. Franza as sobrancelhas, sinta as tensões dos músculos da testa e relaxe;

12. Aperte os lábios, mantenha e relaxe. Os dentes devem estar separados e os lábios soltos;

13. Dirija a cara para o teto, para baixo e para os lados e relaxe.

14. Sinta o corpo relaxado, a respiração leve e a mente livre de pensamentos. Mantenha-se
neste estado durante alguns minutos. Levante-se vagarosamente.

 

Conclusão

 O acolhimento familiar é um apoio comunitário importante nos

nossos dias;

 É cada vez mais importante manter a pessoa acolhida num

ambiente familiar, mantendo sempre as relações anteriores;

 Os cuidados prestados a uma pessoa acolhida são todos os

necessários ao seu bem-estar físico, psicológico e social.

 Cuidar de outros pode tornar-se uma tarefa difícil, mas é

importante encontrar formas de lidar com as situações de stresse,

para poder cuidar cada vez melhor.
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Apêndice H 

Atividade “Cuidar sem Infetar” 
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Saúde da Pessoa ao nosso Cuidado
“Cuidar sem infetar”

Trabalho realizado pelas mestrandas

em Enfermagem Comunitária:

- Enf. Joana Costa

Celorico de Basto, 20 de novembro de 2012

Orientadores:

- Enfs Especialistas em Enfermagem 
Comunitária: Adélia Freitas  e Ivo Barreira

- Prof. Isabel Barroso

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA

Centro de Saúde de Celorico de Basto

Objetivo

 Identificar medidas de prevenção e controlo de

infeção em contexto de acolhimento familiar;

 Utilizar corretamente os equipamentos de proteção

individual;

 Aplicar as técnicas de higienização das mãos, no

âmbito da prestação de cuidados;

 Aplicar os métodos e técnicas de limpeza, lavagem e

desinfeção.
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Infeção

Infeção – “Multiplicação de microrganismos nos

tecidos do corpo, especialmente a causar lesão

celular local…”

(http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/infection)

Medidas de prevenção de infeção

Evitar contato com:

Sangue

Fluidos Corporais/Secreções e Excreções (expetoração,

saliva, urina e fezes)

Pele não Íntegra( feridas, úlceras,…)
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Cuidados a ter na prestação de cuidado

Lavagem das Mãos – antes da prestação de qualquer tipo

de cuidado (tocar no doente, alimentá-lo, administrar-lhe

medicação, posicioná-lo, higienizá-lo, antes de calçar luvas).

Uso de Luvas (sempre que vai contactar com o doente).

Uso de Avental de Plástico / Bata (na prestação dos

cuidados em que há contacto corporal, posicionamentos,

higiene e alimentação).

Prevenção de Acidentes com Corto-perfurantes (se

administração de injetáveis, ou utilização de corta-unhas,

lâminas de barbear…)

Limpeza e Desinfeção das Instalações

Cuidados a ter na prestação de cuidado
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Cuidados a ter na prestação de cuidado
Lavagem das mãos

Lima, (2007)

Diminuir/eliminar o número 
de microrganismos nas mãos;

Diminuir o risco de infeção

Proteção das pessoas 
acolhidas

Proteção do prestador de 
cuidados

Prestar cuidados de 
qualidade Lima (2007)

Cuidados a ter na prestação de cuidados
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Lavagem das mãos na prestação de 
cuidados

 A lavagem deve ser realizada com água e sabão, líquido ou 
solução alcoólica.

 Quando deve lavar as mão: 
 Ao iniciar e terminar o dia de trabalho;
 Tossir, espirrar ou assoar-se;
 Utilizar o telefone;
 Antes de comer ou manusear alimentos;
 Depois de ir ao WC.
 Antes de calçar as luvas e após as retirar;
 Antes de preparar e administrar a medicação;
 Antes e depois da prestação de cuidados.

Lima (2007)

LAVAR AS MÃOS – Como?

1- Palma com palma

2 - Palma direita por cima do dorso 

esquerda.

Palma esquerda por cima do dorso 

direito

3 – Palma com palma e 

dedos interligados 
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4 – Costas dos dedos em 

oposição à palma e dedos 

interligados 

5 – Friccionar em rotação o 

polegar direito com a palma 

esquerda e vice-versa

6 – Friccionar em rotação, com 

os dedos juntos, a área interior da 

palma esquerda e vice-versa

DGS (2010)

A lavagem adequada das mãos

com água e sabão deve

demorar entre 40-60

segundos.
PNCI - DGS

Mãos contaminadas…



 

163 

Ao longo do dia , no contacto com as pessoas acolhidas ou

com superfícies contaminadas, os microrganismos podem

sobreviver nas mãos por períodos de tempo que variam entre

2-60 min. PNCI-DGS

Mãos contaminadas…

Está provado que a infeção é causada em grande maioria pela

transmissão de microrganismos entre doentes/clientes e pelo

ambiente, através das mãos dos cuidadores. PNCI - DGS

Mãos contaminadas... Infeções cruzadas

Cliente A

Cliente B
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A lavagem das mãos é muito

importante.

Orientações da Organização

Mundial de Saúde (OMS)

PNCI-DGS

Lavagem das mãos MEDIDAS SIMPLES 
SALVAM VIDAS

Uso de luvas na prestação de cuidados

O uso de luvas é um complemento 
de proteção individual e nunca 
pode ser considerado um 
substituto para a lavagem das 
mãos.
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Uso de luvas na prestação de Cuidado

Deve :

Usar luvas sempre que se prevê contacto com produtos

biológicos ou material e equipamentos contaminados;

Usar luvas no contacto com mucosas e pele não integra;

Lavar as mãos antes e depois de usar luvas;

Retirar as luvas após o contacto com produtos biológicos /

contaminados e não conspurcar o meio físico envolvente;

Mudar de luvas:

– Entre procedimentos;

– Entre doentes, ou pessoas acolhidas;

– Entre o contacto com zonas contaminadas e zonas limpas,

no mesmo doente;

– Sempre que no decorrer do seu uso se suspeite de rutura

das mesmas;

Uso de luvas na prestação de Cuidado
I1
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Deve usar avental sempre que houver risco de salpicos

ou contacto da pele e roupas do cuidador com:

Sangue

Fluidos corporais

(Secreções, excreções)

Remover o avental ou bata logo que termine o

procedimento.

Uso de avental de plástico/bata na 

prestação de Cuidado

Máscara e protetor de olhos e face

Deve usar máscara sempre que houver risco de

salpicos ou contacto da face e olhos do prestador de

cuidados com: Sangue

Fluidos corporais (Secreções,

excreções)

Deve remover este equipamento de proteção logo que termine a

sua utilização.
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Uso de corto-perfurantes na prestação de

cuidados

Se necessitar de usar material corto-perfurante deve ter

atenção no seu manuseio, para evitar acidentes e prevenir

infeções;

Deve ter especial cuidado na utilização de agulhas

(insulinas, avaliadores de glicemia);

Deverá ser-lhe fornecido um contentor de tampa para a

colocação deste material.

Limpeza e desinfeção de instalações na 

prestação de cuidados

A correta e cuidada higienização ambiental, assim

como o arejamento do local são das principais

barreiras na prevenção da transmissão de infeções.

Santos (2003)
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Deve-se:

 Proceder a uma limpeza correta e regular de todo o meio

que envolve o cliente (leito, quarto, sofá, sala, wc, cadeira

de rodas…);

 Usar materiais de desinfeção (não chega remover o pó e

lavar com água);

 Dar especial atenção ao quarto de banho ( lavar bem a

banheira cada vez que é utilizada);

Limpeza e desinfeção de instalações na 

prestação de cuidados

Nos procedimentos de limpeza deve utilizar Equipamento de

Proteção Individual (avental/bata, luvas, máscara);

Iniciar a limpeza do local menos contaminado para o mais

contaminado;

Proceder sempre à limpeza húmida;

Usar panos de cores diferentes;

Limpeza e desinfeção de instalações na 

prestação de cuidados
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Usar a técnica de duplo balde (vermelho - água quente simples

e azul - água quente com detergente);

Limpar num único sentido de cima para baixo e em linhas

paralelas (nunca em movimentos de vai e vem);

Nos WC, limpar por último a sanita;

Iniciar a limpeza pelas zonas mais altas e por último o chão;

Limpeza e desinfeção de instalações na 

prestação de cuidados

Conclusão
A sensibilização das pessoas acolhidas, familiares e prestadores de

cuidados para a prevenção e controlo de infeção é uma temática de

extrema importância e de relevância para a sociedade.

A lavagem das mãos é por isso a chave para o controlo de infeção,

assim como o uso adequado de proteção individual e uma limpeza

eficaz da sua habitação.

Importante estar alerta para todas as situações que potenciam o risco

de infeção, devendo recorrer aos profissionais de saúde na sua

instalação.
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Apêndice I 

Questionário de avaliação do projeto 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - FORMADORES 

A sua opinião sobre a acção de formação que acabou de frequentar reveste-se da maior importância para melhorar a eficácia 

de futuras acções. Agradecemos, pois, o seu contributo, respondendo a este questionário. 

        Ação:  

Data:                                          Local:  

Formadores:  

AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

1 . COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS  
 

1 2 3 4 5 
 

        1.1 - Comunicou bem, apresentando os temas com sistematização, clareza e sequência lógica?  
 

          
 

        1.2 - Despertou o interesse dos formandos, motivando a participação?  
 

          
 

        1.3 - Demonstrou disponibilidade?  
 

          
 

        1.4 - Criou oportunidades para colocar questões?  
 

          
 

        1.5 - Estabeleceu uma relação dinâmica e interactiva com o grupo?  
 

          
 

        2 . CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 2 3 4 5 
 

        2.1 - Tratado com a profundidade adequada?  
 

          
 

        2.2 - De utilidade e interesse para o seu desempenho profissional?  
 

          
 

        2.3 - Na sua opinião, o curso foi dado de uma forma predominantemente: 

 

x 

                  A - TEÓRICA 

 

  

                  B - PRÁTICA 
 

  
                  C - TEÓRICO-PRÁTICA 

 
  

     
        3. DOCUMENTAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
1 2 3 4 5 

 
3.1 - Permite aprofundar os conhecimentos adquiridos?  

 
          

 
        3.2 - Complementa a exposição do formador?  

 

          

 
        3.3 - Foi distribuída no momento oportuno?  

 
          

 
        4. COMO CONSIDERA ESTE MÓDULO RELATIVAMENTE A: 

 
1 2 3 4 5 

 
4.1 - Duração 

 
          

 
        4.2 - Ritmo 

 

          

 
        4.3 - Pontualidade 

 
          

 
        5.  COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES: 

         

  

  

        

   

Mod. 6- 09 
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Apêndice J 

Excerto do Manual de Boas Práticas 
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