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RESUMO 

 

 Na sociedade portuguesa tem havido um conjunto de alterações reveladoras de 

uma forte dinâmica de mudanças sociais, em que a estrutura populacional portuguesa é 

definida por um aumento crescente do número de idosos e por alterações percetíveis nas 

relações dos idosos com o seu seio familiar. O objetivo principal do estudo foi verificar 

se existe relação entre a sobrecarga e os mecanismos de coping utilizados pelos 

cuidadores informais de idosos dependentes, constituindo-se que a gestão das 

dificuldades e os mecanismos de coping são aspetos fundamentais para a promoção da 

saúde dos cuidadores e logicamente para a melhoria da prestação de cuidados aos seus 

idosos dependentes. Perante a relevância social e económica de que se reveste o cuidado 

prestado pelos cuidadores informais dos idosos, estes necessitam de ser alvo de atenção 

por parte das autoridades políticas e da saúde, de forma a proporcionar qualidade de 

vida não só ao idoso mas também a quem dele cuida. Por essa razão é urgente cuidar de 

quem cuida. 

  A população-alvo deste estudo foi constituída por cuidadores informais, 

envolvendo todos os lares do concelho de Vila Real com a valência de Centro de Dia. 

Os instrumentos a utilizar foram o Índice de Barthel, o Índice de Avaliação das 

Dificuldades do Cuidador Informal, o Questionário relativo à avaliação da sobrecarga 

do cuidador informal, o Índice para avaliação das maneiras como o prestador de 

cuidados enfrenta as dificuldades e o Questionário sociodemográfico. 

 Como principais resultados salienta-se que a grande maioria dos prestadores de 

cuidados desta amostra são do género feminino, casadas e filhas, com uma média de 

idade de 53 anos. Os prestadores de cuidados manifestam mais dificuldades nas 

implicações na vida pessoal, reações às exigências, sobrecarga emocional. 

Relativamente aos mecanismos de coping utilizados pelos cuidadores verifica-se que 

58,8% dos cuidadores têm algum conhecimento da perceção de eficácia dos 

mecanismos de coping. Comprovamos que os prestadores de cuidados de idosos 

dependentes apresentam uma maior sobrecarga, sentem mais dificuldades e têm alguma 

perceção de eficácia dos mecanismos de coping. 

Palavras-chave: Cuidador informal, Sobrecarga, Coping, Idosos 
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ABSTRACT 

 

  In Portuguese society there have been a number of changes revealing a strong 

dynamic of social changes, in which the Portuguese population structure is defined by a 

growing increase in the number of elderly people and by noticeable changes in the 

relationships between the elderly and their families. The main objective of the study 

was to verify whether there is a relationship between the overload and the coping 

mechanisms used by informal caregivers of dependent elderly people, since the 

management of difficulties and coping mechanisms are fundamental aspects for the 

health promotion of caregivers and, logically, for the improvement of the care provision 

to their dependent elderly. Given the social and economic relevance of the care provided 

by the informal caregivers of the elderly, they need attention from the political and 

health authorities in order to provide quality of life not only to the elderly, but also to 

their caregivers. For this reason, there is an urgent need to take care of the caregiver. 

  The target population of this study consisted of informal caregivers, involving 

all households in the municipality of Vila Real with the value of a Day Centre. The 

instruments to be used were the Barthel Index, the Informal Caregiver Difficulties 

Assessment Index, the Questionnaire on the assessment of the burden of the informal 

caregiver, the Index for the assessment of the ways in which the caregiver faces the 

difficulties and the Sociodemographic Questionnaire. 

 The main results were that the vast majority of the caregivers in this sample 

were female, married and daughters, with an average age of 53 years. Caregivers show 

more difficulties in the implications for personal life, reactions to demands, and 

emotional overload. Regarding the coping mechanisms used by caregivers, 58.8% of 

caregivers had some knowledge of the perception of the effectiveness of coping 

mechanisms. We found that caregivers of dependent elderly people are more 

overloaded, have more difficulties and have some perception of the effectiveness of 

coping mechanisms. 

 

Key words: Informal caregiver, Overload, Coping, Elderly 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho de dissertação, elaborado no âmbito do mestrado em Gerontologia, 

Atividade Física e Saúde no Idoso, aborda a relação entre a sobrecarga e os mecanismos 

de coping nos cuidadores informais de idosos dependentes. Acreditamos que seja 

oportuna a realização de uma investigação que seja dirigida o prestador de cuidados no 

domicílio aos idosos dependentes, na região Norte do país, evidenciando a maneira 

como estes encaram as dificuldades sentidas pelo ato de cuidar dos idosos a seu cargo. 

 O fundamento primordial para a progressiva relevância desta problemática na 

área da Gerontologia é o acréscimo dramático da população idosa e as insuficientes 

respostas sociais para o crescente número de idosos. No âmbito da Gerontologia o 

objeto de estudo é a população idosa, devendo prestar-se atenção também ao cuidador 

informal, no sentido de intervir de maneira eficaz e adequada na relação de cuidador e 

idoso, ajudando sobretudo na integração do familiar à nova realidade, no sentido de 

proporcionar bem-estar e qualidade de vida quer ao idoso quer a quem dele cuida. 

 Esta temática está na ordem do dia, sendo debatida e falada nos meios de 

comunicação social, existindo uma preocupação expressa acerca do futuro da população 

idosa, principalmente dos idosos com dependência. A pertinência deste estudo justifica-

se porque os cuidadores informais defrontam-se com novos desafios para os quais nem 

sempre estão aptos, implicando uma adaptação à nova realidade. Investir no 

conhecimento deste tema é uma mais-valia para a qualidade de vida quer do idoso, quer 

do cuidador. Os prestadores de cuidados informais devem ser, desta maneira, um alvo 

de prioridade por parte da Gerontologia, porque são um grupo desprotegido e em risco 

de diversas e graves situações de saúde física e mental, e ainda porque desempenham 

um papel imprescindível na prestação de cuidados (Araújo & Martins, 2016). O número 

de investigações efetuadas acerca desta temática do prestador de cuidados informais, 

nos últimos decénios tem aumentado tanto no âmbito nacional como mundial, o que 

evidencia a importância desta temática. Segundo Santos (2010) o aumento deste 

interesse é devido à consciencialização acerca das consequências adversas do 

crescimento da população idosa e do acréscimo do índice de longevidade no âmbito da 

falta de recursos profissionais e sociais para fazer face às exigências e necessidades. O 

prestador de cuidados informais atualmente é um membro imprescindível e 
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progressivamente mais preciso no dia a dia dos agregados familiares que lidam com o 

idoso dependente. Interessa pois, dedicar atenção às situações problemáticas dos 

prestadores de cuidados informais, autenticar a sua importância social e investigar 

soluções apropriadas às necessidades dos cuidadores. Existe em alguns países da 

Europa o estatuto legal do cuidador informal, com medidas de assistência e privilégio, 

com o objetivo de possibilitar uma melhor qualidade de vida à pessoa idosa no 

domicílio, assim como ao seu cuidador. Portugal, tal como os restantes países da Europa 

está a trabalhar para que seja legalizado o estatuto de cuidador informal. Justifica-se 

deste modo a continuação de investigações acerca da população idosa dependente que 

constituem relação entre a sobrecarga e os efeitos da prestação de cuidados para o 

cuidador.  

 A sobrecarga do cuidador informal e os mecanismos de coping constituem um 

tema de abordagem recente resultado do contexto sociodemográfico da sociedade 

portuguesa. Segundo os dados do Pordata (2018), o índice de envelhecimento tem vindo 

a aumentar nos últimos anos, tendo como consequência o aumento da incidência de 

doenças crónicas. Relacionado com o aumento da esperança média de vida, existe o 

predomínio de doenças crónicas e o aumento do número de indivíduos em estado de 

dependência. O último valor obtido é referente ao ano de 2016 em que o índice de 

envelhecimento atinge 148,7% e o índice de dependência dos idosos é de 32,1%. 

Baseado no aumento significativo do número de idosos dependentes, e tendo em conta a 

incapacidade institucional de responder a essas necessidades, o cuidador informal surge 

como figura-chave na promoção da qualidade de vida dos idosos dependentes. 

 Refletir acerca do envelhecimento é refletir na vida. Em 1982 foi realizada a 

primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, que decorreu na cidade de 

Viena, esta Assembleia foi decerto a primeira manifestação universal da tomada de 

discernimento e perceção, por parte das nações, dos riscos para o bem-estar da 

população o aumento da longevidade pode originar (Barreto, 2017). 

Se por um lado o envelhecimento populacional é um dos maiores êxitos da humanidade 

(aumento da longevidade), por outro lado constitui-se também como sendo um dos 

maiores desafios devido aos seus efeitos ao nível social, financeiro e político. É 

fundamental refletir acerca do envelhecimento e os mecanismos através dos quais 

podemos proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população idosa. Numa 

sociedade progressivamente mais envelhecida, em que o acréscimo da necessidade de 
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auxílio aos idosos dependentes surge como uma questão prioritária, questionamo-nos 

acerca da necessidade de prestar mais enfoque aos cuidados conferidos aos idosos. O 

envelhecimento populacional é um dos maiores desafios do Estado, obrigando a que 

haja um contínuo ajustamento dos recursos públicos existentes, tem-se vindo a 

evidenciar que são insuficientes, principalmente no que concerne à necessidade de se 

reforçarem a estrutura informal e comunitárias de apoio. Neste sentido é crucial a 

criação de respostas ao nível do estado ou no âmbito privado e aumentar o número de 

organizações de solidariedade social, com um papel mais ativo e de complementaridade 

com os prestadores de cuidados (Jorgensen et al, 2009). De acordo com Lecovich (2008, 

citado por Pocinho et al, 2017) efetivamente, nem sempre os recursos disponíveis, 

quando estes existem, são os mais apropriados, ou se encontram acessíveis a todos os 

idosos. 

 

 O fenómeno de envelhecimento e as modificações a ele associadas suscitam um 

enorme interesse nos investigadores científicos vigente. Poucos problemas têm sido 

alvo de tanta atenção como o fenómeno de envelhecimento e a dependência. Porém 

nunca foi tão fundamental e relevante pensar sobre esta problemática. Os progressos da 

medicina, não conseguiram ainda eliminar a ocorrência de incapacidades relacionadas 

com o envelhecimento (Lage, 2005). O envelhecimento populacional e as 

consequências decorrentes deste fenómeno, como o predomínio de múltiplas patologias, 

podem conduzir o idoso à condição de dependência de apoio específico por parte de um 

elemento da família. Os cuidados informais assumem crescentemente uma alternativa 

de resposta e na atualidade têm um papel essencial na organização do sistema de 

cuidados de saúde. O aumento da esperança média de vida sucedeu de forma mais 

notória no declinar do século XX, em especial nas sociedades industrializadas, devido 

ao evidente progresso da medicina e da qualidade de vida. O aumento progressivo de 

casos de incapacidade subsequentes ao processo de envelhecimento suscita reflexão 

sobre os cuidados informais. Como fatores moderadores estes devem ser vistos como 

um recurso institucional e, neste sentido, essencial para o seguimento da prestação de 

cuidados. Em relação à prestação de cuidados, Lage (2005) menciona que na atualidade 

as políticas de saúde e sociais norteiam-se para a conservação do idoso no seu seio 

familiar, atribuindo ao cuidador informal exclusiva importância pela manifesta 

inexistência e inadequação do sistema social e de saúde na deliberação das necessidades 

dos agregados familiares com idosos dependentes ao seu encargo. Apesar de existirem 
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serviços formais públicos direcionados para os idosos dependentes, é de evidenciar que 

ainda não são suficientes, para conceder a ajuda precisa a todos os cuidadores informais. 

As redes de apoio formal abrangem os serviços pertencentes ao Estado (Segurança 

Social) e os instituídos pelo poder local (no âmbito do concelho ou freguesia) 

elaborados para prestar auxílio à população idosa, sejam eles lares, apoio domiciliário e 

centro de dia (Lage, 2005). 

 A grande maioria dos idosos que usufruem da resposta social Centro de Dia, 

apresentam um nível médio de dependência, isto é, carecem de certos cuidados básicos. 

Durante o dia (das 9:00 às 17:30, de segunda a sexta-feira) os idosos se encontram no 

Centro de Dia. José & Wall (2004) refere que os cuidadores encontram satisfeitos com a 

resposta social Centro de dia, e estes também ficam sossegados enquanto estão no seu 

local de trabalho, e consideram que as necessidades dos seus familiares são satisfeitas. 

O decréscimo da taxa de natalidade e o acréscimo da população idosa é uma realidade 

atual a nível global. Em Portugal a incidência de doenças crónicas e a atual longevidade 

constituem os motivos centrais do desenvolvimento da taxa da população idosa 

detentores de incapacidades. É importante começar por mencionar que o encargo de 

prestar apoio a um idoso com um nível baixo de dependência é claramente distinto do 

que ter a responsabilidade de cuidar de um idoso com grande nível de dependência. É 

distinto pois as demandas impostas aos prestadores de cuidados são divergentes, isto é, 

as carências apresentadas por um idoso com um elevado grau de dependência (um idoso 

acamado por causa de um acidente cardiovascular necessita de mais cuidados em 

comparação com um idoso com nível baixo de dependência, por exemplo um idoso sem 

problemas de saúde graves que necessite somente de “supervisão” em determinadas 

tarefas do dia a dia. Ou seja diferentes necessidades carecem de diferentes soluções. 

No âmbito mundial, a presença de um familiar que tem a responsabilidade pelo ato de 

cuidar de um idoso dependente ainda se mantém bastante frequente. O cuidador 

constitui-se a principal fonte de apoio social informal (Orso, 2008). Em Portugal, é no 

núcleo familiar que permanece a fonte predominante de ajuda ao idoso dependente. 

Nesta perspetiva, a família é vista como um conjunto de elementos interligados em que 

há uma correlação entre os elementos, e quando a doença afeta um dos seus elementos, 

esta confronta-se com a urgência de estabelecer e redefinir as conexões familiares. 

Desta forma, é fundamental compreender e analisar as dificuldades percecionadas pelo 
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cuidador informal, visto que estas são interpretadas como condicionantes que 

restringem a qualidade da prestação de cuidados. A prestação de cuidados ao idoso é um 

enorme desafio para os cuidadores informais. O cuidado compreende esforço ao nível 

psicológico, social, físico e financeiro. A prestação de cuidados é encarada como uma 

atividade cansativa e exigente, com impacto e consequências ao nível mental, físico e 

social para o cuidador informal, em consequência da diversidade de tarefas que este tem 

de cumprir, e as modificações que ocorrem na sua vida com o desempenho deste papel. 

As exigências e a complexidade do ato de cuidar que o cuidador informal enfrenta, 

requerem alterações que podem causar consequências a diversos níveis. O processo de 

tomar conta e conviver com idosos dependentes, é um trabalho complexo, árduo e 

dinâmico, conduzindo geralmente a um acréscimo do nível de sobrecarga e stresse. A 

sobrecarga do prestador de cuidados informais é um problema de elevada relevância, à 

qual se deve dar atenção na área da investigação de auxílio dos cuidadores informais de 

idosos dependentes e suscita um supremo interesse, visto que uma pessoa idosa não 

possuirá qualidade de vida e bem-estar se o seu prestador de cuidados manifestar 

sobrecarga de cuidados. 

 Aquilo que pode vir a ser realizado e implementado no âmbito dos cuidadores é 

a criação de políticas sociais de suporte para os cuidadores, o desenvolvimento de 

programas de suporte técnico, informativo e emocional para os cuidadores informais, 

envolver mais o resto da família na prestação de cuidados e não somente o cuidador e o 

planeamento de intervenções contextualizadas que visem facilitar e melhorar a 

qualidade dos cuidados prestados. 

 O seio familiar é um alicerce da realização afetiva do idoso, e desta forma, não 

se pode esquecer a relevância evidente dos cuidados informais concedidos no âmbito 

domiciliário. Os cuidados informais defrontam um duplo desafio: aprender a lidar com 

as carências do familiar e o facto de ter se de ajustar a elas. O intuito primordial desta 

investigação está relacionado com a contribuição para a melhoria dos cuidados à 

população idosa com dependência no domicílio, contribuindo para clarificar os fatores 

que podem minorar a sobrecarga, de maneira a potenciar o seu bem-estar. 

 O presente estudo surgiu no âmbito do Mestrado em Gerontologia: Atividade 

Física e Saúde no Idoso realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e 

delineou-se como questão de investigação: qual o nível de sobrecarga e as dificuldades 
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sentidas pelo cuidador e quais os mecanismos que adota para ultrapassar essas 

dificuldades? 

O planeamento de um projeto de investigação implica delinear objetivos que devem ser 

realizados durante o processo de investigação. Os objetivos traduzem-se no rumo a 

seguir e nos propósitos a atingir (Ribeiro, 2007). Deste modo este estudo evidencia 

como finalidade principal a relação que existe entre a sobrecarga e os mecanismos de 

coping utilizados pelos cuidadores informais de idosos. Os objetivos específicos são: - 

(a) Identificar os mecanismos de coping dos cuidadores informais de pessoas idosas 

dependentes; 

 (b) Identificar as principais necessidades e dificuldades manifestadas pelo cuidador 

familiar no cuidado à pessoa dependente; 

 (c) Relacionar a sobrecarga dos cuidadores com os mecanismos de coping; 

 (d) Relacionar as dificuldades sentidas no ato de cuidar com a sobrecarga dos 

cuidadores informais 

Para a realização deste estudo, recorremos a diversas fontes bibliográficas, que se 

consideraram como sendo atuais e de referência, de forma a enquadrar conceptualmente 

a problemática. A pesquisa foi efetuada em livros, artigos científicos e, publicações em 

base de dados científicas. Demarcou-se para a pesquisa o período de tempo entre 2007-

2018, surgido contudo a necessidade de utilizar algumas fontes mais antigas, como 

fonte primária, por se considerarem válidas e pertinentes, visto que foram referidas em 

várias investigações consultadas. 

 A dissertação de mestrado está subdividida em capítulos, estes encontram-se 

organizados de forma a possibilitar e facilitar uma compreensão gradual, seguindo um 

fio condutor.  

O segundo capítulo é referente ao enquadramento teórico fazendo alusão na primeira 

parte ao processo de envelhecimento, envelhecimento demográfico e envelhecimento e 

dependência, a segunda parte é relativa aos cuidados informais onde se aborda os 

aspetos positivos e negativos da prestação de cuidados. Seguidamente aborda-se o 

conceito de sobrecarga e a vulnerabilidade ao stresse. O último tópico deste capítulo 

esclarece as necessidades dos cuidadores informais e quais os mecanismos de coping 

utilizados pelos mesmos. 
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No terceiro capítulo é descrita a metodologia que engloba a caracterização da amostra, 

os instrumentos utilizados, o tipo do estudo e os procedimentos éticos e deontológicos. 

No capítulo quatro é descrito a apresentação dos resultados que engloba a caracterização 

sociodemográfica dos cuidadores, a análise dos instrumentos de recolha de dados e a 

análise das estatísticas descritivas das dimensões dos instrumentos. O quinto capítulo é 

referente à discussão e interpretação dos resultados obtidos. 

 Finalmente o capítulo seis diz respeito às conclusões e recomendações, contemplando a 

apresentação de algumas considerações finais, tal como realçar a importância de novas 

propostas futuras de estudos acerca desta temática. 
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2. ENQUADRAMENTO TÉORICO 

 

 Este capítulo prevê a revisão de literatura no âmbito da problemática de 

investigação através de uma identificação dos assuntos mais importantes e úteis para a 

perceção e entendimento da temática em estudo e da clarificação conceptual dos 

conceitos abrangidos. 

2. 1 O fenómeno do envelhecimento 

 De acordo com Romero e Wasiek (2007, citados por Gomes & Mata, 2012) 

prepararmo-nos para uma vida duradoura é uma questão que não respeita apenas à 

população idosa mas sim à sociedade em geral, visto que o envelhecimento de ontem é 

distinto da de hoje e o de hoje será certamente distinto daquilo que irá suceder nos 

próximos anos. 

 Tanto os países desenvolvidos, como os países em desenvolvimento encontram-

se progressivamente mais envelhecidos, esta é a realidade existente no século XXI e 

com uma tendência evolutiva e gradual. No princípio do século XXI, fomos 

confrontados com novos desafios que sucederam devido à diminuição da taxa de 

mortalidade infantil e, ao aumento da esperança média de vida, que impulsiona cada vez 

mais indivíduos a atingir idades mais avançadas. Esta alteração na estrutura 

populacional é um processo complexo do desenvolvimento biológico e social da 

evolução do ser humano. O envelhecimento pode ser definido como um processo 

irreversível acontecendo desde o nascimento até ao fim do ciclo de vida e progressivo, 

que resulta no declínio funcional do organismo ao longo do tempo. O processo de 

envelhecimento é visto como sendo normal, universal, é um acontecimento inevitável e 

inerente à própria vida. Os idosos são um grupo constituinte da sociedade, formado por 

indivíduos de sexo feminino e masculino, com idade igual ou superior a sessenta e cinco 

anos (Araújo, Paúl, & Martins, 2010). 

Apesar de o envelhecimento ser investigado mundialmente, ainda não existe uma 

definição uniformemente aceite, nem muito menos uma teoria que explique as suas 

causas e efeitos, cientificamente demonstrados (Figueiredo, 2007). Segundo Weineck 
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(2001, citado por Pocinho et al, 2017) o envelhecimento é o somatório das modificações 

que ocorrem ao nível biológico, psicológico e social, que após atingir a idade adulta e 

passar à idade de desempenho máximo vai levar a que haja uma diminuição progressiva 

da sua capacidade de se adaptar e também ao nível da performance psicofísica da 

pessoa. O fenómeno de envelhecimento é intercedido por fatores ambientais, 

comportamentais, genéticos, pelo estilo de vida que cada pessoa tem ao longo da sua 

vida o que pode adiantar ou atrasar o ritmo do envelhecimento de acordo com o grau de 

stresse, a prática de atividade física, com o bem-estar físico e psicológico. As 

transformações originadas pelo processo de envelhecimento procedem de fatores 

internos (genéticos, psicológicos e biológicos) e de fatores externos (sociais, ambientais 

e comportamentais) que estabelecem a maneira como se envelhece. Os fatores internos 

podem contribuir para o surgimento de enfermidades no decorrer do percurso de vida, e 

os fatores externos são em muitos casos causadores da deterioração das funções 

(Botelho, 2007). O envelhecimento é um processo invertido do desenvolvimento. 

Quando o desenvolvimento alcança o seu auge começa a verificar-se que há uma 

redução gradual das capacidades e competências quer do nível físico quer psíquico: é a 

involução, em contraposição com a evolução que a antecedeu (Barreto, 2017). Na 

perspetiva de Moniz (2003, citado por Pocinho et al, 2017) o processo de 

envelhecimento é encarado como sendo multifatorial e multidimensional. Constata-se 

que o processo de envelhecimento é universal mas varia de indivíduo para indivíduo e 

faz parte da natureza do seu ciclo de vida. Constrói-se como uma alteração gradual, 

lenta, complexa e dinâmica, que para além de um caráter biológico, demonstra 

identicamente uma influência social e cultural. Este processo tem início à nascença até 

ao fim do ciclo de vida (Araújo et al, 2009). 

 Figueiredo (2007, citado por Grelha, 2009) afirma que com o decorrer do tempo 

o indivíduo pode perder a sua habilidade e aptidão para executar as atividades da vida 

diária, cujo principal efeito é a limitação gradual das competências do idoso de modo a 

realizar de maneira independente e autónoma, as suas necessidades básicas. Neste caso 

haverá a necessidade de outra pessoa que auxilie o idoso com as atividades de vida 

diária. 

Existem três dimensões que são consideradas quando se analisa um indivíduo: a 

componente psicológica, biológica e social, sendo que estas agem mutuamente com o 

meio ambiente. No ponto de vista de Fernández - Ballesteros (2009), as teorias do 
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envelhecimento estão ordenadas em três tipos: teoria biológica, sociológica e 

psicológica. A teoria biológica refere que o corpo humano passa por três principais 

fases: crescimento e desenvolvimento, maturidade, involução e decadência. Pressupõe 

um processo biológico em que se origina um declive na eficácia de todos os sistemas 

biológicos, apresentando como efeito, maior instabilidade e fraqueza em face de 

enfermidades agudas e crónicas. Neste processo de declive encontra-se disparidades 

pessoais. Contudo não só as alterações associadas ao envelhecimento biológico podem 

causar vulnerabilidade e redução da capacidade de enfrentar às contrariedades do meio, 

também o envelhecimento social e psicológico podem influenciar as modificações da 

sua vida diária.  

 As teorias psicológicas possibilitam caracterizar as alterações que se originam no 

desempenho psíquico. 

Em relação às teorias sociológicas, estas estão associadas com a influência das 

circunstâncias socioculturais e ambientais fomentadas pelo processo de envelhecimento. 

É referente à participação social/ associada com as expectativas da comunidade tem 

para esta faixa etária. O meio onde o idoso está inserido exerce influência no próprio 

envelhecimento. De igual modo, o indivíduo é entendido como um organismo 

biopsicosociocultural.  

Um dos marcos do envelhecimento social é a reforma, esta na maioria das vezes assume 

o sinal de passagem para a condição de idoso (Fernández- Ballesteros, 2009). 

A idade biológica está relacionada com as competências funcionais do corpo, enquanto 

a idade psicológica compreende a aptidão mental e afetiva que a pessoa detém para se 

ajustar ao meio ambiente. Por fim, inclui-se a idade social que é referente aos papéis 

sociais (Imaginário, 2004). Independentemente de o acréscimo do nível de dependência 

da população idosa, estar correlacionado de forma direta com o envelhecimento 

biológico, mais especificamente o declínio das funções orgânicas e a falta de 

coordenação ao nível motor, os aspetos psicológicos referentes aos transtornos 

cognitivos e às modificações na personalidade, assim como os aspetos socioambientais 

expressam deste modo uma crucial importância (Araújo, Paúl & Martins, 2011). 

 O processo de envelhecimento não pode ser definido unicamente por parâmetros 

cronológicos, mas sim de forma holísitica englobando assim o estado físico, cognitivo, 

funcional e de saúde. Evidentemente que nem todos os idosos se encontram enfermos, 

nem dependentes, contudo é inevitável que as alterações e modificações sofridas 

durante o processo de envelhecimento não levem ao surgimento de algumas perdas ao 
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nível funcional, como por exemplo o aumento da tendência para a doença. Com o 

avançar da idade aumentam os casos de doenças crónicas e incapacidade. Dentro das 

doenças crónicas estão as doenças do foro neurológico, mais especificamente a doença 

de Parkinson, em que a incidência acresce de 0,6 % aos 65 anos para 3,5% aos 85 e 

mais anos e a demência em que a incidência acresce de 1% aos 65 anos de idade e para 

30% aos 85 anos. As doenças crónicas são as que mais comprometem de forma direta a 

capacidade funcional do indivíduo (Rocha & Pacheco, 2013). 

Uma das particularidades do processo de envelhecimento é a variabilidade inter e intra 

individual, visto que ninguém envelhece do mesmo modo e ao mesmo tempo. Os seres 

humanos envelhecem de maneira diferente entre si, em ritmos distintos e o mesmo 

ocorre com o próprio organismo, onde as alterações provocadas com o decorrer dos 

anos se fazem reconhecer de maneira diferente nas diversas funções e sistemas 

orgânicos. É fundamental considerar que uma alteração numa das estruturas não é 

idêntica às outras, visto que tudo ocorre num processo de interação (Figueiredo, 2007). 

Segundo Rosa (2012, citado por Morero et al, 2018) há duas noções divergentes acerca 

do envelhecimento: o envelhecimento coletivo e o pessoal. O envelhecimento pessoal, 

cada indivíduo apresenta os indícios de envelhecimento de forma única e particular. 

Porém o envelhecimento coletivo define dois conceitos, o envelhecimento populacional 

e o envelhecimento da comunidade. Na perspetiva de Imaginário (2004) a sociedade vê 

a população idosa como um grupo com particularidades muito específicas. A pessoa 

envelhece consoante o meio em que está inserido, de acordo com a sua cultura e os 

hábitos de vida. Esta autora categoriza o processo de envelhecimento em três tipos: 

idoso jovem dos 65-74 anos, idoso médio dos 75-84 e muito idoso com 85 anos ou 

mais. 

Neri (1995 citado por Moura, 2006) alude que a forma de envelhecer advém do 

percurso de vida de cada pessoa, do grupo etário e da geração, encontrando-se 

influenciado pelo contexto histórico e cultural, pela existência de patologias no decorrer 

do processo de envelhecimento, pelos fatores genéticos e pelo ambiente. O 

envelhecimento pode surgir de forma normal ou patológica. O envelhecimento normal 

está relacionado ao processo de senescência, isto é o envelhecimento normal da pessoa 

no decorrer do percurso de vida, sem a presença de enfermidade. O envelhecimento 

patológico está relacionado com o enfraquecimento das competências intelectuais, com 

a existência de doença, transformando a pessoa mais frágil. Menciona que a senescência 
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tem início a partir dos quarenta anos de idade, iniciando a emergir um deterioramento 

das funções orgânicas e cognitivas.  

 No processo de envelhecimento, a função da família é mais assistencialista, visto 

que o sentido de conceder algum suporte ao idoso está em pretender garantir a sua 

estabilidade afetiva, física e emocional, o qual é necessário prestar cuidados com 

empenho e devoção. 

 Diante o panorama que se vive na atualidade, as recomendações universais 

afirmam que se deve olhar para o processo de envelhecimento como um desafio e uma 

oportunidade. Tem de se potencializar e otimizar a experiência e competências da 

população idosa de maneira a conseguirem intervir a vida em comunidade (Gonçalves 

& Carrilho, 2007). 

 O afastamento geográfico e social, causa sentimentos de solidão e desamparo, 

com efeitos profundos e sérios de superar por parte de quem os vivencia. A solidão tem 

sido encarada como um dos grandes problemas dos idosos. Contudo, têm sido 

realizados estudos que evidenciam que não existe uma associação direta entre a solidão 

e a população idosa. Existem efetivamente aspetos quer individuais, quer sociais, que 

contribuem para a solidão. Está comprovado que há uma vulnerabilidade superior na 

população idosa para a solidão, sendo este um dos fatores que pode atingir o estado de 

saúde e a seguridade dos idosos. As expectativas que cada pessoa apresenta em relação 

aos seus contactos sociais ocasionam o sentimento de solidão. Este sentimento é 

particular, e está associado com a qualidade do convívio social e não com a quantidade 

de convivência (Gonçalves & Carrilho, 2007). Todos os fatores que podem reduzir a 

autoestima da pessoa idosa, podem ao mesmo tempo fazer crescer a solidão: perda ou 

redução dos papéis sociais, doenças, o afastamento social e a reforma. Este sentimento 

não ocorre apenas nos acontecimentos de vida ou vivências isoladas, ocorre também no 

meio familiar e nas instituições. Solidão e isolamento não são sinónimos contudo o 

isolamento pode levar ao aparecimento da solidão (Trindade et al, 2017). 

Numa investigação realizada por Barroso e Tapadinhas (2006), em que participaram 40 

pessoas idosas institucionalizadas e 40 pessoas idosas que residiam na sua própria 

habitação, com a finalidade de verificar os sentimentos de solidão, constatou-se que os 

idosos que viviam nas instituições padeciam de um maior nível de solidão em 

comparação com os idosos que viviam na comunidade. Comprovou-se ainda que os 

idosos institucionalizados se sentiam mais sozinhos e descontentes, distantes das suas 
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raízes, dos seus familiares e amigos. No entanto os idosos que viviam na comunidade, e 

que não tinham auxílio na execução das atividades do quotidiano, também se 

consideravam sozinhos e isolados. 

 

2.1.1 Envelhecimento populacional 

  

 O envelhecimento demográfico é um fenómeno universal que se tem expressado 

de maneira impetuosa e divergente nos países, acarretando enormes desafios para a 

política pública em garantir o seguimento do processo de desenvolvimento social e 

financeiro, certificando a igualdade entre os grupos etários na distribuição dos direitos, 

recursos e responsabilidades sociais. Na atualidade a sociedade portuguesa tem 

tendência para o acréscimo do número de pessoas idosas, isto é comum à maioria dos 

países da Europa, contudo só agora este fenómeno começou a adquirir destaque ao nível 

nacional (Carrilho & Patrício, 2010). 

Nos próximos 50 anos, em Portugal a tendência do envelhecimento demográfico irá 

permanecer, delineando-se que no ano de 2060 vivam no território nacional 

aproximadamente três idosos por cada jovem. O envelhecimento demográfico emerge 

devido à diminuição da taxa de fecundidade e natalidade e à descida da taxa de 

mortalidade, causando consequentemente o aumento da longevidade (Instituto Nacional 

de Estatística, 2011). De acordo com o Pordata (2018), o índice de envelhecimento tem 

vindo a aumentar nos últimos anos, tendo como consequência o aumento da incidência 

de doenças crónicas. Relacionado com o aumento da esperança média de vida, existe o 

predomínio de doenças crónicas e o aumento do número de indivíduos em estado de 

dependência. O último valor obtido é referente ao ano de 2016 em que o índice de 

envelhecimento atinge 148,7% e o índice de dependência dos idosos é de 32,1%. 

Em comparação com os outros países da Europa, Portugal apresenta uma elevada 

esperança média de vida à nascença. No sexo feminino, a esperança média de vida é 

maior (Instituto Nacional de Estatística, 2011). Portugal, no ano de 2011 registou um 

índice de longevidade de 79 anos (81 para o sexo feminino e 74 para o sexo masculino), 

a previsão para 2050 é o acréscimo de forma significativa deste índice, visto que os 

indivíduos conseguirão viver em média, 81 anos (84 para o sexo feminino e 78 para o 

sexo masculino). É evidente, também a presença em maior número de mulheres (58%) 
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do que homens (42%) na faixa etária dos 65 e mais anos (Instituto Nacional de 

Estatística, 2011). Um fato relevante a mencionar é que o ritmo de desenvolvimento dos 

idosos é quatro vezes maior ao dos jovens (Instituto Nacional de Estatística, 2011). De 

acordo com os Censos de 2011, Portugal apresenta um quadro de envelhecimento 

populacional muito marcado, onde os idosos representam 19,15% e os jovens 14,89% 

do total de habitantes no país (Instituto Nacional de Estatística, 2011). 

 O Índice de Dependência e Envelhecimento dos cidadãos portugueses descreve 

bem a desproporção que existe entre a população idosa e jovem. O Índice de 

Envelhecimento diz respeito à relação existente entre os idosos com 65 anos ou mais e a 

população dos 0 aos 14 anos, e no ano de 2011 em Portugal foi de 128 idosos por 100 

jovens. Por outro lado, o Índice de Dependência da população idosa refere- se à relação 

entre os idosos com 65 anos ou mais e a população em idade ativa entre os 15 e 64 anos 

e de acordo com os Censos de 2011, Portugal apresenta 28,8 idosos dependentes por 

cada 100 indivíduos adultos. Verifica-se que um ocorreu um agravamento de 21% no 

índice de dependência total no último decénio (Instituto Nacional de Estatística, 2011). 

Constata-se também um envelhecimento dentro do mesmo intervalo etário, com um 

significante acréscimo dos idosos com mais de 85 anos. Segundo Martins (2006) o 

aumento da esperança média de vida nem sempre está associada a uma vida 

independente, funcional e sem presença de doenças. Ao invés o número de pessoas com 

falta de autonomia, inválidas e dependentes não para de crescer, correspondente à maior 

incidência de doenças incapacitantes e crónicas. O Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde (2015) prevê que existirão 110 355 indivíduos com dependência no auto 

cuidado no domicílio, e 48 454 serão indivíduos acamados. Nos Censos de 2001 

constatou-se que o índice de dependência de idosos era de 24,1 idosos por cada 100 

pessoas em idade ativa em Portugal, e 35,8 na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Após um decénio, nos Censos de 2011, observa-se que o grau de dependência da 

população idosa cresceu em todo o território, o índice passou de 24, 1 para 29,0 idosos 

por cada 100 jovens em idade atividade, e na região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

para 46,0. De acordo com estes dados constata-se que o envelhecimento populacional é 

uma realidade presente na atualidade, assim como a dependência da população idosa, 

esta também tem vindo a crescer durante estes últimos dez anos. 

 Em relação à pirâmide etária, projeta-se que em 2050 a forma triangular que 

assumia em 1970 passará a assemelhar-se numa figura retangular, isto é, a percentagem 



 

25 

 

de população idosa será igual à dos jovens (United Nations, 2012). De acordo com 

Barros (2008) existem dois tipos de envelhecimento: o envelhecimento da base, que está 

relacionado com a redução da proporção de crianças e jovens e o envelhecimento do 

topo, que está associado ao acréscimo da população idosa. A redução das taxas de 

fecundidade e natalidade constituem dois fatores pertinentes do processo de 

envelhecimento demográfico, dado que existe uma diminuição gradual da população 

mais jovem, envelhecimento na base, causando de forma consequente um acréscimo da 

população idosa, envelhecimento no topo. Quer o envelhecimento no topo, quer o 

envelhecimento na base encontram-se estreitamente interligados, visto que o motivo 

primordial responsável pelo envelhecimento demográfico mundial é a diminuição da 

taxa de natalidade. A redução da natalidade ao fomentar uma diminuição forte na 

população mais jovem provoca um acréscimo da referente importância da população 

idosa, facto que diz respeito ao verdadeiro conceito de envelhecimento populacional. O 

envelhecimento populacional pela base da pirâmide etária apresenta efeitos mais graves 

do que o envelhecimento pelo topo, visto que acarreta complicações para as futuras 

gerações e no dinamismo do mercado de trabalho. 
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Tabela 1: 

Índice de Dependência em Portugal e nas NUTS, 2012- 2017  

 
Portugal Norte Centro 

A. M. 

Lisboa 
Alentejo Algarve 

R. A. 

Açores 

R. A. 

Madeira 

Índice de Dependência Total (Nº) 

2012 51,9 47,0 55,6 54,6 59,8 54,7 43,9 44,4 

2013 52,5 47,5 56,1 56,0 59,9 55,5 43,3 44,0 

2014 53,0 47,9 56,3 57,1 60,2 55,9 43,0 43,6 

2015 53,4 48,2 56,3 58,1 60,4 56,1 42,8 43,6 

2016 54,1 48,9 56,7 59,1 60,7 56,8 42,9 43,4 

2017 54,7 49,4 57,1 60,0 61,0 57,4 43,1 43,4 

Índice de Dependência de Jovens (Nº) 

2012 22,5 21,5 21,0 24,6 21,6 24,0 25,2 23,3 

2013 22,3 21,1 20,7 24,9 21,3 23,9 24,6 22,6 

2014 22,0 20,6 20,3 25,0 21,0 23,7 24,1 21,8 

2015 21,7 20,1 19,9 25,1 20,7 23,5 23,5 21,2 

2016 21,6 19,8 19,7 25,3 20,6 23,6 23,1 20,5 

2017 21,4 19,5 19,4 25,4 20,4 23,7 22,8 19,9 

Índice de Dependência de Idosos (Nº) 

2012 29,4 25,5 34,6 30,0 38,2 30,7 18,7 21,1 

2013 30,3 26,4 35,3 31,2 38,6 31,5 18,7 21,4 

2014 31,1 27,3 36,0 32,1 39,2 32,2 18,9 21,8 

2015 31,8 28,1 36,4 33,0 39,7 32,6 19,3 22,3 

2016 32,5 29,1 37,0 33,8 40,1 33,1 19,8 22,9 

2017 33,3 29,9 37,7 34,5 40,6 33,7 20,3 23,5 

         Fonte: Adaptado do INE (2017) - Estatísticas Demográficas 

 As transformações na estrutura etária da população acontecem em todas as 

províncias portuguesas, contudo a um ritmo diferente, o que exerce influência no 

processo de envelhecimento e no grau de dependência. 

Ao analisarmos a tabela 1 verificamos que o índice de dependência total em Portugal 

entre 2012 e 2017 tem vindo a aumentar progressivamente, atingindo os 54, 7% de 

idosos e jovens por cada 100 indivíduos em idade ativa, no ano de 2017. O índice de 

dependência de idosos apresenta uma percentagem mais elevada (40,6 %) no Alentejo, 

seguindo-se do Centro com (37,7%) e a terceira região é o Norte com (33,3%). A União 

Europeia presume que até 2025, 20% da população tenha mais de 65 anos e que até 

2050 aumente para 70%. De acordo com as projeções, em 2050, a Espanha é o primeiro 

país da União Europeia com mais idosos (35,6%), seguindo-se da Itália com (35,5%) e a 

Grécia com (32, 5%), o quarto país é Portugal com (31, 9%) de idosos (Instituto 

Nacional de Estatística, 2011). 
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 O Relatório da Comissão Europeia sobre o Envelhecimento, em Portugal no 

ano de 2060, afirma que será um país da Europa com uma taxa de natalidade muito 

reduzida, o que fará com que os idosos necessitem de depender de prestadores de 

cuidados que também já são idosos, em idade bastante adiantada (Barreto, 2017). Mais 

de metade dos idosos (60%) residem sozinhos (400 964 indivíduos) ou vivem com 

outros idosos (804 577 indivíduos), espelhando um facto cuja dimensão aumentou 28% 

no decorrer dos últimos anos, contribuindo desta forma para o surgimento desta nova 

realidade, a população idosa com dependência tende a ser auxiliados por outras pessoas 

idosas (Instituto Nacional de Estatística, 2012). De acordo com o INE (2017), Portugal 

terá de aguardar quarenta anos para a consolidação do envelhecimento populacional e 

refere que atualmente a grande maioria dos cuidados prestados à população idosa é 

assegurado por prestadores de cuidados informais. Atualmente, a predisposição de 

envelhecimento populacional é uma realidade existente e constante há vários decénios, 

não apenas em Portugal mas também no quadro dos países que integram a União 

Europeia. Isto é representado num aumento gradual do número de idoso associado a um 

declínio do número de adolescentes e de indivíduos em idade ativa na população total. 

Em suma, nestes países há uma enorme preocupação relativamente à sociedade do 

futuro, ou seja, que esta seja progressivamente mais envelhecida (Instituto Nacional de 

Estatística, 2011). Para além de Portugal ser um país envelhecido, torna-se cada vez 

mais provável o acréscimo do número de idosos dependentes (Instituto Nacional de 

Estatística, 2011). 

 No ponto de vista de Brigola et al (2015, citados por Pocinho et al, 2017) 

diversos são os aspetos que têm vindo a representar o panorama que define na 

atualidade a terceira idade. Há vários anos atrás, a composição do agregado familiar era 

diferente do que é agora (o núcleo familiar era alargado, coabitando com diversas 

gerações que se ajudavam e apoiavam uns aos outros, proporcionando assim um 

envelhecimento com um mínimo de suporte), enquanto atualmente o agregado familiar 

é mais reduzido. A emancipação das mulheres no mercado laboral, a passagem do meio 

rural para o urbano, o acréscimo do número de núcleos familiares governados pelas 

mulheres, entre outras razões, veio evidenciar uma série de situações de necessidades 

que a população idosa enfrenta. Os dados dos Censos da População do INE (2012) 

demonstram que existe uma tendência de diminuição da dimensão média dos núcleos 

familiares. Tendo em conta o desenvolvimento nos últimos anos da composição, 
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estrutura e dimensão das famílias, verifica-se o acréscimo das famílias monoparentais e 

o aparecimento de novos moldes matrimoniais e familiares, as quais ainda de maneira 

bastante restringida, têm vindo a ser associados ao conceito de núcleo familiar. Estas 

transformações podem levar a que haja uma redução do papel dos agregados familiares 

na prestação de cuidados aos idosos. Na perspetiva de Gil (2007), desde da década de 

60 os fluxos migratórios incitaram enormes transformações na estrutura etária. Tudo 

isto origina modificações no equilíbrio proporcional dos grupos etários. O 

envelhecimento da nação é tanto maior quanto maior a mão de obra que exportar e tanto 

menor quanto maior for a mão de obra que recebe.  

As mudanças estruturais que se têm sucedido nas últimas décadas no núcleo familiar, 

faz com que a família tenha de se complementar com os serviços que existem na 

sociedade, analisando os recursos sociais que existem para auxiliar, cuidar e dar solução 

às carências da população dependente da melhor maneira possível e com qualidade. A 

oferta de serviços, como por exemplo: centro de dia e apoio domiciliário tem vindo a 

crescer ao longo dos últimos anos, sobretudo à custa das ações da área privada sem fins 

lucrativos. Contudo, a procura continua a ser maior que a oferta. Numa sociedade cada 

vez mais envelhecida, verifica-se que existe um aumento significativo das necessidades 

de saúde na população idosa, emergindo como ponto fulcral de atenção o cuidado 

informal ao idoso dependente, cujo encargo compete prioritariamente ao seio familiar 

(Cruz, Loureiro, Silva, & Fernandes, 2010). O crescimento evolutivo e gradual dos 

idosos, impulsiona o aumento da ocorrência de situações de dependência. Baseado no 

aumento significativo do número de idosos dependentes, e tendo em conta a 

incapacidade institucional de responder a essas necessidades, o cuidador informal surgiu 

como figura-chave na promoção da qualidade de vida dos idosos dependentes (Rocha & 

Pacheco, 2013). 

 Carneiro (2012) afirma que Portugal ostenta alterações populacionais de ampla 

escala e com consequências no âmbito social, financeiro e cultural. Esta dinâmica 

demográfica indica uma mudança populacional sem precedentes na história. 

Relacionado com o progressivo envelhecimento, os indivíduos ficam gradualmente 

mais propícios a viver com comorbilidades, mais especificamente as enfermidades não 

transmissíveis, com tendência para a cronicidade, que podem levar à incapacidade, 

conduzindo a população idosa a manifestar dependência com diferentes níveis (Araújo 

& Ribeiro, 2017). Figueiredo (2007) refere que a evidência empírica tem comprovado 
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uma estreita ligação do envelhecimento com o nível de dependência, visto que a 

proporção de pessoas com limitações funcionais cresce com o avançar da idade. 

2.1.2 Envelhecimento e dependência 

  

 Na perspetiva da DGS (2006) as doenças não transmissíveis e de 

desenvolvimento prolongado convertem-se nos motivos primários de morte e 

morbilidade dos idosos com elevadas despesas ao nível pessoal, familiar e social. A 

patologia crónica, seja ela mental ou física, constitui um dos maiores motivos de perda 

de independência, autonomia e incapacidade funcional. O processo de dependência 

pode ser o reflexo de uma perda integral das funções orgânicas resultantes do fenómeno 

de uma ou diversas patologias crónicas. 

 De acordo com Torres et al (2009, citado por Girondi, Tristão, & Fernandez, 

2014) a capacidade funcional do idoso engloba a competência e aptidão para executar 

atividades físicas do quotidiano, dependendo também do seu nível social e mental. A 

perda funcional pode trazer limitações funcionais, e consequentemente à perda de 

capacidade levando à dependência do idoso. A capacidade funcional é um indicador 

significativo da qualidade de vida da população idosa. A dependência física está 

relacionada com a perda de capacidade funcional, fragilidade, dependência, 

incapacidade e aumento do risco de queda. Com o decorrer do tempo acarreta 

complicações e origina a prestação de cuidados de longa duração. A redução da 

capacidade funcional é encarada como um fator de risco no aumento do risco de queda, 

essencialmente devido ao comprometimento das atividades da vida diária, e às 

limitações ao nível muscular, no equilíbrio, na marcha e na agilidade (Girondi, Tristão, 

& Fernandez, 2014). 

 Na população idosa, a prevalência de dependência acontece de modo frequente 

em detrimento do processo de envelhecimento patológico (Sequeira, 2010). Diversos 

autores como Sequeira (2010) declaram que os indivíduos com sessenta e cinco anos ou 

mais sofrem pelo menos de uma patologia crónica entre outros problemas de saúde. É 

notório, portanto a fragilidade que este grupo etário acarreta. A noção de dependência 

está associada com a fragilidade, vulnerabilidade. A dependência não é um fato novo, 

sempre houve indivíduos dependentes, porém na atualidade é um problema complexo 

com complicações ao nível social e financeiro (Araújo, Paúl, & Martins, 2010). De 
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acordo com Figueiredo (2007, citados por Araújo, Paúl, & Martins, 2011) a 

dependência é um estado no qual se encontram os indivíduos com perda de autonomia 

física, mental ou intelectual, que carecem de auxílio de outro indivíduo para executar as 

atividades diárias do dia a dia. A dependência é normalmente o resultado da 

deterioração funcional do indivíduo na situação dos idosos é devido ao surgimento de 

implicações patológicas ou acidentes e ainda pode ser exacerbada por outros fatores, 

como por exemplo: a poli medicação, a nutrição deficitária, a carência de apoio técnico 

e os ambientes impróprios. O fenómeno de envelhecimento, tal como já foi 

mencionado, contribui para o surgimento e o crescimento de enfermidades patológicas 

que podem levar a distintos graus de dependência. Há quatro tipos de dependência, e 

elas estão inter-relacionadas entre si: física, social, psicológica e financeira (Sequeira, 

2010).  

No entanto para Araújo, Paúl e Martins (2011) existem cinco tipos de dependência: 

dependência total; grave; moderada; ligeira e independente. Na perspetiva destes 

autores, este é modo mais frequente de qualificar os tipos de dependência. Paúl et al 

(2005, citados por Araújo, Paúl, & Martins, 2011) afirmam que um indivíduo com uma 

dependência ligeira carece apenas de atenção e vigilância, visto que apresenta alguma 

independência e consegue executar certas tarefas diárias. Um idoso com dependência 

moderada precisa de vigilância e auxílio de outro indivíduo para a realização de 

algumas tarefas específicas. Um indivíduo com dependência grave carece de apoio 

contínuo para o desempenho das atividades da vida diária, normalmente são acamados 

ou tem graves limitações na locomoção. A dependência é um problema com 

complicações ao nível social, psicológico e económico, não somente para o idoso 

dependente mas também para o cuidador informal (Araújo, Paúl & Martins, 2011). 

Outro tipo de definição de dependência, reconhecida na lei para efeitos de concessão da 

prestação social “ Complemento por Dependência”, define dois níveis de dependência: - 

em primeiro grau as pessoas que não conseguem exercer com autonomia, as atividades 

essenciais para a satisfação das necessidades básicas de vida, designadamente a 

locomoção, alimentação ou a higiene; em segundo as pessoas que reúnem o que referido 

no primeiro grau, e que se estejam acamados ou apresentem quadros de demência grave 

(DGSS, 2014). 

Sequeira (2010) confere uma categorização do nível de dependência em três categorias: 

- idosos com baixo grau de dependência (necessitam somente de auxílio, supervisão e 

acompanhamento, manifestam ainda alguma mobilidade o que leva as que eles sejam 
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capazes de satisfazer algumas necessidades básicas, como por exemplo, o cuidar de si 

mesmo; 

- idosos com média dependência tem necessidade unicamente de atenção e cuidado, mas 

conseguem realizar a sua higiene corporal; 

- idosos com elevado grau de dependência necessitam de apoio constante do cuidador, 

para executar as atividades básicas da vida diária. 

Na perspetiva de Meneses (2004, citados por Araújo, Paúl, & Martins, 2011) a 

dependência é funcional está circunscrita e associada com a modificação do estado de 

saúde que se traduz numa incapacidade em realizar as tarefas básicas e instrumentais da 

vida diária. A avaliação do nível de dependência auxilia a estabelecer o tipo de cuidados 

precisos. De acordo com Martins (2002, citados por Araújo, Paúl, & Martins, 2011) a 

dependência pode acontecer em qualquer faixa etária mas a incidência aumenta com o 

avançar da idade devido ao surgimento e desenvolvimento de doenças que podem levar 

a distintos níveis de dependência.  

 A execução das tarefas básicas da vida diária é um critério amplamente 

reconhecido e aceite, facultando uma conceção mais exata quanto à dependência. Há 

vários fatores que podem causar a dependência, como por exemplo os fatores 

psicológicos, físicos e os resultantes do ambiente social. Os fatores físicos dizem 

respeito à fragilidade física, as dificuldades de locomoção e as doenças. Relativamente 

aos fatores psicológicos pode referir-se aos transtornos cognitivos e as modificações de 

personalidade. O contexto social está correlacionado com o ambiente social, com os 

comportamentos e atitudes dos indivíduos que rodeiam o idoso (Araújo, Paúl & 

Martins, 2011). 

Outro aspeto importante, centraliza-se em saber o quão dependente é o idoso (Grelha, 

2009). No âmbito das noções gerontológicas, o idoso que mantém a sua autonomia, sem 

precisar de qualquer tipo de auxílio ou controle e vigilância para executar as tarefas da 

vida diária, é visto como sendo um idoso salubre, mesmo que tenha uma ou mais 

doenças crónicas. Por esse motivo surge a noção de capacidade funcional, isto é a 

aptidão de preservar as capacidades físicas e mentais precisas para ter uma vida com 

mais autonomia e independência. A determinação da capacidade funcional da população 

idosa é um indicativo indispensável para adaptar e ajustar os cuidados. A capacidade 

funcional do indivíduo denota-se ao nível de dois grupos de atividades: as Atividades 

Instrumentais da Vida Diária que são relativas à maneira como cada indivíduo se 

encontrada inserido no contexto social e as Atividades Básicas de Vida Diária que 



 

32 

 

envolvem as ações básicas do manuseio do corpo. As atividades básicas da vida diária 

são direcionadas para o cuidado pessoal, como a higiene, alimentação e vestir. As 

atividades instrumentais da vida diária centralizam-se em tarefas mais complicadas, 

como é o exemplo de tomar os comprimidos, cozinhar e usar o telemóvel. Os idosos 

dependentes não conseguem efetuar as atividades de vida diária por si só. A perda de 

função é a causa primordial de dependência. Uma maneira de avaliar o estado de saúde 

de um idoso é mediante o nível de autonomia que detém e o grau de independência com 

que executa as tarefas do quotidiano. Uma forma de mensurar a independência pode ser 

através do oposto: a dependência na realização das atividades de vida diária, 

considerando a performance física, social e cognitiva. Desta forma, concede-se que a 

capacidade funcional é o melhor indicativo de saúde em comparação com análise da 

predominância de doenças. A perda de função nos idosos constitui-se como sendo o 

sinal primordial de enfermidades, relacionando-se geralmente a cada tipo de doença, um 

tipo de perda funcional específico, atingindo um grupo específico de tarefas do 

quotidiano (Pedreira & Oliveira, 2012). 

 

Tabela 2. 

Tipos de atividades diárias 

Atividades básicas da vida 

diária Atividades Instrumentais de vida diária 

Tratar da sua higiene Caminhar sem ajuda 

Realizar a sua higiene 

pessoal 

Preparar refeições 

Alimentar-se de forma 

autónoma 

Arrumar a casa 

Locomoção Ir às compras 

 

Fonte: Los tiempos del cuidado, Garcia, J. (2009), Madrid, IMSERSO 

De acordo com os dados referidos pelo Eurostat, Portugal é o segundo país da União 

Europeia com as taxas mais altas de idosos com restrições nas atividades de vida diária. 

A população idosa com carência de auxílio nas atividades de vida diária deverá 

aumentar com o envelhecimento da população (Carneiro et al, 2012). Posteriormente a 

determinar-se que o idoso é dependente, é imprescindível saber o nível de incapacidade 

funcional, pois de acordo com Figueiredo (2007), isso é importante para ajudar a 

estabelecer os cuidados necessários. 
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Os familiares são importantes para o processo de fornecimento de cuidados ao idoso 

(Jede & Spuldaro, 2010). 

 Uma pessoa pode apresentar uma incapacidade ou uma restrição de função e 

contudo pode não ser dependente, bastando apenas que consiga realizar por si mesmo as 

suas tarefas de vida diária. Um indivíduo é dependente quando necessita do apoio e 

auxílio de outras pessoas para executar uma determinada tarefa do dia a dia. 

Incapacidade e dependência não são assim sinónimos, contudo são conceitos que se 

complementam (Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, 2009). A dependência 

apresenta uma conexão direta com o aparecimento de um défice que incita e estimula a 

incapacidade de um indivíduo para satisfazer por si próprias as suas necessidades 

básicas. A falta de independência não engloba obrigatoriamente modificações no 

desempenho emocional e cognitivo, enquanto a autonomia está relacionada com a 

capacidade que o indivíduo apresenta para tratar e deliberar da sua vida (Sequeira, 

2010). 

 De acordo com o referido no Inquérito Nacional de Saúde (1999) e os dados do 

recenseamento Geral da População (2001), existe uma maior predominância para o sexo 

feminino de apresentar problemas de incapacidade. A incapacidade severa é a mais 

predominante nas mulheres com 75 anos ou mais. A percentagem de anos que o sexo 

masculino pode coabitar sem dependência é maior em comparação com o sexo 

feminino, isto é as mulheres vivem mais anos mas apresentam mais incapacidades (Gil, 

2010). Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2011) cerca de 50% dos idosos 

apresenta bastante dificuldade ou não é capaz de efetuar pelo menos uma das seis 

tarefas do seu quotidiano. Este acréscimo da população idosa que necessita de apoio na 

satisfação das suas necessidades básicas leva a que haja um aumento das necessidades 

de cuidados de saúde (Grelha, 2009). As investigações declaram que cerca de 40% dos 

idosos necessitam de auxílio para fazer, pelo menos uma tarefa (ir as compras, lavar a 

loiça, preparar o comer). Apenas 10% solicita ajuda para efetuar as tarefas básicas 

(fazer a sua higiene, sentar e levantar da cadeira e cama, ir a casa de banho). Quando o 

idoso se torna dependente, as mudanças são inevitáveis, levando a que haja uma 

reestruturação familiar. A falta de independência e autonomia do indivíduo prevê que 

alguma pessoa tenha de assumir o cargo de cuidador (Jede & Spuldaro, 2010). Na 

perspetiva de Lebrão e Duarte (2003, citados por Machado, 2013) cerca de 91% da 

população idosa recebe algum tipo de apoio, um terço apresenta complicações a 
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executar pelo menos uma atividade instrumental da vida diária e um quinto da 

população idosa tem dificuldades em efetuar as atividades de vida diária. 

 O processo de envelhecimento apresenta problemas e limitações não só apenas 

pelos efeitos resultantes das patologias crónicas, pela perda de capacidade intelectual e 

funcional, mas também pela necessidade de cuidado constante e pelas transformações 

que ocorrem na vida quotidiana de inúmeros agregados familiares (Pedreira & Oliveira, 

2012). 

 O reconhecimento da dependência por parte do idoso é sempre difícil, 

envolvendo uma ambiguidade de sentimentos que passam pela vontade de ser dono de 

si mesmo e de conservação do status de autoridade e autonomia relativamente à geração 

mais nova e, de modo simultâneo, o desejo de proteção e a carência da mesma. É nesta 

etapa que se constata uma crise de identidade do idoso, que procura a definição do seu 

estatuto relacionado com um modo diferente de estar no seio familiar e na sociedade 

(Pedro & Oliveira, 2012). 

 Algumas investigações epidemiológicas referem que 4% da população idosa 

com mais de 65 anos manifestam incapacidade grave e elevado nível de dependência, 

20% manifestam nível leve de incapacidade. A mesma investigação expressa que 13% 

dos idosos que tem as idades compreendidas entre os 65 e 74 anos e 25% dos que estão 

entre os 75 e 84 anos evidenciam incapacidade moderada e que os acima dos 85 anos, a 

incapacidade é quarto a cinco vezes maior que os de 65 anos de idade, aumentando para 

46% a percentagem de idosos com incapacidade moderada. Estima-se que cerca de 60% 

da população idosa manifeste pelo menos uma doença crónica que lhes acarreta 

limitações e dor, e 33% apresenta duas dessas enfermidades sobrepostas (Barreto, 

2017). 

 No âmbito metodológico, o nível de dependência tem sido avaliado por escalas 

de capacidade funcional. Estas escalas não se limitam apenas a saber o nível de 

dependência, como facultam um conjunto limitado de categorias obtidas de um índice 

elaborado que auxilia a clarificar os idosos dependentes. O instrumento que mais se 

utiliza para a avaliar a capacidade funcional do idoso é o Índice de Barthel, permite 

avaliar o grau de dependência do idoso, de acordo com as atividades básicas da vida 

diária do utente e o potencial funcional do utente. É constituído por dez atividades 

básicas da vida diária (Mahoney & Barthel, 1965). A dependência constitui-se como um 



 

35 

 

grave problema de saúde, que interfere na qualidade de vida quer do idoso, quer do 

cuidador, requerendo assim a tomada de medidas sociais, individuais e ministeriais 

(Cruz et al, 2010). A incidência de taxas de perturbações e síndromes que originam 

estados de dependência acresce de forma notória a partir dos setenta e cinco anos 

(Garcia, 2009). 

 De acordo com Lampert e Rosso (2015, citados por Pocinho et al, 2017) no 

processo de envelhecimento, a doença do foro psicológico mais comum é a depressão 

sendo que 23 a 40% dos idosos na sociedade apresenta este diagnóstico, verificando-se 

que os idosos que estão institucionalizados apresentam uma taxa de incidência de 54%. 

 Segundo Brigola et al (2015, citados por Pocinho et al, 2017) no funcionamento 

cognitivo, a função mais afetada é a memória. O comprometimento mental é mais 

incidente na população idosa mais fragilizada, e quanto maior for o grau de fragilidade 

mais elevado é o risco de demência. 

 A importância do crescente aumento de interesse pelas questões gerontológicas, 

torna relevante começar a refletir na efetividade das respostas e políticas sociais para a 

população idosa. Existem ajudas dirigidas para os idosos no que concerne a prestações 

da Segurança Social, designadamente a Pensão Social de Velhice, a Pensão de Velhice, 

o Complemento Solidário para Idosos, Complemento por Cônjuge a Cargo e os 

Benefícios Adicionais de Saúde (DGSS, 2014). No que diz respeito aos idosos 

dependentes que se encontram no seu domicílio é possível pedir um subsídio para apoio 

domiciliário adicional, intitulado de complemento por dependência, que se traduz num 

aumento pecuniário à sua reforma (Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho). 

 Com o aumento crescente dos casos de dependência surgem novas necessidades 

no âmbito da saúde. E neste sentido desencadeia-se uma exigência de prestação de 

cuidados complexos durante longos períodos de tempo, onde os cuidadores informais 

desempenham um papel fundamental nos cuidados e na conservação da qualidade de 

vida do idoso dependente (Cruz et al, 2010). 

 

2.2. Cuidadores informais 

  

 No ato de cuidar podemos diferenciar cinco tipos de cuidadores: primário, 

secundários, terciários, formais e informais. O cuidador informal pode ser primário, 

secundário e terciário. O cuidador primário é a pessoa que se responsabiliza para vigiar, 
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orientar e executar a grande parte dos cuidados ao idoso. O cuidador secundário é a 

pessoa que auxilia no ato de cuidar esporadicamente, mas não tem a responsabilidade, 

geralmente são parentes que fornecem apoio ao cuidador primário. O auxílio concedido 

pelo cuidador secundário pode ser na prestação de cuidados ou ao nível financeiro ou 

ajuda em atividades de lazer e sociais. Por fim, o cuidador terciário, pode fazer parte da 

rede informal do idoso (por exemplo, um amigo ou vizinho que ocasionalmente auxilia 

quando é necessário, mas não detém de qualquer encargo). É fundamental salientar que 

o facto de existir um cuidador primário não implica que tenha de haver um cuidador 

secundário (Sequeira, 2010). Os avanços na Medicina terapêutica e preventiva acabaram 

por estabelecer uma nova e ampla classe de indivíduos que ainda há poucas décadas 

constituía, na prática, uma rareza: os cuidadores informais. E com esta nova classe 

surgiram outros problemas de saúde, propriamente na saúde mental e física. Os 

cuidadores estão sujeitos a um elevado nível de stresse e desta forma estes classificam o 

seu estado de saúde como sendo comummente negativo. Quando se pensa em cuidados 

de saúde, é costume estes serem proporcionados pelos técnicos de saúde dentro de uma 

instituição bem organizada, independentemente de ser uma instituição do estado ou 

privada. Contudo o apoio aos indivíduos dependentes que necessitam de auxílio para 

satisfazer as necessidades da vida diária ou as atividades instrumentais, pode também 

ser visto como cuidados de saúde e esse apoio é executado sobretudo pelos familiares 

(Barreto, 2017). 

 O número de núcleos familiares em Portugal que proporcionam cuidados a 

idosos dependentes é muito significativo. Este facto é comprovado pela Entidade 

Reguladora da Saúde (2015) referindo que os cuidados informais fornecidos no 

domicílio por elementos da família são mais comuns nos países do Sul da Europa. 

Portugal apresenta a maior taxa de cuidados informais domiciliários, da Europa (12,4%) 

concedidos por um habitante do mesmo seio familiar, e apresenta ainda a menor taxa de 

prestação de cuidados formais (10,8%). Portugal está inserido no conjunto de países 

onde está em vigor um “familismo implícito” que se representa por uma oferta reduzida 

de serviços sociais e por um sistema rudimentar de licenças para fornecer cuidados, e de 

contribuições sociais diretas e indiretas para recompensar os gastos associados ao ato de 

cuidar. Este “ familismo implícito” expõe as discrepâncias de sexo no ato de cuidar os 

parentes, sobre os quais recaem no sexo feminino (José, 2012). 
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Fonte: Health at a Glance 2013 – OECD INDICATORS 

Figura 1- Periodicidade da prestação de cuidados informais em 2010  

 

 Nos países da OCDE, em média, 66% dos prestadores de cuidados informais 

concede assistência todos os dias, existindo apenas 34% que prestam cuidados 

semanalmente (Figura1). Há uma grande variabilidade entre os países, na intensidade 

dos cuidados fornecidos. Em Espanha, Itália, Polónia, Eslovénia e Portugal existe uma 

forte cultura do agregado familiar fornecer a prestação de cuidados, onde ocorre três 

quartos ou mais de cuidados quotidianos. Pelo contrário, na Dinamarca, Suíça e na 

Suécia há uma melhor oferta de cuidados de longa duração prestados por pessoas 

renumeradas, logo a percentagem de familiares que concedem cuidados todos os dias é 

bastante mais reduzida (Health at a Glance, 2013). 

 Tratar de um idoso dependente na própria habitação solicita um empenhamento 

no ato de prestação de cuidados constantes de mais de três horas num ciclo de tempo 

que se prorroga a mais de três anos (Gonçalves & Carrilho, 2007). A prestação de 

cuidados no domicílio possibilita a interação entre a família, ajuda e amparo que a 

pessoa idosa carece. 

 De acordo com Mónico et al (2012, citado por Mónico, 2018) o ato de prestar 

cuidados ao idoso com dependência é uma realidade cada vez mais presente e que 

perdura no tempo. Para Jede e Spuldaro (2010) o processo de cuidar é complexo e 

multidisciplinar e integra diversas áreas: relacional, emocional, técnica, terapêutica, 

ética e sociocultural. Direciona-se para a tarefa que pretende conservar e garantir a vida 

satisfazendo um conjunto de necessidades a ela imprescindíveis. É a maneira como se 

presta o cuidado. Constitui-se como sendo um processo em que há interação entre o 

cuidador e o idoso.  
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Segundo a INSERSO (1995, citada por Sequeira, 2010) o ato de cuidar encontra-se 

patente em todas as culturas, diferindo somente na sua maneira de expressão e de 

execução. O cuidado representa atenção, prevenção, previdência, dedicação, afeto, 

proteção, afeição, encargo e responsabilidade. Cuidar é auxiliar, amparar, é dar 

segurança, abarca sentimentos como a estima, tolerância, dedicação, valores, cultura e 

bastante afeto e carinho. Cuidar é realizar o cuidado. O cuidador possui condições para 

conceder o cuidado, tendo em conta as particularidades e necessidades do indivíduo. O 

cuidador informal não deve ter apenas em conta os cuidados físicos mas também as 

questões emocionais. O ato de prestar cuidados a idosos dependentes não é um cuidar 

estático, torna-se complicado e muito distinto (Jede & Spuldaro, 2010). 

 No ponto de vista Pearlin et al (1990, citados por Figueiredo, 2007) há que 

distinguir o “care” (cuidar ou preocupar-se) e “caregiving” (prestação de cuidados). O 

primeiro está associada à parte afetiva e o segundo à parte comportamental de efetuar a 

prestação de cuidados, ainda que intrínsecas uma da outra. 

Stone et al (1987, citado por Figueiredo 2007) afirmam que o prestador de cuidados 

informais, será um cuidador não renumerado na execução das atividades do quotidiano 

do idoso dependente.  

 Na perspetiva de Pego (2013) permanece no seio familiar a primeira linha de 

prestação de cuidados aos seus familiares dependentes, principalmente no meio rural. 

Em grande parte isto deve-se a uma questão cultural, mas também à limitada 

disponibilidade dos serviços formais, ainda que nas últimas décadas se tenha observado 

um acréscimo da oferta dos serviços no âmbito domiciliário e comunitário. Esta autora 

menciona que apesar de esta oferta servir como um estímulo para fortificar a 

solidariedade familiar e uma maior participação do núcleo familiar na prestação de 

cuidados de longa duração ao seu parente, o acréscimo da disponibilidade dos serviços 

formais não afasta o agregado familiar do idoso, mas torna-os parceiros dos cuidados.  

Como já foi mencionado progressivamente procura-se que o ato de cuidar se realize no 

núcleo familiar, porém vive-se em circunstâncias menos favoráveis para a sua 

realização. Surgem crescentemente mais agregados familiares envelhecidos, diminui a 

quantidade de famílias disponíveis e com possibilidade de executar a tarefa de cuidar, 

contrariamente ao acréscimo da população idosa a precisar de cuidados. Pode-se 

concluir, então que o envelhecimento com dependência e a figura da família como 
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prestador de cuidados exigem novas maneiras de intervenção e perspetivas por parte das 

políticas de saúde.  

 Em Portugal o ato de cuidar de idosos continua a ser efetuado pela família, 

característico dos países da Europa do Sul. Concluindo, Portugal tem as mesmas 

caraterísticas dos outros países da Europa do Sul, ou seja o seio familiar é o primordial 

prestador de cuidados e o que distingue Portugal é o facto de o sexo feminino ter uma 

elevada taxa de participação no mercado de trabalho (Santana, 2010). De acordo com 

diversas investigações foi comprovado que o acréscimo da atuação do sexo feminino no 

mercado de trabalho, não lhes trouxe menos responsabilidades nas lidas domésticas e na 

prestação de cuidados às crianças e aos idosos. Contrariamente acabaram por acumular 

diversos tipos de responsabilidade, pois a participação dos homens mantém-se reduzida. 

 O agregado familiar é encarado como o” habitat natural” do indivíduo, pois é 

nele que somos conhecidos pelos nossos defeitos, particularidades e carências. Desta 

forma, deve-se considerar fundamental a relação do idoso com o agregado familiar em 

todas as etapas da vida, principalmente quando eles se tornam dependentes. O papel da 

família é importante na prestação de apoio e cuidados ao idoso (Jede & Spuldaro, 

2010). A prestação de cuidados desenvolvidos e promovidos pelo agregado familiar tem 

como finalidade preservar a vida do idoso, de forma a conseguir o desenvolvimento 

pleno das suas competências e capacidades, em concordância com as suas 

possibilidades e com as condições do ambiente em que vive. A família manifesta 

necessidades que vão desde os aspetos materiais, emocionais e ainda a necessidade de 

informações. O cuidador é a pessoa que coloca a necessidade do outro em primeiro 

lugar (Jede & Spuldaro, 2010). Segundo Figueiredo (2007, citados por Araújo, Paúl, & 

Martins, 2010) a estrutura familiar é o conjunto estruturado de conexões entre os 

membros da família e os outros sistemas sociais. O tipo de família mais predominante é 

a família nuclear, constituído por dois ou três elementos, o que se identifica como sendo 

pobre em termos estruturais no sentido de dar suporte e apoio ao idoso dependente. O 

número de elementos por agregado familiar diversifica a ajuda para o idoso e pode levar 

para uma maior divisão e repartição de tarefas no âmbito familiar. 

 O sistema de saúde e de proteção social, nos últimos anos, conferiram aos 

agregados familiares alguns encargos relativamente à prestação de cuidados aos seus 

familiares, atribuindo-lhes assim a função principal nos cuidados em contexto de doença 

e dependência. Em vários países da Europa assiste- se a um discurso comum 
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centralizado na manutenção da autonomia e dignidade do idoso no âmbito familiar que 

se apresenta como sendo a melhor decisão a considerar independentemente dos recursos 

da família (Jede & Spuldaro, 2010). As famílias carecem de uma intervenção 

interdisciplinar de diferentes áreas para que seja possível cuidar no paradigma da 

desinstitucionalização, para isso é necessário que haja colaboração entre os diversos 

profissionais dos grupos formais e informais de forma a melhorar o apoio aos idosos e 

ao seu cuidador. Isto só é possível com uma boa articulação entre a política, entre a área 

da saúde e social, de maneira a promover a saúde na população idosa. Refletir e cuidar a 

família no âmbito do processo de desinstitucionalização exige que se tenha em conta o 

meio em que o agregado familiar está inserido, a sua estrutura, a sua etnia, os seus 

princípios morais (Araújo, Paúl, & Martins, 2010). Na relevância do trabalho em 

parceria entre os técnicos de saúde e os cuidadores destaca-se o papel de promoção e 

prevenção da saúde. A prestação de cuidados à população idosa começa nos cuidados 

informais os cuidados formais apenas são requeridos quando o núcleo familiar já não é 

capaz de conceder resposta às necessidades do idoso. Existe portanto a necessidade de 

uma colaboração e cooperação efetiva entre os cuidadores formais e os informais. Esta 

colaboração enfatiza no saber único do cuidador informal e no conhecimento científico 

apresentado pelo cuidador formal (Araújo, Paúl, & Martins, 2010). A rede de cuidados 

formais é constituída por profissionais de saúde e destaca-se pelo fornecimento de 

vários serviços que estão organizados e estandardizados, que podem ser efetuados no 

domicílio ou em centros especializados, e que se encontram no domínio do setor 

público oficial ou do privado. Possuem um papel específico contudo complementar, ao 

concedido pela rede informal. A rede formal complementa e fortifica a rede de cuidados 

informais. Ambas as redes pretendem que o idoso envelheça com qualidade de vida, 

com o máximo de dignidade, otimizando a sua autonomia, compensado e prevenindo as 

dependências que o fenómeno de envelhecimento causa. As políticas no âmbito da 

saúde vão no sentido de beneficiar o local de residência do idoso como sendo o local 

ideal para a prestação de cuidados (Argimon & Stein, 2005). O papel de cuidador 

informal, é socialmente pouco reconhecido e valorizado  pelos serviços formais no 

entanto consistem numa mais valia na diminuição dos gastos com a saúde pelo Serviço 

Nacional de Saúde, e na realidade sustentam bastantes das lacunas que os serviços 

apresentam, e constituindo, ao nível europeu, em média 80% de todos os cuidados 

(Hoffman & Rodrigues, 2010). 
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Relativamente ao debate acerca dos serviços formais serem substitutos ou 

complementares relativamente aos cuidados prestados pelos cuidadores informais, 

emerge a noção de “ crowding- out”, em que se declara que os países com alto nível de 

serviços de apoio formal aos idosos com dependência apresentam níveis baixos de 

cuidados informais, ou seja o acessível acesso a serviços desencoraja o agregado 

familiar a responsabilizar-se pelo ato de cuidar. Contrariamente, o “crowding- in” prevê 

que os países com altos níveis de apoio formal para os idosos com dependência têm 

níveis altos de apoio familiar, sendo que a acessibilidade aos serviços formais incentiva 

a família a auxiliar e a prestar cuidados ao seu familiar (Daatland et al, 2005). 

 De acordo com Gomes e Mata (2012) o êxito da prestação de cuidados no 

domicílio resulta do trabalho do cuidador informal, da sua aptidão e habilidade para 

enfrentar as situações e da aquisição de conhecimentos acerca dos cuidados sem colocar 

em causa a qualidade de vida e bem-estar do idoso dependente. A maneira como o 

cuidador perceciona as suas competências define o seu modo de refletir, sentir, estar e a 

sua motivação no decorrer da prestação de cuidados, ou seja, a sua auto-eficácia (Mata 

& Rodríguez, 2012). Lage (2005) refere que se o prestador de cuidados dispuser de 

diversas formas de recursos (sejam eles pessoais ou sociais), pode minorar ou 

solucionar o impacto das exigências do ato de cuidar. Na perspetiva de Bandura (1998, 

citado por Mata & Rodríguez, 2012) quanto maior for a compreensão de auto- eficácia, 

isto é, quanto maior for o sentimento de competência e aptidão do cuidador, menor é o 

desenvolvimento de sobrecarga, stresse e sentimentos negativos que fazem com que o 

cuidador se torne menos suscetível a estados depressivos. 

 O processo de cuidar e tratar do idoso em contexto domiciliário pode provocar o 

surgimento de limitações na vida diária do cuidador, consequentemente o risco do seu 

estado de saúde e bem-estar, por exemplo, cansaço, depressão, conflitos com o cônjuge, 

ou ainda o aumento dos encargos financeiros. Para o cuidador, a prática de cuidar é algo 

que se pode tornar cansativo e esgotante, podendo comprometer o seu bem-estar físico 

(Jede & Spuldaro, 2010). As questões da saúde mental podem estar relacionadas com o 

stresse vivido pelo cuidador. Desta forma, tratar de um idoso dependente detentor de 

uma doença patológica pode constituir uma ameaça constante (Nunes & Rodrigues, 

2013). Na ótica de um cuidador familiar, a situação de ter de lidar com um idoso 

dependente constitui uma situação de crise, visto que acontece uma alteração na vida do 

cuidador. As modificações acontecem sobretudo ao nível social, financeiro (uma das 
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maiores dificuldades percecionadas pelos cuidadores diz respeito à condição financeira, 

dado que à medida que o grau de dependência vai aumentando, os custos também 

acrescem, e geralmente o salário diminui), cansaço físico, esgotamento físico e mental 

(Rocha & Pacheco, 2013). 

Existem várias razões que contribuem para que uma pessoa se torne na cuidadora 

principal, tais como: o dever moral baseado nos aspetos culturais e religiosos, o fato de 

ser o marido ou a esposa, inexistência de outras pessoas para cuidar do idoso, os 

problemas financeiros, por exemplo as filhas que estão desempregadas que cuidam dos 

seus pais de forma a obter sustento (Jede & Spuldaro, 2010). Cruz et al (2010) 

evidenciam que existem quatro parâmetros que visam a padronizar a prestação de 

cuidados no âmbito informal, o grau parentesco (normalmente o marido ou os filhos). 

Segundo Gomes e Mata (2012) o papel do prestador de cuidados quando num núcleo 

familiar não há filhos é realizado pelo marido/esposa, que na grande maioria das vezes é 

igualmente idoso, padece de limitações e doenças, sendo o alicerce um do outro. Estes 

prestadores de cuidados podem manifestar um estado físico debilitado, e no futuro o ato 

de cuidar do outro pode por em causa a sua própria aptidão funcional. 

 Os principais prestadores de cuidados informais são do sexo feminino, mais 

especificamente a esposa, filha ou nora. Colomé et al (2011) o fato de a atividade de 

tratar de um idoso estar associada às mulheres advém de raízes históricas, 

civilizacionais, afetivas e sociais. A experiência da figura feminina em tratar dos filhos, 

do esposo e do lar fez com que a adaptação à atividade de cuidar fosse de alguma 

maneira mais facilitada. De acordo com Martín (2005, citado por Pereira, 2013) há um 

modelo hierárquico compensatório, que sustenta que existe uma ordem de preferência 

na obtenção da função de prestador de cuidados: cônjuge, filho e outros parentes. Outro 

aspeto é a proximidade física e afetiva do cuidador. 

 Na investigação elaborada por Cruz et al (2004, citado por Araújo, 2009) 

menciona-se que a disponibilidade do cuidador é estabelecida pela conexão afetiva 

vivida entre os dois, antes da situação de dependência. A postura do idoso relativamente 

ao cuidador pode frequentemente interferir na maneira como ele é tratado. É preciso que 

o prestador de cuidados entenda e valorize a relevância de manter uma boa harmonia e 

relação com o idoso. Conviver é uma vertente fundamental na ligação cuidador- idoso 

dependente. Figueiredo (2007, citado por Pocinho et al, 2017) refere que o ato de 
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cuidar evidencia duas componentes: o trabalho emocional que diz respeito ao vínculo 

afetivo que existe entre o cuidador e o idoso, e o trabalho de gestão e organização do 

tempo. No ponto de vista de Cruz et al, (2010) o cuidado informal visa dois grandes 

objetivos: o apoio ao nível psicológico relativo à satisfação com a vida e ao bem-estar, e 

o apoio instrumental correspondente ao fato de o idoso necessitar de apoio para 

satisfazer as necessidades básicas e a perda de capacidade e autonomia. 

 O nível de dependência dos idosos tem influência direta na sua vida e na dos 

seus familiares, pois a dificuldade de executar as tarefas do dia a dia determinam a 

carência de um cuidador para o auxiliar. Tudo o que existe e vive necessita de ser 

cuidado para continuar a existir e a viver. A natureza do indivíduo reside no cuidado 

(Jede & Spuldaro, 2010). No ponto de vista de Garrido (2007) as funcionalidades do 

cuidador informal apresentam conexão com o nível de dependência que o idoso 

manifesta. De acordo com este autor, o “Modelo de Transição do Cuidador” pressupõe 

um desenvolvimento em três fases: A primeira fase corresponde ao “ período de 

normalização”, no qual o prestador de cuidados deve encarregar-se do diagnóstico da 

enfermidade e responsabilizar-se para tomar conta do idoso. É fundamental obter 

conhecimento acerca da enfermidade e o seu desenvolvimento, com o intuito de planear 

e estabelecer os cuidados que o idoso vai necessitar. A segunda fase é referente ao 

“período de condição” durante o qual o papel do prestador de cuidados se centra no 

controlo do idoso, para o que deve ser eficiente na solução na situação problema. A 

última fase é o “estádio de supervivência”, o prestador de cuidados deve observar 

também a sua condição de saúde para conseguir superar as etapas finais do processo. 

Nesta fase o auxílio externo é fundamental. O stresse emocional vivenciado pelo 

cuidador é acrescido pela dificuldade em dirigir o próprio tempo, o vínculo afetivo, as 

aflições, os receios, as tristezas e as diversas responsabilidades, bem como a pressão do 

estado de dependência do idoso (Nunes & Rodrigues, 2013). A maior dificuldade 

evidenciada pelos cuidadores prende-se com a necessidade inerente de prestar cuidados 

(Pessuto & Ferreira, 2008). As tarefas que o cuidador executa, tais como: o banho, a 

higiene, transferência e mudança de posição, causam mais sobrecarga ao nível físico. 

Um aspeto preocupante é que os cuidadores tratam todos os dias, e na grande parte dos 

casos sem interrupção e sem o auxílio de outros familiares. Se analisarmos a situação de 

saúde do cuidador informal, compreendemos que a manutenção do seu estado de saúde 

é importante para assegurar a continuidade dos cuidados prestados ao idoso dependente. 



 

44 

 

Os cuidadores tratam do familiar e não se apercebem da necessidade de cuidar deles 

próprios (Couto, Castro, & Caldas, 2016). Na investigação conduzida por Palma (1999, 

citado por Andrade, 2009) os cuidadores sentiam que os cuidados de higiene, nutrição e 

de vestir o idoso eram tarefas complicadas devido ao tempo que gastam com elas, ao 

esforço despendido e à frequência com que as executam. Sequeira (2010) refere que o 

tipo de necessidade de cuidados e a severidade da condição médica vai decidir a 

regularidade e a intensidade da prestação de cuidados e, logicamente apresenta 

influência na aceitação da função de cuidador informal. 

 A prestação de cuidados envolve diferentes sentimentos, sejam sentimentos 

ambíguos, dificuldades e dor ou superação e motivação, acabando assim por espelhar o 

quotidiano dos cuidadores informais (Couto, Castro, & Caldas, 2016). Numa 

investigação desenvolvida por Araújo et al (2009) a ajuda do cuidador salienta-se acima 

de tudo por um sentimento de solidariedade ou pela responsabilidade moral em relação 

ao idoso dependente. 

 A função desempenhada pelo cuidador informal é muito complexa, dado que 

assume a prestação de cuidados em três necessidades de cuidado ao idoso dependente: 

ajuda na informação e orientação de procedimentos para facilitar o ato de cuidar; ajuda 

emocional, com a finalidade principal de carinho, afeição e partilha atuando no sentido 

de manter a autoestima do idoso; apoio instrumental diz respeito ao conjunto de 

cuidados que devem ser prestados à população idosa com dependência (Sequeira, 2010). 

Ao longo do processo de prestação de cuidados, o cuidador informal assume as funções 

de: cuidar da saúde do idoso e criar um elo de ligação com os serviços de saúde; 

promoção da autonomia e independência do idoso; estimular e auxiliar o idoso na 

execução das tarefas da vida diária; monitorizar o idoso; proporcionar um ambiente 

cómodo para que o idoso possa repousar; promover a comunicação e socialização. Ao 

responsabilizar-se e encarregar-se da dura tarefa de cuidar, o prestador de cuidados deve 

desenvolver algumas capacidades essenciais, intrínseca aos cuidados que passará a 

efetuar, designadamente: iniciativa (aptidão de começar uma atividade, identificar a 

necessidade); responsabilidade; autonomia (habilidade para desenvolver e qualificar as 

ações por si, de forma a solicitar serviços de ajuda formal de maneira adequada) 

(Sequeira, 2010). Num estudo realizado por Mónico et al (2018), os tipos de cuidados 

mais mencionados pelo prestador de cuidados são: higiene, alimentação, medicação, ir a 

consultas/ exames, realizar tarefas domésticas e pagar contas. 
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Diversas perguntas podem aparecer como por exemplo: Porque tenho de tomar conta 

do meu pai /minha mãe? O que devo efetuar em determinado acontecimento? Com 

quem posso dispor da minha família para me auxiliar? Isto são algumas das questões 

que evidenciam o impacto provocado na vida dos cuidadores informais de idosos 

dependentes pelos acontecimentos com os quais tem de saber lidar, podendo intervier 

no seu estado de saúde, apesar de nem sempre ser entendido de forma imediata 

(Argimon & Stein, 2005). 

 Efetivamente a dependência possui uma preponderância fragmentadora no 

âmbito das relações sociais, isto é o ato de cuidar acarreta efeitos nomeadamente 

negativos dado que os cuidadores são obrigados a prescindir dos seus hábitos e 

costumes em detrimento da prioridade inerente à prestação de cuidados contínuos 

(García, 2009). O prestador de cuidados no dualismo da função que exerce, coloca em 

primeiro lugar o sofrimento do idoso dependente, minorando o seu próprio sofrimento e 

ignorando a sua condição de saúde (Pereira & Silva, 2012). 

 Villar (2009) menciona que numa investigação realizada pela INSERSO em 

Espanha, que 80,2% dos cuidadores apresentam consequências negativas no âmbito 

social, 61,0% no âmbito económico e 55,6% no âmbito da saúde. Assim o ato de cuidar 

pode englobar um polo negativo e outro positivo, destacando-se desta forma, por um 

lado, o stresse e a sobrecarga e por outro uma fonte de agradecimento e de satisfação 

pessoal (García, 2009). 

2.2.1 Aspetos positivos associados ao processo de cuidar 

  

 Embora na literatura se dê mais ênfase aos aspetos negativos relativos ao 

processo de cuidar, atualmente evidencia-se alguns aspetos/ circunstâncias que 

propiciam um caráter mais positivo ao ato de cuidar de idosos dependentes. 

Efetivamente o desempenho de cuidar de um idoso não acarreta somente efeitos 

negativos, visto que existe em simultâneo um conjunto de ganhos ou efeitos positivos 

resultantes da aceitação deste cargo. Os aspetos positivos vivenciados pelos cuidadores 

informais são os momentos de interação com o idoso,o que leva a que o papel do 

cuidador seja mais  valorizado, tornando-se assim mais gratificante para o cuidador  o 

carinho sentido  pelo familiar. A vivência de sentimentos positivos pelo cuidador 

consitui-se como um fator relevante e essencial, sendo importante para a manutenção 
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das relações afetivas entre o cuidador e o idoso (Couto, Castro, & Caldas, 2016). O ato 

de cuidar também tem aspetos positivos, do qual o enobrecimento requer mais enfoque 

por parte da investigação, porque permite entender e reforçar as vantagens e fatores de 

satisfação que surgem da prestação de cuidados aos idosos, resultando num reforço do 

compromisso do cuidador, auxiliando-o a focar-se na utilidade do seu papel. Também 

são vivenciados sentimentos de gratidão, sobretudo quando o prestador de cuidados é a 

filha, pois esta sente que ao prestar cuidados está a retribuir aquilo que auferiu enquanto 

filha (Araújo, 2009). 

2.2.2 Aspetos negativos associados ao processo de cuidar 

  

 Embora existam aspetos positivos relativos ao processo de cuidar, os aspetos 

negativos são o que apresentam maior ênfase, devido às implicações no estado de saúde 

e implicações para a vida do cuidador informal. Deste modo e devido à relevância que 

tem na vida particular, social e familiar, é fundamental definir a noção de sobrecarga, 

que está associada com o desgaste por cansaço e descreve a exposição do cuidador a 

situações de stresse significativas sucedidas num período de tempo curto ou prolongado 

(Sequeira, 2010). Os aspetos negativos vivenciados pelos cuidadores, podem ser vistos 

como um conjunto de alterações que ocorrem na sua vida. Desta forma, os cuidadores 

referem o afastamento do posto de trabalho para se dedicar ao seu familiar, a sua vida 

afetiva fica em segundo plano, a falta de tempo para realizar atividades sociais (lazer), 

agravamento do seu estado de saúde, dificuldades em descansar e dormir. A privação da 

vida social e do lazer pode gerar sentimentos de sobrecarga. A existência de sentimentos 

negativos contribui para aumento dos níveis de sobrecarga e desgaste emocional 

(Couto, Castro, & Caldas, 2016). Os sentimentos vivenciados pelos cuidadores 

informais são diversos, como por exemplo: afeto e raiva, ternura, tolerância, respeito, 

dor, pena e medo. A vivência destes sentimentos, geralmente de maneira isolada, 

relacionado com a pressão da dependência, são circunstâncias propícias a desenvolver 

sobrecarga e stresse no prestador de cuidados, influindo de forma direta na qualidade 

dos cuidados concedidos (Cardoso, 2011). 

 De acordo com Pimentel (2005, citado por Araújo, 2009) com o objetivo de 

saber a satisfação sentida pelos idosos que vivem a experiência de cuidar no âmbito 

domiciliário, destacaram-se dois aspetos fulcrais: a relação e os fatores de satisfação. 
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Relativamente à relação surgiram duas unidades de registo, a primeira está relacionada 

com o afeto, e a segunda a relação de dever que o cuidador informal assume para com o 

idoso na prestação de cuidados. A perspetiva de que se é melhor tratado por um parente 

é evidente. Trata-se desta forma de um pacto entre gerações em que as pessoas idosas 

vivem na esperança que lhe seja retribuído o carinho, afeto e dedicação prestados aos 

familiares mais novos no decorrer da vida. A grande maioria dos idosos rejeita a 

institucionalização por medo de não terem afeto e carinho proporcionados pelos 

familiares. A vontade expressa de um idoso ser tratado por um membro da família é 

devido aos laços de sangue que os unem. Os fatores de satisfação dos idosos 

dependentes em receber cuidados de um familiar são: o apoio nas atividades de vida 

diária, o bem-estar habitacional, a preservação da sua intimidade e a companhia. O bem-

estar habitacional indica o verdadeiro motivo pelo qual os idosos preferem ser tratados 

no seu contexto domiciliário. Um dos maiores benefícios de o idoso ser cuidado na sua 

habitação é a adaptação ao meio, isto é o idoso conhece o espaço como portador de 

histórias e de ocorrências importantes, relembrando assim memórias passadas.  

 O prestador de cuidados que concede cuidados a um idoso dependente, sem 

qualquer ajuda formal, tem tendência a padecer de deterioração emocional e física 

considerável, provenientes da sobrecarga imposta, sobretudo quando o idoso manifesta 

além de dependência física, problemas mentais. Segundo Brito (2002, citado por 

Marques, 2005) regularmente os cuidadores informais exprimem o desgaste físico e o 

sentimento de que o seu estado de saúde diminuiu desde que assumiram a prestação de 

cuidados. O prestador de cuidados informais pode manifestar imensuráveis 

necessidades como a ajuda emocional, os dados acerca da enfermidade e o diagnóstico, 

perceção das dificuldades e necessidades e o aconselhamento acerca de como requerer 

apoio a outros parentes ou organizações (Ramos, 2012). No ponto de vista de 

Figueiredo (2007, citado por Ramos, 2012) bastantes cuidadores apresentam 

dificuldades em manifestar e saber as suas principais complicações, pelo que se pode 

tornar difícil o reconhecimento das suas necessidades. Contudo, destaca alguns tipos de 

necessidade: (a) necessidade de apoio prático e técnico, que engloba os cuidados 

prestados pelos enfermeiros, o auxílio nas tarefas domésticas, elaboração de refeições e 

alugar ou comprar apoio técnico (como por exemplo: cadeiras de rodas ou camas 

articuladas); (b) necessidade de ajuda financeira, que é o resultado da insuficiência de 

rendimentos devido aos altos gastos com a compra de medicação e aparelhos, 
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responsabilidade que poderia ser reduzida se houvesse uma maior ajuda financeira; (c) 

necessidade de ajuda psicossocial, ou seja, dispor de uma pessoa com que possa 

conversar sobre os seus problemas, inquietações, das experiências associadas ao ato de 

cuidar, (d) a necessidade de ser reconhecido pelo seu trabalho, (e) necessidade de 

informações referentes aos serviços existentes e os subsídios; e ainda (f) necessidade de 

formação, com a finalidade de obter conhecimentos práticos acerca da doença, evolução 

e os recursos terapêuticos. 

 Numa investigação realizada por Martins et al, (2004) com uma amostragem de 

253 cuidadores informais, observou-se que os cuidadores que são cônjuges do idoso 

dependente manifestam uma maior sobrecarga económica em comparação com os 

outros familiares; os cuidadores do sexo feminino apresentam uma maior satisfação 

com o cargo e com o idoso. Os cuidadores informais expressam elevados valores de 

depressão (64,3%) e de ansiedade (74,2%).  

Os cuidadores com maior grau de escolaridade evidenciam menores complicações na 

vida pessoal, sobrecarga emocional e económica; o tempo dispensado a cuidar do idoso 

está positivamente correlacionada com as complicações na vida pessoal e na sobrecarga 

económica do prestador de cuidados. O prestador de cuidados que desempenham a sua 

profissão de forma ativa e os que não vivem com o idoso dependente, mostram menor 

grau de sobrecarga económica e sobrecarga referente às relações que este cargo implica 

na vida pessoal. O tempo empregue na sua atividade profissional pode ser vantajoso ou 

nefasto para o cuidador informal. Pode ser vantajoso porque quebra a rotina, constitui 

um escape às atividades do cuidar, possibilitando a convivência e comunicação com os 

colegas de trabalho e os amigos, para além de que os rendimentos podem diminuir 

alguns problemas económicos. Contudo, a conciliação do dever de prestar cuidar ao 

idoso e manter o seu emprego constitui algumas complicações (Figueiredo, 2007). O 

impacto de prestar cuidados apresenta repercussões e modificações no âmbito do 

trabalho, nomeadamente a mudança do horário de trabalho (ter de ir a consultas com o 

familiar), o sentimento de desempenho afetado e a redução da quantidade de horas de 

trabalho entre outras. De acordo com o INE (2001, citado por José & Wall, 2004) as 

mulheres com atividade laboral mantêm-se as responsáveis primordiais pelo ato de 

cuidar, desta forma encontram-se mais vulneráveis à sobrecarga porque se encaram com 

grandes dificuldades em aliarem o trabalho com os encargos familiares. No que 

concerne à profissão, as informações dizem que mais de metade dos cuidadores 

possuem um emprego a tempo inteiro. Relativamente à duração da prestação de 
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cuidados pode ser de longa duração, e com tendência de quem já prestou cuidados a um 

idoso, tenda a cuidar de outra pessoa, este fenómeno é denominado de “ cuidador em 

série”. 

 De acordo com as tarefas desempenhadas pelo cuidador e a responsabilidade 

exigida consoante o nível de dependência, o prestador de cuidados pode estar 

fisicamente cansado e inapto para continuar a executar a sua função. No que concerne 

aos indícios de cansaço físico referidos pelo prestador de cuidados salienta-se: as dores 

na coluna, hipertensão, anorexia e dores na região cervical. Há também, a ocorrência de 

transformações no sistema imunológico, para além dos problemas de sono, fadiga 

crónica, ansiedade e depressão (Araújo, 2009). A ansiedade está fortemente associada à 

sobrecarga emocional e às complicações na vida pessoal. A depressão encontra-se 

relacionada com as complicações na vida pessoal do cuidador e a sobrecarga emocional. 

A depressão é o quadro clínico que sucede com maior frequência e em geral manifesta-

se num período de um ano após o começo da prestação de cuidados (Martins et al, 

2004). Seima e Lenardt (2011), analisaram 208 cuidadores informais de idosos com 

demência e aferiram que 62% manifestam uma ou mais enfermidades, sendo 

especificado até seis patologias. Realçam-se como enfermidades mais predominantes: 

depressão, problemas digestivos, inflamatórios, articulatórios e hipertensão. Na 

perspetiva de Lopes e Cachioni (2012) o ato de prestar cuidados compromete a saúde 

física, acarretando mudanças no sistema imunitário, dificuldades em dormir, dores de 

cabeça, problemas gastrointestinais, cansaço, hipertensão arterial, problemas 

cardiovasculares e respiratórios e mais tendência para infeções. Os prestadores de 

cuidados mais propensos a apresentar o acréscimo da sobrecarga, seja ela física, 

financeira ou emocional são maioritariamente as mulheres, casadas, a residir 

constantemente com o familiar, a prestar cuidados há mais de três anos e a efetuar 

outras tarefas para além do ato de cuidar. 

 Brito (2000) realizou uma investigação com uma amostragem de 41 cuidadores 

em que foi utilizado o CADI (instrumento que avalia as áreas principais das 

dificuldades sentidas pelos cuidadores informais), sendo que os aspetos que melhor 

expressam as dificuldades sentidas ao nível dos cuidados ao idoso dependente estão 

relacionados com os problemas relacionais, as exigências do cuidado e as restrições ao 

nível social. 
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 Loureiro (2009, citado por Ramos, 2012) realizou um estudo em que foram 

comparados os prestadores de cuidados informais com os “não cuidadores” e concluiu 

que os cuidadores informais manifestam mais problemas de saúde, tomam mais 

medicamentos e apresentam mais comportamentos de risco para com a sua saúde. 

 Para a prestação de cuidados acrescem também os gastos financeiros, que na 

grande maioria das vezes, são assegurados pelo cuidador informal. Pelos gastos que o 

prestador de cuidados informais apresenta em termos da saúde, familiares e sociais, é 

preciso ajudá-los, quer a nível emocional, económico, técnico ou ao nível da 

informação. Porém ainda existem bastantes lacunas no apoio dado aos cuidadores 

informais (Ramos, 2012). 

É fundamental que os técnicos de saúde incrementem e incitem diversos tipos de 

intervenções com o objetivo de adotar medidas de proteção para a integridade 

emocional e física do prestador de cuidados, como por exemplo os apoios formais e os 

grupos de ajuda. Também devem ser promovidas outras medidas: facultar formação 

apropriada para os cuidadores, com a finalidade de melhorar os cuidados prestados; dar 

informação relativa às técnicas de planeamento, com o objetivo de orientar melhor o seu 

tempo e garantir sistemas de apoio para que em períodos de dificuldades o cuidador 

possa pedir auxílio (López & Crespo, 2007). 

  Na perspetiva de Campos et al (2009, citados por Pera, 2012) o prestador de 

cuidado informal deve ser analisado, segundo as exigências que a sua função solicita, no 

sentido de precisar quais as suas necessidades e o conhecimento que detém sobre o 

papel que vai desempenhar. A avaliação do prestador de cuidados tem como objetivo 

perceber se este detém os atributos ideais para exercer a sua função, permitindo assim 

oportunidades de informação e formação sobre o contexto dos cuidados, visto que a 

mudança para a função de cuidador é assumida como complexa e única, existindo 

consequentemente a necessidade de intervenção por parte dos profissionais de saúde na 

formação do cuidador objetivando minorar as dificuldades sentidas por este. 

 Diante disso, Sequeira (2010) aborda a relevância e utilidade de se avaliar as 

dificuldades sentidas pelo cuidador, assegurando que essa avaliação permite a 

adequação das respostas sociais e apoios, propondo o Índice de Avaliação das 

Dificuldades do Cuidador, é um instrumento constituído por trinta potenciais 

dificuldades que estão associadas com o ato de cuidar, com as implicações na vida 

social, na saúde, na condição financeira, no relacionamento e a ajuda dos técnicos.  
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 Com o desenrolar do tempo, o cuidador informal expressa também a necessidade 

de dedicar tempo a ele próprio, de lhe ser concedido provisoriamente algum tempo de 

lazer para realizar atividades que goste. Este aspeto podia ser colmatado pelas 

organizações, através do fornecimento de serviços como o centro de dia e apoio 

domiciliário (Figueiredo, 2007). Na atual sociedade, um vasto número de organizações 

públicas ou privadas substituem o seio familiar em algumas das funcionalidades que 

tipicamente eram do encargo da família. Contudo, existem funções que nenhuma 

organização consegue desenvolver com qualidade, daí a relevância do seio familiar e a 

sua força na sociedade, como por exemplo funções no âmbito educativo, financeiro e 

sociocultural. É necessário refletir na qualidade de vida dos idosos, mas também é 

importante investigar os efeitos que a prestação de cuidados acarreta, para que desta 

forma seja possível também cuidar do cuidador informal. 

 De forma a enaltecer a função dos cuidadores no auxílio aos idosos dependentes, 

pretende-se comemorar no dia 5 de novembro o Dia Mundial do Cuidador, a nível 

nacional, sendo aceite unanimemente pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, a 

proposição do Bloco de Esquerda que exige ao Estado Português apresentar no 

parlamento um projeto que seja reconhecido o estatuto do cuidador informal, para que 

seja possível garantir meios que possibilitem aliar o apoio ao seu parente e as suas 

outras responsabilidades ao nível social e profissional. Este facto de extrema 

importância foi também reconhecido pelo XXI Governo Constitucional, onde no seu 

projeto para a saúde, constitui como precedência a promoção da saúde através de uma 

nova aspiração para a saúde, especificamente a criação de um Programa Nacional para a 

Saúde, Literacia e Auto-cuidado, pretendendo preparar e auxiliar os cuidados informais 

(Diário da República, 2016). 

 De acordo com Parker et al (2008, citados por Trindade et al, 2017) o bem-estar 

dos prestadores de cuidados a idosos com dependência pode ser qualificado em quatro 

aspetos: a participação social, recursos económicos e o estado de saúde física e mental. 

 Com a investigação desenvolvida por Song e Singer (2006) conclui-se que o 

encargo de tratar de um idoso dependente pode desenvolver stresse no prestador de 

cuidados, e o stresse acumulado de outros acontecimentos da vida pode cooperar para a 

sensação de maior sobrecarga. 
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2.3 Stresse e sobrecarga do cuidador informal de idosos dependentes 

  

 Martins (2006) descreve a sobrecarga que o cuidador está sujeito como sendo 

uma perturbação resultante do lidar com a incapacidade psíquica e a dependência física 

do idoso, correspondendo à perceção subjetiva das ameaças às necessidades 

psicológicas, fisiológicas e sociais do prestador de cuidados. É principalmente no 

campo da saúde mental que os danos do ato de cuidar mais se evidenciam, apresentando 

níveis de ansiedade e depressão maiores que os da população em geral. No que 

concerne à sobrecarga do cuidador informal, esta refere-se a um estado psicológico 

proveniente da combinação das carências financeiras, da limitação ao nível social, da 

tensão emocional e do esforço físico. A sobrecarga deve ser entendida como uma noção 

multidimensional, o qual engloba a área biopsicossocial, em detrimento da procura de 

equilíbrio entre os seguintes fatores: o tempo disponível para o cuidar, os recursos 

económicos, a situação psicológica, social, física e os cargos, funções e distribuição de 

papéis. A sobrecarga do cuidador é encarada como uma perturbação que resulta da 

forma como se lida com a dependência e incapacidade física do familiar e está associada 

com a dependência funcional (Souza et al., 2015). O conceito de sobrecarga é definido 

como os problemas físicos, psicossociais, emocionais e económicos que os cuidadores 

têm por cuidar do seu familiar. Quanto maior for o grau de dependência do idoso na 

execução das tarefas básicas, maior será a sobrecarga (Sá & Aparecida, 2014). A 

sobrecarga aborda o conjunto das implicações que acontecem no seguimento de uma 

proximidade com o idoso. Este conceito está relacionado com uma deterioração da 

qualidade de vida do cuidador informal (Cruz, 2010). Na perspetiva de Adelman (2014, 

citados por Mello et al., 2017) a sobrecarga deve ser definida como um processo que 

progride à medida que a dependência aumenta. A intervenção de profissionais de saúde 

nos cuidados ao domicílio pode contribuir para a diminuição da sobrecarga dos 

cuidadores. Os determinantes da carga diferem de acordo com o grau de dependência do 

idoso. 

  Martins (2006) contempla não somente o valor e relevância da prestação de 

cuidados informal a idosos dependentes, mas de igual modo os problemas sociais, 

físicos e emocionais associados ao cuidado com as particularidades do idoso dependente 

e com a relação que existe entre o cuidador e o idoso. Por conseguinte, a autora 

considera que há alguns aspetos determinantes na sobrecarga emocional, social e física 
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do cuidador, como a faixa etária, o grau de escolaridade, o género, a situação 

profissional, o grau de parentesco e a relação afetiva que o cuidador constitui com o 

idoso, o tempo que gasta a tratar do idoso, a condição de saúde do idoso, assim como se 

este tem apoio na prestação de cuidados. De acordo com Andrade (2009, citados por 

Cruz et al, 2010) os aspetos que levam à sobrecarga do cuidador são o aumento da 

intensidade dos cuidados, o nível de dependência do idoso, a ausência de 

conhecimentos sobre o grau de evolução da situação de saúde, a ausência de 

colaboração do idoso, o afastamento social, a falta de recursos financeiros, as mudanças 

de comportamento do idoso, as discordâncias familiares e a ausência de apoio formal e 

informal. O ambiente e as experiências de cada cuidador podem exercer influência de 

forma significativa na maneira como este se adapta às exigências do cuidado(Souza et 

al., 2015). 

 Martins (2006) afirma que a idade pode ser compreendida como uma variável 

com associação direta na compreensão e avaliação da sobrecarga. Numa investigação 

efetuada por Marques (2005) com cuidadores de doentes com AVC, a sobrecarga e a 

idade correlacionavam-se de forma inversamente proporcional, isto é os cuidadores com 

mais idade apresentam tendência a demonstrar menos sobrecarga global, referindo que 

os cuidadores mais novos são mais vulneráveis e apresentam mais dificuldade na 

resolução de problemas. Várias investigações (Colomé, 2011; Cruz et al, 2010; 

Marques, 2005; Santana, 2010; Sequeira, 2010) evidenciam que a maior parte dos 

cuidadores informais tem a idade compreendida entre os quarenta e cinco e sessenta 

anos de idade. 

Na perspetiva de Marques (2005) os cuidadores do sexo masculino apresentam menos 

sobrecarga emocional e que o dever de cuidador é mais stressante no sexo feminino 

devido ao facto de as mulheres investirem mais no relacionamento interpessoal, 

predispondo-as a mais problemas e discussões. Tem-se verificado que cada vez mais os 

homens cooperam na prestação de cuidados, normalmente são os cônjuges ou os filhos 

que assumem essa responsabilidade. 

Riedel et al. (1998, citado por Martins, 2006) afirmam que os cuidadores com grau de 

escolaridade mais baixos demonstram mais sobrecarga. Os indivíduos com maior grau 

de formação apresentam mais capacidade e destreza em exprimir as dificuldades 

sentidas e a encarar as situações problemáticas.  
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Segundo Wyller et al. (2003, citado por Martins, 2006) as particularidades do idoso 

aparentam não ser o mais essencial na compreensão da sobrecarga, contudo representam 

um papel importante ao considerar que quanto pior a situação de saúde do idoso 

dependente, mais elevada será a aflição emocional e a intercessão na vida do cuidador, 

aumentando desta forma o grau de sobrecarga. Mafra (2011) afirma que a sobrecarga é 

mais elevada quanto maior for a duração do tempo de prestação de cuidados, sendo que 

o cuidador começa a destacar mais os aspetos negativos do que os aspetos positivos e 

acaba por crer que esta atividade lhe traz tão pouco, em comparação com a 

disponibilidade e prontidão para cuidar. Num estudo efetuado por Sequeira (2010), a 

sobrecarga está relacionada com um declínio do bem-estar do cuidador. Passando a 

atribuir um sentido em todo negativo, uma vez que considera o ato de cuidar de um 

idoso um “peso” ou fardo”. 

 A consciência que o prestador de cuidados tem acerca de si, das suas aptidões 

apresenta uma grande correspondência com a perceção da sobrecarga. Este autor 

considera ainda que o grau de sabedoria que o cuidador tem acerca da patologia, é 

importante na perceção da sobrecarga. Menciona ainda que, quanto mais for o saber 

acerca da enfermidade e da condição do idoso, menos disposição tem o surgimento de 

níveis elevados de sobrecarga (Ricarte, 2010).  

 O processo de cuidar de um idoso dependente é constante e em geral 

irreversível, contendo cinco situações de crise: a perceção da degeneração, a 

imprevisibilidade, as limitações do tempo, o relacionamento entre o cuidador e o idoso e 

a carência de opções de escolha( Souza et al., 2015). 

 No ponto de vista de Schene (1990, citado por Cruz, 2010) a sobrecarga objetiva 

retrata as repercurssões no cuidador, como consequência do contato com os sinais e o 

comportamento do idoso, que  resultam em modificações na vida diária, na lida 

doméstica, na interação familiar e social e na sáude mental e física. A sobrecarga 

subjetiva é a perceção individual do cuidador relativamente às consequências do 

cuidado. A sobrecarga objetiva diz respeito à dependência financeira do idoso, às 

despesas associadas à doença, a falta de tempo, entre outros. A sobrecarga subjetiva 

refere-se aos sentimentos de culpabilidade do cuidador, a baixa autoestima e a 

preocupação exagerada com o idoso. Deste modo, a sobrecarga objetiva direciona-se 

mais para as atividades do cuidar, enquanto a sobrecarga subjetiva está associada com 

as particularidades do cuidador. Os estudos têm vindo a demonstrar que a sobrecarga 

subjetiva constitui um forte preditor do bem-estar, ao contrário da sobrecarga objetiva. 
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A sobrecarga subjetiva encontra-se diretamente relacionada com os mecanismos de 

coping que o cuidador usa. A sobrecarga pode ser classificada em três tipos, que apesar 

de distintos exercem influência recíproca: emocional, socioeconómica e social. A 

sobrecarga física é referente à ajuda direta do prestador de cuidados nas tarefas de vida 

do idoso e é equivalente ao nível de dependência. Apesar de todos os problemas físicos 

que podem ocorrer devido à prestação de cuidados, de acordo com algumas 

investigações, a sobrecarga emocional é aquela que apresenta mais impacto sobre o 

cuidador informal (Sequeira, 2010). Existem diversos tipos de sobrecarga,  a que mais 

afeta os cuidadores informais é a sobrecarga física. Esta é o resultado da prestação de 

cuidados sucessivos.A sobrecarga social é também vista com uma dimensão importante, 

porque a vida social do prestador de cuidados é afetada pelo ato de cuidar. A sobrecarga 

socioeconómica é consequência principalmente da diminuição dos contatos sociais e das 

modificações no trabalho. Quanto maior os gastos com a prestação de cuidados maior é 

a sobrecarga (Sequeira, 2010).  

A ajuda prestada pelo cuidador secundário, funciona igualmente como um amortecedor 

da sobrecarga (Sequeira, 2010). 

 De acordo com Bastawrous (2013, citado por Mello et al., 2017) a teoria do 

papel refere como a sobrecarga pode diferenciar-se, consoante o papel dos cuidadores. 

Os papéis podem distinguir-se entre os papéis da família (a função de cuidador, mãe e 

esposa) e os papéis não familiares (no âmbito do trabalho, as relações de amizade e o 

seu tempo livre). A ocupação de variados papéis pode aumentar o stresse. 

 Foi realizado um estudo na Carolina do Norte em  que foi comparado uma 

amostra de cuidadores informais de base populacional que relataram puder escolher ser 

cuidadores e outros que não tiveram opção de escolha em cuidar para determinar a 

extensão em que a escolha afeta o stresse auto-relatado dos cuidadores. Os indivíduos 

que não tiveram opção de escolha em se tornar cuidadores estão mais propensos a um 

maior risco de stresse e mais vulneráveis à depressão e outros problemas de saúde. Os 

indivíduos que escolheram ser cuidadores de livre e espontânea vontade apresentam 

níveis de sobrecarga mais baixos. A sobrecarga do cuidador está relacionada com o seu 

sofrimento psicológico (Bouldin et al, 2010). Tendo  em consideração a perceção da 

sobrecarga, esta pode aumentar se a escolha de tratar do idoso não for de decisão 

própria (Souza et al, 2015). Burridge (2007, citado por Bouldin et al, 2010) salienta que 

os sentimentos de sobrecarga e stresse reduzem a capacidade do cuidador prestar 
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cuidados eficazes. Poder escolher prestar cuidados pode ter influência na saúde 

emocional dos cuidadores.  

 De acordo com Muñoz (2004, citado por Lavoz et al, 2009) a existência de grau 

de parentesco, o estado civil (relativamente ao estado civil, os casados compõe a 

maioria da percentagem dos que desempenham cuidados a um idoso dependente), a 

presença de doença não transmissível e indícios de ansiedade ou depressão acrescem 

fortemente o grau de sobrecarga do cuidador. A perceção da sobrecarga é o fator mais 

importante que tem influência na qualidade dos cuidados desempenhados pelo cuidador. 

 A sobrecarga que o cuidador está sujeito pode levá-lo ao stresse crónico e ao 

isolamento social, o que aumenta o risco de alteração do estado de saúde, levando a 

patologias físicas e cognitivas.Desta forma, o cuidador informal também deve ser o 

ponto central de cuidado merecendo atenção  por parte dos profissionais e serviços de 

saúde. O processo de avaliação de sobrecarga permite determinar as dificuldades 

sentidas pelos cuidadores no seu dia a dia, ajudando os técnicos de saúde no  

planeamento de assistência (Loureiro, 2014).  

 Relativamente ao grau de sobrecarga do cuidador informal, os estudos 

evidenciam  que 61,5% dos cuidadores apresenta sobrecarga moderada a leve e 23,1% 

apresenta sobrecarga moderada a severa. Na investigação efetuada por Loureiro (2014) 

os valores de sobrecarga dos filhos que cuidam dos pais são mais altos em comparação 

com os valores dos cônjuges prestadores de cuidados, isto é, os filhos têm uma perceção 

superior da sobrecarga. Aferiu-se que o prestador de cuidados que reside com o idoso 

manifesta valores superiores de sobrecarga comparativamente aos que não vivem com o 

idoso. Os cuidadores que não detenham de auxílio no ato de cuidar demonstram mais 

sobrecarga. A grande parte dos cuidadores apresenta sobrecarga intensa, no entanto a 

sobrecarga não está associada com o sexo, a idade, o grau de escolaridade ou o estado 

civil. O suporte social apresentou ser uma variável que tem importância devido à sua 

ação mediadora no que concerne à sobrecarga (Loureiro, 2009). 

 Cada cuidador responde de maneira diferente ao stresse decorrente da prestação 

de cuidados, sendo que alguns indivíduos enfrentam de forma mais adequada as 

situações de stresse. Lazarus (2000, citados por Pessuto & Ferreira, 2008)  afirma que o 

que causa maior stresse é a falta de auxílio por parte dos outros parentes e a ausência de 

divisão de tarefas e responsabilidades. O stresse excessivo, produz consequências no 

próprio indivíduo e no seio familiar. Relativamente ao nível psicológico, origina 
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cansaço mental, falta de concentração, perda de memória imediata e falta de energia e 

interesse. O efeito do stresse manifesta-se no cuidador através de problemas 

psicológicos e físicos, que interferem no tipo de cuidados que o idoso recebe. O stresse 

é inevitável e faz da parte da vida. Provém das demandas internas ou externas e é 

avaliado pelo cuidador, consoante os recursos que disponibiliza para manter o seu bem-

estar. O stresse resulta do intercâmbio entre o meio ambiente e o indivíduo. O 

comportamento manifestado ao stresse é desencadeado por um estímulo que é 

designado de stressor. A forma como o indivíduo vai analisar esse estímulo, através da 

interpretação, das experiencias que já vivenciou, isso é que vai transformar o estímulo 

em stressor. De acordo com Queiroz (2000, citados por Pessuto & Ferreira, 2008) 

dentro do seio familiar o stresse pode ser divido em objetivo e subjetivo. O stresse 

objetivo refere-se às pertubações que  afetam a vida em família, ao nível económico, no 

desempenho das funções, no relacionamento familiar e na supervisão do familiar. O 

stresse subjetivo está associado a sentimentos de sobrecarga e responsabilidade. 

 A literatura refere dois tipos de stressores, os primários e os secundários. Os 

stressores primários estão relacionados com os efeitos direto da prestação de cuidados, 

no auxílio nas tarefas do dia a dia (dimensão objetiva) e com as reações emocionais 

(dimensão subjetiva). Os stressores secundários dizem respeito aos conflitos resultantes 

do ato de prestar cuidados, consequências pessoais, familiares e no âmbito do trabalho 

(Sequeira, 2010). 

 Relativamente à questão do suporte para os cuidados, o sistema informal de 

suporte é constituído pelas redes de relacionamento entre os familiares, amigos e 

vizinhos, auxiliando o cuidador (Sá & Filgueiras, 2008). Nardi e Oliveira (2008, citados 

por Araújo, Paúl, & Martins, 2010) afirmam que os recursos resultam do apoio social e 

das redes de suporte social. O apoio social é compreendido como os atos individuais ou 

do grupo que revertem em efeitos emocionais ou comportamentos benéficos, tanto para 

quem recebe o apoio como para quem dá. No ponto de vista de Pinto et al (2008, citados 

por Araújo, Paúl, & Martins, 2010)  o apoio é irregular e de regularidade escassa. O tipo 

de cuidados concedidos pelas unidades e técnicos de saúde, remetem para os cuidados 

essencialmente técnicos, como por exemplo: a medição da pressão arterial, da glicemia 

e o curativo de feridas. O apoio informal é o apoio concedido pelos familiares, amigos e 

vizinhos. Na perspetiva de Figueiredo (2007, citados por Araújo, Paúl, & Martins, 

2010) o apoio da rede social tem vindo a ser assumido como uma fonte fundamental no 
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que diz respeito ao fornecimento de cuidados informais. Este apoio protege o idoso, o 

cuidador e os seus familiares que tem ao seu encargo tratar de um idoso dependente. O 

tipo de apoios mais frequentes da rede é: o apoio ao nível emocional, técnico, 

instrumental e o aconselhamento. As redes de apoio social cooperam e colaboram para o 

bem-estar das famílias (Araújo, Paúl, & Martins, 2010). 

 Martins et al (2003) mostraram que alguns estudos empíricos salientam que os 

indivíduos que prestam cuidados apresentam uma taxa de incidência de doença maior 

quando equiparados a outros indivíduos com a mesma faixa etária não sujeitos a tal 

sobrecarga. 

  

2.3.1 Vulnerabilidade ao stresse 

  

 Relativamente à origem do termo stresse, este provém do latim, (stringo, 

stringere, strinxi, strictum) que quer dizer apertar, restringir ou comprimir. A definição 

de stresse emerge no século XIV relacionado à noção de adversidade ou dificuldades 

(Lazarus & Folkman, 1984). O stresse é um acontecimento que progressivamente é 

declarado como sendo indutor de patologias (Barreto, 2017). Ricarte (2011) declara que 

o stresse vivido pelo cuidador no começo da prestação de cuidados é mais intensivo do 

que nas fases subsequentes pois é a etapa em que se originam mais modificações no dia 

a dia. A vulnerabilidade ao stresse é evidenciada como resultado da relação entre a 

predisposição individual e as ocorrências do dia a dia, pode ter origem em aspetos 

psíquicos, fisiológicos e sociais. Deste modo quando as demandas do meio são 

entendidas como sendo maiores que as capacidades pessoais, pode ser experimentada 

uma situação de stresse. A perceção de uma situação de stresse  está correlacionada com 

o nível de vulnerabilidade de cada pessoa, que pode ser devido ao fato de não ter as 

capacidades e competências  necessárias para saber lidar com a situação.O stresse está 

na grande parte das vezes relacionado com o fenómeno de burnout (é uma deterioração, 

cansaço e esgotamento ao nível emocional e físico, resultante de um função e cargo 

excessivo e desgastante em todos os níveis (Lazarus & Folkman, 1984). 

 No ponto de vista de  Serra (2000) a vulnerabilidade deve ser vista como uma 

conexão  específica estabelecida entre a pessoa e a situação, sendo que a pessoa é a 
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componente subjetiva e a situação vivenciada a componente objetiva. Considerando que 

o stresse depende da perceção que o indivíduo faz acerca da situação que está a 

vivenciar, deste modo é fundamental determinar o nível de vulnerabilidade que cada 

indivíduo apresenta.Uma pessoa sente-se em stresse quando se encontra diante de uma 

situação que para si é significante e não consegue controlar ou quando as exigências 

colocadas pela situação excedem as suas capacidades e os recursos sociais e individuais 

para o ultrapassar. Afirma que o stresse apenas se verifica diante de acontecimentos de 

tensão. As situações de stresse podem ser acontecimentos subjetivos: como por 

exemplo: o pensamento, as imagens ou as sensações internas, ou podem ser 

acontecimentos objetivos como por exemplo os acontecimentos importantes da vida ou 

os acontecimentos incómodos da vida quotidiana. Assim sendo a forma como a pessoa 

avalia as situações permite-lhe perceber se tem ou não os recursos necessários para lidar 

com o problema em questão, pois se as exigências forem maiores que os recursos que a 

pessoa detém, este considera que não possui a capacidade de controlo e pode entrar em 

stresse (Pocinho & Capelo, 2009). Segundo Leiter (2005), o stresse constitui-se como 

um fator de desenvolvimento e promove sentimentos de eficácia individual (eustresse), 

contudo se o indivíduo não for  bem-sucedido ou se não detiver as capacidades e 

aptidões necessárias para lidar com a situação surgem os sinais de insatisfação e 

constrangimento (distresse). Para sistematizar o processo de desenvolvimento dos 

acontecimentos de eustresse e de distresse, é de realçar que um acontecimento 

percecionado pela pessoa como sendo complicado e exigente vai provocar nele  

resistência e mecanismos de coping. No caso de superar a situação, mais tarde  quando 

estiver perante uma situação semelhante, estará mais  autoconfiante  e  neste sentido 

existe uma maior possibilidade de resolver o problema de maneira mais adequada 

(eustresse). O stresse em certo nível é importante porque pode ser utilizado como um 

incentivo e ser benéfico ao organismo, dado que possibilita uma melhor execução das 

funções orgânicas e mentais. Desta forma, há uma diferenciação entre o termo eustresse 

que causa efeitos positivos, e o distresse que causa efeitos negativos. O distresse é o 

stresse em demasia, acontece quando o indivíduo excede os seus limites e esgota a sua 

aptidão de se adaptar. O stresse traduz-se numa situação de desconforto mental 

decorrente da exposição a um elemento stressor que dá origem à pressão psicológica 

(Leiter, 2005). Segundo Laranjeira (2009) refere que o stresse pode ser visto, 

dependendo da perspetiva defendida como: (a) um estímulo (força externa ao 

indivíduo); (b) como uma resposta (reação psicológica ou fisiológica do indivíduo na 
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presença de estímulos stressores); (c) como uma perceção (resultado da perceção e 

cognição do indivíduo); (d) como uma inadaptação entre as exigências do 

acontecimento e os mecanismos que o indivíduo delineia utilizar para superar essas 

exigências.   

 Para que o indivíduo saiba se está diante de um acontecimento stressante ou não, 

e que mecanismo de coping usar, tem de efetuar uma avaliação cognitiva. Esta pode ser 

primária, determinando a importância, benignidade e o grau de stresse do 

acontecimento, isto é, examina o acontecimento pelo que é, ou pode ser secundária, 

onde se examina os mecanismos de coping. Na avaliação secundária os indivíduos 

analisam quais os recursos disponíveis e as opções para enfrentar a situação (Lazarus & 

Folkman, 1984). A noção de stresse é subjetiva, advém da perceção que o indivíduo tem 

relativamente às exigências da situação, assim como da sua aptidão e competência para 

superar o problema (Lazarus & Folkman, 1984). Fonseca (2005) os primordiais indícios 

de stresse são: os indícios emocionais (tensão, agitação, mudanças no estado de humor, 

instabilidade emotiva); os indícios físicos (dores de cabeça, costas e na cervical, fadiga, 

perda ou ganho de peso); os indícios comportamentais (pressa constante, falta de 

diligência e cuidados consigo próprio em descanso ou refeições); indícios cognitivos 

(distrações, falta de concentração, esquecimentos, pensamentos negativos); indícios 

relacionais (incapacidade para lidar com as necessidades, inquietação e desassossego). 

 No estudo realizado por Pocinho e  Capelo (2009)  com uma amostra de 

professores evidenciou-se que as pessoas mais vulneráveis ao stresse usam estratégias 

de fuga e de gestão de sintomas, ao invés de utilizaram mecanismos de coping focados 

na resolução do problema. Segundo a perspetiva deste autores, os mecanismos de 

coping são os mais indicados para a resolução de situações de stresse. 

 O aspeto crucial do bem-estar subjetivo e da qualidade de vida é a análise 

realizada pelo idoso tendo como base os critérios individuais e referenciados às 

expectativas e aos padrões sociais. Alguns idosos estão aptos para falar sobre ela 

contudo a grande parte dos idosos com dependência apresentam mais dificuldade em o 

fazer. Isto é uma razão que induz stresse nos cuidadores devido ao facto de não 

possuírem uma retro- alimentação (feedback) da sua intervenção. 

 É importante averiguar e analisar como a família e o prestador de cuidados 

informais fazem a resolução dos seus problemas relacionais e emocionais e quais os 
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mecanismos de coping que usam, de acordo com os problemas que vão emergindo com 

o intuito de evitarem a sobrecarga que o ato de cuidar acarreta. O processo evolutivo de 

cuidar, incita no cuidador a necessidade de incrementar novas aptidões, novas funções, 

conexões e novos mecanismos de coping, isto é, exige uma reestruturação interna para a 

integração e aquisição da situação (Cardoso, 2011). 

 A abordagem interdisciplinar - médico, enfermeiro, assistente social, 

psicólogo, gerontólogo, entre outros intervenientes - pode ser a solução mais apropriada 

para a melhoria do nível de sobrecarga e dos cuidados domiciliários concedidos à 

população idosa dependente (Trindade et al, 2017). 

É nesta perspetiva que vai ser abordado as estratégias de coping e a sua relevância para 

os cuidadores informais.  

2.4 Necessidades dos cuidadores e mecanismos de coping 

  

 A relevância das variadas maneiras de adaptação dos indivíduos a situações 

adversas, bem como os esforços que fazem para lidar com os acontecimentos geradores 

de stresse, tem sido objeto de estudo (Pocinho & Capelo, 2009). Investigar o coping é 

fundamental para perceber, na integralidade, as consequências do stresse no indivíduo. 

O coping descreve a função ativa da pessoa ao enfrentar as dificuldades e ainda tem a 

capacidade de estudar de que maneira estas situações moldam o desenvolvimento da 

pessoa (Sanzavo & Coelho, 2007). A Classificação Internacional de Prática de 

Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2011) o coping é uma ação de dirigir o stresse e 

ter um sentimento de domínio e maior bem-estar ao nível psicológico. Na maior parte 

das vezes é complicado conseguir que o prestador de cuidados, seja capaz de determinar 

um mecanismo de coping adequado, o que pode vir a por em causa a maneira de cuidar 

e enfrentar as situações problemáticas resultando em sobrecarga. Para Antoniazzi, 

Dell’Aglio & Bandeira (1998) o termo coping provém do verbo to cope que significa 

lidar com, enfrentar ou adaptar-se, contudo não existe no idioma português um único 

vocábulo que expresse a complexidade do termo coping. O coping diz respeito aos 

esforços mentais e comportamentais em permanente transformação na gestão das 

questões quer externas ou internas específicas. Neste sentido é fundamental que a 

pessoa consiga manter a aptidão para conhecer e utilizar novas estratégias, tendo em 

conta a  sua situação possiblitando assim desenvolver distintos tipos de coping 



 

62 

 

focalizados nas emoções ou na resolução de problemas . Este é visto como sendo um 

elemento importante para dar resposta ao stresse, inferindo como adaptação, isto é o 

coping advém da resposta ao estímulo stressor (Viegas & Fernandes, 2018). O coping 

refere-se à maneira como os indivíduos enfrentam os acontecimentos adversos 

geradores de stresse. As estratégias de coping tem como propósito a promoção da 

harmonia e estabilidade do indivíduo face aos acontecimentos adversos ao qual este se 

encontra sujeito no quotidiano (Pocinho & Capelo, 2009). Lazarus e Folkman (1984, 

citados por Tomás et al, 2012) os mecanismos de coping baseiam-se em esforços 

mentais e comportamentais para gerir as exigências específicas que contribuem ou 

excedem os recursos de um indivíduo. Segundo Graziani e Swendsen (2007, citados por 

Sapata, 2012) o coping está correlacionado com o meio envolvente, visto que é influído 

pela análise que o indivíduo estabelece relativamente ao grau de exigência do 

acontecimento, e os mecanismos ou soluções usadas não são avaliadas como sendo boas 

ou más, mas sim como sendo esforços que o indivíduo delineia de acordo com as 

exigências impostas, podendo ter um mau ou bom resultado. Em síntese os mecanismos 

de coping são utilizados para lidar com os agentes geradores de stresse. Em relação aos 

cuidadores, a forma de lidar com as situações de stresse vai depender dos mecanismos 

de coping, isto é as estratégias e mecanismos que cada um vai adotar permitindo-lhe 

assim lidar com a situação de forma saudável, ajustando-se às dificuldades e 

contrariedades e assegurando assim uma melhor adaptação às circunstâncias. A 

abordagem do stresse e dos mecanismos de coping emerge devido à sobrecarga que o 

cuidador está sujeito, tem implicações na saúde mental e física (Rocha & Pacheco, 

2013). 

 Existem dois tipos de coping: o ativo e o passivo. O coping ativo consiste nas 

tentativas e esforços ativos para suprimir ou restringir a situação indutora de stresse. O 

coping passivo refere-se às tentativas para evitar a situação ou a diminuição da pressão, 

através de pensamentos ou comportamentos de fuga (Cunha & Relvas, 2016). Numa 

primeira fase, a pessoa analisa a situação indutora de stresse mediante a sua capacidade 

de ameaça, numa segunda fase, a capacidade de lidar com essa ameaça, isto é os 

recursos individuais que pode recrutar para a ação (Lazarus & Folkman, 1984). 

Morero et al (2018) afirmam que as estratégias de coping também podem ter 

repercussões negativas ou positivas. É exemplo disto, um indivíduo que está a ter uma 

crise de ansiedade, este pode escolher fumar um cigarro ou utilizar as técnicas de 
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relaxamento. Tanto uma como outra diminuem a situação de ansiedade, contudo utilizar 

as técnicas de relaxamento é visto como um mecanismo mais benéfico para a sua saúde. 

Desta forma, os mecanismos usados pelo cuidador tanto podem abranger soluções 

realmente positivas sobre a situação indutora de stresse, como comportamentos e 

atitudes com efeitos negativos para a sua e saúde e bem-estar. Os mecanismos de coping 

são antecipados por mecanismos de avaliação individual e ambiental. Desta forma, o 

indivíduo ativa processos cognitivos para reconhecer o problema, averigua as suas 

circunstâncias atuais, as suas experiências eficientes e ineficientes passadas, o grau de 

risco envolvido e avalia os recursos existentes, assim como as opções viáveis para 

enfrentar a situação (Lazarus & Folkman, 1984). 

  De acordo com Salin, Kaukonen e Asted-Kurki (2009, citados por Cruz et al,  

2010) os cuidadores para superar as complicações inerente ao ato de cuidar, utilizam 

principalmente estratégias de coping tais como: o estabelecimento de prioridades para 

defrontar as dificuldades sentidas na prestação de cuidados, controlar as emoções, 

encarar a vida por etapas, recordar os momentos bons compartilhados com o familiar e 

tentar ver o lado positivo da situação. De acordo com o estudo realizado por Sequeira 

(2010), há mecanismos que os cuidadores informais utilizam e que patenteiam alguns 

resultados favoráveis, como por exemplo: lembrar todos os momentos bons passados 

com o idoso; pensar que o idoso a quem presta cuidados não tem culpa de estar assim; 

acreditar no idoso e nas suas competências para lidar com a situação; deixar tempo livre 

para si próprio; conviver com os amigos; procurar locais de culto; usar medidas de 

prevenção; adquirir todo o apoio possível por parte dos profissionais de saúde e sociais; 

e procurar informações sobre a situação problemática. 

Schumacher e Meleis (2010, citados por Costa & Vilaça, 2014) de acordo com a teoria 

das transições, afirmam que os cuidadores informais vivenciam uma transição do tipo 

situacional (situações inesperadas que acontecem na vida do indivíduo e exigem uma 

redefinição do seu papel e função e uma assimilação dos mesmos). A teoria da transição 

é representada por diferentes fases dinâmicas, marcos e pontos de viragem. Pode ser 

caraterizada por meio dos indicadores de processo e pelos resultados finais. É vista 

como a transição entre duas fases da vida ou de um estado para outro, pelo que se 

pretende atingir é a uma adaptação ajustada a nova situação. Há fatores que podem 

funcionar como facilitadores ou inibidores de uma transição eficaz. Os fatores 

facilitadores são: a importância dos grupos de apoio, dotar o cuidador de 
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conhecimentos, competências e aptidões que necessitam para cuidar do idoso e deles 

próprios, adoção de mecanismos de coping. Os fatores inibidores são: a falta de tempo 

que o cuidador tem para ele mesmo, o acesso aos serviços de saúde, as dificuldades 

financeiras (Costa & Vilaça, 2014). Deste modo, a forma de reagir dos cuidadores a 

todo este processo (o seu envolvimento, os mecanismos de coping) utilizados são 

indicadores de processo que se espera que sejam adequados à integração deste novo 

papel (Costa & Vilaça, 2014). 

 Vários autores afirmam que as estratégias de coping abrangem quatro noções 

basilares: 

- O coping é um processo que se sucede entre o sujeito e o meio; 

- A utilidade do coping é dirigir o acontecimento indutor de stresse; 

- O processo de coping subentende que o sujeito compreendeu, entendeu, analisou e 

desempenhou cognitivamente o acontecimento avaliado como stressor; 

- O processo de coping concebe uma concentração de esforços comportamentais e 

mentais para regular a situação, isto é para que suceda a utilização dos mecanismos de 

coping, o sujeito tem de entender a situação geradora de stresse, analisar as suas 

escolhas e, por último, apropriar o mecanismo avaliado como sendo o mais adequado 

para aquela situação (Diniz & Zanini, 2010). Segundo Pearlin (2002, citado por 

Figueiredo, 2007) o coping consiste em quatro principais mecanismos que tem como 

objetivo: modificar ou controlar o acontecimento; regular as fontes geradoras de stresse, 

os seus efeitos e os sinais de stresse; e impossibilitar o aparecimento de novas fontes de 

stresse. Na perspetiva de Baker et al (2007, citados por Tomás et al, 2012) há uma 

análise e avaliação de forma ampla acerca da estrutura dos mecanismos de coping, 

diferenciando assim dois tipos de mecanismos, o primeiro centrado no problema e o 

segundo na emoção. Lazarus e Folkman(1984, citado por Tomás et al, 2012) os 

mecanismos de coping centrados no problema abrange esforços para alterar o problema, 

como gerir as opções para deliberar a questão, analisar as vantagens e desvantagens das 

diferentes opções e implementar etapas para solucionar o problema. Os mecanismos de 

coping centrados no problema são as mais prováveis de serem utilizados para conservar 

e garantir o bem-estar psicológico em situações em que o aspeto do ambiente que 

produz o desafio pode ser modificado. Tem como propósito lidarem com a situação que 

está a originar desregulação. Este mecanismo envolve a pessoa em tentativas ativas para 

encarar a causa geradora de stresse e desta forma diminuir a perceção da ameaça. Os 
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mecanismos de coping centrados na emoção são normalmente definidos como tendo em 

vista gerir e dirigir a dor emocional. Lazarus (2000, citado por Pessuto & Ferreira, 

2008) os mecanismos de coping são classificados como sendo centralizados no 

problema, utilizados para solucionar um problema, centram-se nas emoções quando o 

objetivo é atenuar ou regularizar o impacto emocional do stresse do cuidador. Desta 

forma, há estudos que evidenciam que existe uma maior eficácia dos mecanismos de 

coping focados na resolução do problema (Lazarus & Folkman, 1984). 

Os mecanismos de coping centrados na emoção são os mais prováveis de serem 

utilizados quando o problema é inalterável. Assim sendo, mecanismos de coping 

diferentes podem ter efeitos distintos relativamente às dimensões do bem-estar. Salin 

(2009, citados por Costa & Vilaça, 2014)  afirma que os mecanismos de coping mais 

utilizados pelos cuidadores centram-se essencialmente na gestão das emoções, 

realçando porém a importância de outros mecanismos que permitem a resolução do 

problema, como por exemplo: aprender formas de lidar com o stresse, com as angústias, 

com os sentimentos, de forma a reduzir o stresse vivido pelo cuidador. O objetivo dos 

mecanismos de coping centrado nas emoções é minorar a sensação física desagradável 

de uma situação de stresse. Incluem mecanismos como o afastamento e evitamento, 

tendo como finalidade a regulação emocional diante de um acontecimento stressor. Este 

mecanismo abrange estratégias que tem como objetivo diminuir o grau de ansiedade e 

não necessariamente estratégias para modificar a situação. 

 Uma grande parte das pessoas utiliza todo o tipo de mecanismos de coping para 

lidar com os distintos acontecimentos indutores de stresse, contudo podem preferir 

umas em detrimento de outros, mediante o acontecimento. A eficiência do coping é 

transacional, isto é, depende da interação entre diferentes fatores, como as 

particularidades do acontecimento, os recursos pessoais e a finalidade do processo de 

coping em si mesmo. Os indivíduos escolhem e moldam de forma ativa os 

acontecimentos na sua vida, mas os mecanismos de coping não podem ser avaliados 

sem referência das demandas ambientais que criam a necessidade delas. Centram-se no 

problema e pretendem controlar, diminuir ou suprimir as respostas emocionais perante o 

stressor. É fundamental ter conhecimento de como cada situação começou, moldou e 

delimitou os mecanismos. 

  Serra (1999, citado por Pacheco, 2008) considera que os mecanismos de coping 

podem ser ainda centrados na interação social (o apoio social). Os mecanismos de 
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coping e o apoio social são vistos como modificadores importantes do stresse (Yamada, 

Hagihara, & Nobutomo, 2008). 

 De acordo com Jonker et al (2009 ,citados por Tomás et al, 2012) os 

mecanismos de coping são recursos fundamentais, são preditores de bem-estar. Os 

mecanismos utilizados se forem adequados podem originar uma diminuição do stresse, 

caso contrário, quando não são os mais adequados para aquela situação pode levar a um 

aumento do stresse. No ponto de vista de Lazarus e Folkman (1991, citado por Pacheco, 

2008) reportam a atenção para o fato de os resultados não dependerem somente dos 

mecanismos de coping usados, é necessário também ter em conta a personalidade do 

indivíduo, o contexto onde está inserido e o contexto situacional. Ainda segundo 

Lazarus & Folkman(1984, citados por Tomás et al, 2012) é importante salientar que 

uma situação de stresse está em constante movimento, e é descrita como sendo um 

processo dinâmico. Por esta razão é que os mecanismos de coping tendem a 

acompanhar esse processo, tornando-se também dinâmicos, devido ao fato de a pessoa 

estar constantemente em desenvolvimento com a finalidade de estabilização. 

 Figueiredo e Sousa (2008) em relação à adoção de mecanismos de coping, 

afirmam que há diversos aspetos que são usualmente qualificados como recursos 

pessoais internos e recursos pessoais externos. Nos recursos pessoais internos 

patenteiam as capacidades do indivíduo, a experiência e saber que tem relativamente ao 

idoso, a história de vida, as convicções e princípios morais e a aptidão para resolver as 

situações problemáticas. Também pode ser incluído as diversas particularidades 

psicológicas da personalidade, a autoestima, a auto-eficácia, a esperança, o sentido de 

humor. Nos recursos pessoais externos, o significado pode ser conferido à situação 

problema geradora de stresse pode ser determinado pelo rendimento, pelo acesso aos 

serviços sociais e de saúde e pelo apoio social. À medida que os mecanismos são 

entendidos como eficazes, maior é o sentimento de enriquecimento pessoal. A autora 

indica ainda que quanto mais elevada é a dependência do idoso nas atividades básicas 

da vida diária, mais os mecanismos de coping são percecionados como ineficientes. 

 Evidencia-se a investigação efetuada por Salin, Kaukonen e Asted (2009, citados 

por Cruz et al, 2010) que concluíram que 89% dos cuidadores usa o estabelecimento de 

prioridades como mecanismo de coping. Simonetti e Ferreira (2008) revelaram que as 

crenças religiosas, a resignação e a prática de atividades de lazer são outros mecanismos 

de coping que os cuidadores empregaram. De acordo com Chang, Noonan e Tennstedt 
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(1998, citados por Sequeira, 2007) os indivíduos que recorrem à componente religiosa 

apresentam uma perceção superior sobre o cuidar, uma melhor conexão e ligação com o 

familiar e um menor grau de depressão, deste modo constata-se que é um mecanismo de 

coping fundamental. 

Assim, pode reconhecer-se que é por meio da avaliação cognitiva que cada cuidador vai 

classificar o acontecimento adverso e gerenciar os recursos disponíveis e a eficiência do 

mecanismo de coping está associado com o adaptar e ajustar a estratégia ao problema 

em questão.  

 Foi efetuado um estudo longitudinal por Cooper et al (2008) com idosos que 

tinham demência e concluíram que, após um ano, os mecanismos de coping focados na 

emoção tendiam a proteger os cuidadores de elevados níveis de ansiedade, 

contrariamente aos mecanismos focados na resolução de problemas. Segundo Cooper e 

colaboradores (2008) a intervenção psicológica focada no controlo das emoções pode 

constituir-se como uma medida racional para diminuir a ansiedade dos cuidadores 

informais. 

  Brito (2000) salienta três tipos de mecanismos de coping que podem ser usado 

pelos prestadores de cuidados, designadamente: “lidar com os acontecimentos / 

resolução de problemas”, “perceções alternativas sobre o acontecimento” e “lidar com 

os indícios de stresse”, de modo a facilitar a prestação de cuidados. Sequeira (2007) 

declara que o mecanismo mais empregue pelo prestador de cuidados é relativo à 

maneira de “lidar com a situação/ resolução de problemas”. 

No ponto de vista de Olson et al (1983, citados por Lagarelhos, 2012) os mecanismos de 

coping possibilitam: reduzir a fragilidade e instabilidade do núcleo familiar ao stresse, 

fortificar ou preservar os recursos que o núcleo familiar detém e que lhes possibilita 

protegerem-se do impacto das situações problemáticas, diminuir ou suprimir o impato 

das situações indutoras de stresse e as suas dificuldades específicas, impulsionar o 

processo influído ativo do ambiente, possibilitando modificar a conjuntura social, de 

maneira a ajudar a integração do agregado familiar, ao acontecimento complicado com 

que se encara. De acordo com esta a autora, os mecanismos de coping estão agrupados 

em duas óticas: as estratégias internas e externas. As primeiras dizem respeito à 

associação de recursos da família e abrangem o reenquadramento (reorientar as 

experiências indutoras de stresse para que se tornem concebíveis e plausíveis) e a 

análise passiva (admissão de uma atitude mais passiva em que o agregado familiar 

manifesta que com o decorrer do tempo, tudo se vai solucionar). As segundas 
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compreendem a obtenção de apoio social (usar recursos de vizinhos ou da família), a 

busca de apoio religioso (a fé) e a mobilização da família para receber e obter auxílio 

(pesquisar os recursos da sociedade e receber apoio de outros). 

  Parece haver evidência que os cuidadores que diferenciam as estratégias de 

coping experienciam menos dor e angústia (Lagarelhos, 2012). 

 As questões relacionadas com os prestadores de cuidados informais conduziram 

à força matriz deste estudo. O ato de prestar cuidado ao idoso com dependência exige 

um aumento do esforço pelo agregado familiar de forma a incluir a patologia/ 

dependência na sua organização interna, e para isso é necessário que exista a 

intervenção dos vários indivíduos que integram o seio familiar, definindo como 

prioridade tratar do idoso. Contudo o cuidador no ato de cuidar manifesta várias 

dificuldades e necessidades. Com o acentuado envelhecimento populacional existe a 

tendência para o acréscimo do grau de dependência. De acordo com este facto, e com as 

políticas de saúde que aconselham que o idoso permanece no seu seio familiar, existe a 

necessidade de intervenção direcionada para os agregados familiares que tomam conta 

da população idosa com dependência. A função do cuidador simboliza uma enorme 

contribuição tanto para a conservação do seu familiar no seu ambiente, tanto como para 

a preservação de um envelhecimento com dignidade, visto que o prestador de cuidador 

conhece de melhor forma o ciclo familiar e social, facultando assim a continuação do 

seu ciclo vital. O seio familiar é o meio primordial de ajuda do idoso.  

A questão de partida para o vigente estudo foi a seguinte: “Quais as principais 

dificuldades sentidas pelos cuidadores na prestação de cuidados a idosos dependentes?” 

Com a finalidade de responder às questões de investigação, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: - (a) identificar os mecanismos de coping dos 

cuidadores informais de pessoas idosas dependentes, (b) identificar as principais 

necessidades e dificuldades manifestadas pelo cuidador familiar no cuidado à pessoa 

dependente; (c) relacionar a sobrecarga dos cuidadores informais com os mecanismos 

de coping; (d) relacionar as dificuldades sentidas no ato de cuidar com a sobrecarga dos 

cuidadores informais. 

Tendo em consideração o enquadramento do problema a estudar que foi realizado até 

aqui, o seguinte capítulo irá descrever a metodologia do estudo com vista a responder às 

questões de investigação e atingir os objetivos propostos. 
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3. METODOLOGIA 

  

 Num projeto de investigação a metodologia concerne ao procedimento de 

implementação do método. Diz respeito aos procedimentos e técnicas usadas de forma a 

alcançar os objetivos que foram projetados, tendo em conta a natureza da problemática a 

inquirir. Segundo Fortin et al, (2009) é na etapa do procedimento metodológico que são 

referidos os meios para efetuar o estudo e os métodos que seguem, de forma a auferir as 

respostas às questões de investigação definidas. Desta forma, nesta parte serão 

abordados os princípios metodológicos usados. Esta parte está subdividida em cinco 

pontos: o primeiro é referente à apresentação do problema, o segundo à caraterização da 

população e da amostra, o terceiro diz respeito aos instrumentos utilizados no estudo, o 

quarto é o desenho experimental, o tratamento dos dados e a apresentação e discussão 

dos resultados e por último as conclusões e recomendações. 

3.1 Apresentação do problema 

  

 As questões de investigação provêm do problema em estudo e do 

enquadramento teórico, estas determinam as outras fases do processo. A questão de 

investigação permite definir de maneira mais específica e pormenorizada os assuntos 

que pretendemos investigar (Fortin et al, 2009). 

As questões de investigação que norteiam a presente investigação são as seguintes: 

Questão 1:Quais os mecanismos percecionados pelo cuidador informal no processo de 

cuidar? 

Questão 2:Quais as principais dificuldades sentidas pelos cuidadores na prestação de 

cuidados a idosos dependentes? 

Questão 3:Qual a relação entre a sobrecarga e os mecanismos de coping utilizados pelo 

cuidador informal? 

Questão 4:Quais as dimensões do ato de cuidar, em que o prestador de cuidados 

manifesta mais sobrecarga? 
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3.2 Descrição da população e da amostra 

  

 Fortin et al (2009), afirmam que a população é o conjunto de elementos que 

apresentam caraterísticas comuns, isto é, os critérios de seleção previamente 

determinados que possibilitam realizar generalizações. A população alvo deste projeto 

compreende os cuidadores informais de idosos dependentes do concelho de Vila Real. 

Irão ser incluídos na amostra a utilizar para este estudo os cuidadores que reúnam os 

seguintes critérios: 

-Ser cuidador de idosos dependentes com mais de 65 anos de idade; 

- Não ser renumerado pela prestação de cuidados ao idoso; 

- O idoso de quem é cuidador (a) tem um grau de dependência igual ou superior a 60% 

de acordo com o Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965); 

- Residir no concelho de Vila Real; 

-Aceitar participar voluntariamente neste estudo. 

  Uma vez que não seria possível chegar a todos os constituintes da população em 

estudo, estabeleceu-se uma amostragem, que se caracteriza por ser de conveniência, 

obtida em alguns lares e centros de dia do concelho de Vila Real. Assim, a amostra do 

estudo é constituída por um total de 119 cuidadores informais de idosos dependentes. 

 A colheita de dados foi realizada nos lares do concelho de Vila Real com a 

valência centro de dia.  

 Inicialmente foi aplicado o Índice de Barthel para verificar o grau de 

dependência dos idosos para que os seus cuidadores pudessem participar neste estudo. 

De seguida e após o cuidador aceitar colaborar na realização deste estudo, com 

assinatura do consentimento informado, foi aplicado o Índice de Avaliação das 

Dificuldades do Cuidador Informal, o Questionário de Avaliação da Sobrecarga do 

Cuidador Informal e o Índice de Avaliação das Maneiras como o Cuidador enfrenta as 

Dificuldades bem como um Questionário Sociodemográfico. 

 O tipo de amostragem selecionado para este estudo foi a amostragem não 

probabilística acidental. Fortin et al (2009) destacam que, ao contrário da amostragem 
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probabilística, a amostragem não probabilística não confere a todos os elementos da 

amostra a mesma possibilidade de ser escolhido para constituir a amostra. A amostra é 

acidental porque é formada por indivíduos facilmente acessíveis, que cumpram os 

critérios de inclusão que foram estabelecidos para este estudo. Isto é a amostragem 

acidental permite escolher os indivíduos que estão no lugar certo à hora certa. Esta 

forma de amostragem é passível de originar enviesamentos de alguns resultados, uma 

vez que poderá não se tratar de uma representação exata da população alvo. No entanto, 

uma maneira de se reduzir possíveis erros de amostragem, consistiu em recolher os 

dados em vários lares do concelho de Vila Real. 

 

3.3. Instrumentos utilizados 

 Os instrumentos de recolha de dados que foram utilizados neste projeto são: o 

Índice de Barthel, o Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador Informal, o 

Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal, o Índice de Avaliação 

das Maneiras como o Cuidador enfrenta as Dificuldades e o Questionário 

Sociodemográfico. 

3.3.1 Índice de Barthel 

  

 O Índice de Barthel permite avaliar o grau de dependência do idoso, de acordo 

com as atividades básicas da vida diária do utente e o potencial funcional do utente. É 

constituído por dez atividades básicas da vida diária, em que cada atividade apresenta 

entre dois a quatro níveis de dependência: score 0 representa a dependência total, sendo 

cada item classificado entre cinco e 10 pontos (Mahoney & Barthel, 1965). 

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 (Mahoney & Barthel, 

1965). 

A classificação varia entre 0 a 100 pontos e são considerados os seguintes valores de 

corte: 0-20 totalmente dependente, 20-35 dependência severa, 40-50 dependência 
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moderada, 60-95 dependência ligeira, 100 independência. Quanto menor for a 

pontuação maior é o grau de dependência do idoso (Mahoney & Barthel, 1965). 

 O Índice de Barthel está validado para a população portuguesa e foi validado por 

Araújo, Ribeiro, Oliveira, e Pinto (2007). Este instrumento foi utilizado para cumprir o 

requisito de inclusão na amostra dos cuidadores com idosos dependentes a seu cuidado. 

3.3.2 Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador Informal (CADI) 

  

 O Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador Informal (CADI) é 

constituído por 30 potenciais dificuldades relativamente a prestação de cuidados ao 

idoso e as implicações ao nível social, da saúde, situação financeira, relação e apoio dos 

profissionais. Foi validada para Portugal por Sequeira (2010). 

 É composto por 30 questões, com quatro opções de resposta numa escala tipo Likert (1- 

não acontece no meu caso; 2- Não me perturba; 3- causa-me alguma perturbação e 4 

perturba-me muito), e o prestador de cuidadores assinala com uma cruz a opção que 

mais se adequa ao seu caso (Sequeira, 2010). Este instrumento permite avaliar as 

dificuldades sentidas pelos cuidadores informais, identificar quais as dificuldades 

sentidas no ato de cuidar, assim como a forma como cada cuidador perceciona e 

vivencia essas dificuldades (Sequeira, 2010). De acordo com Sequeira (2010) o Índice 

de Avaliação das Dificuldades do Cuidador Informal é formado por 20 itens 

distribuídos por sete fatores apresentados na tabela 3: 

 

Tabela 3. 

Fatores do Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador Informal  

 

Fonte: Sequeira, C. (2010) 

 No final do Índice existe um espaço em branco para o cuidador referir outras 

situações que não estejam contempladas no mesmo (Sequeira, 2010). 
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A classificação obtida neste índice varia de 30 a 120 pontos e, quanto maior for a 

pontuação maior será o nível de dificuldades sentidas, sendo que a média teórica do 

índice equivale a 45 pontos. 

No fator problemas relacionais com o idoso é possível obter uma classificação máxima 

de 28 pontos, e uma média teórica de 10,5. 

No fator restrições na vida social, a pontuação máxima que é possível obter é de 12 

pontos, com uma média teórica de 4,5. 

A pontuação máxima que é possível obter é de 24 pontos, e uma média teórica de 9, no 

fator exigências de ordem física. 

No fator reações à prestação de cuidados, a classificação máxima possível de obter é de 

32 pontos, e a média teórica é de 12. 

A classificação máxima possível de obter nos fatores falta de apoio familiar, falta de 

apoio profissional e falta de apoio financeiro corresponde a 8 pontos para cada um dos 

fatores, e a média teórica é de 3 (Sequeira, 2010). 

  A consistência interna deste instrumento foi avaliada pelo índice alpha de 

Cronbach. Para que seja considerada uma consistência métrica boa, o alpha de 

Cronbach deve possuir um valor acima de 0,80.Foi realizado o estudo da fiabilidade do 

CADI onde se procedeu ao cálculo do coeficiente alpha de Cronbach, cujos coeficientes 

se encontram na tabela 4. Na análise da fiabilidade constatou-se que o índice total de 

consistência interna é elevado (superior a 0,80), este valor foi obtido em quase todas as 

subescalas ou fatores, excetuando o fator falta de apoio profissional (⍺ 0,49) e os 

problemas financeiros (⍺ 0,59). Estes baixos valores de consistência interna podem ser 

devidos ao facto de estas dimensões conterem apenas dois itens. Neste estudo o valor 

global é ligeiramente superior (⍺ 0,94) aos dos autores da versão portuguesa (⍺ 0,92). 

Conclui-se que a medida de avaliação das dificuldades sentidas pelos cuidadores 

informais (CADI) apresenta uma boa fiabilidade na generalidade. 
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Tabela 4. 

Valores de consistência interna da escala CADI 

 Nº de itens ⍺ Estudo de 

Sequeira (2010) 

⍺ Presente estudo n= 

CADI_ Problemas 

relacionado com o 

idoso 

7 0,83 0,85 119 

CADI_ Restrições 

na vida social 

3 0,74 0,84 119 

CADI_ 

Exigências de 

ordem física 

6 0,73 0,82 119 

CADI_  

Reações à 

prestação de 

cuidados 

8 0,84 0,86 119 

CADI_ 

Falta de apoio 

familiar 

2 0,76 0,67 119 

CADI_ 

Falta de apoio 

profissional 

2 0,79 0,49 119 

CADI_ 

Problemas 

financeiros 

2 0,71 0,59 119 

CADI_ total 30 0,92 0,94 119 

  

3.3.3 Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI) 

  

 O Questionário de Avaliação de Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI) tem 

como principal objetivo avaliar o grau de sobrecarga física, emocional e social do 

cuidador. É formado por 32 itens e engloba sete dimensões: implicações na vida pessoal 

do cuidador (11 itens), satisfação com o papel e o familiar (5 itens), reações às 

exigências (5 itens), suporte familiar (2 itens), sobrecarga económica (2 itens), a 

perceção dos mecanismos de eficácia e de controlo (3itens) e a sobrecarga emocional (4 

itens) (Martins et al, 2003). 

 Este questionário engloba 32 itens, avaliados por meio de uma escala ordinal de 

frequência que varia de 1 a 5, cujo cuidador deve responder consoante o seu grau de 

concordância (1- não/nunca; 2- raramente; 3- às vezes; 4- quase sempre e 5- sempre). 

Foi validada para Portugal em 2003 por Martins, Ribeiro e Garrett (Martins et al, 2003).

 A operacionalização do questionário ocorre através da soma da totalidade das 

respostas dos cuidadores, do qual os valores totais mais altos significam níveis de 

sobrecarga maiores.  
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O QASCI é a única escala certificada e elaborada em Portugal para avaliar a sobrecarga 

do cuidador informal, apresentando-se adaptada ao contexto sociocultural e, por integrar 

sete dimensões, faculta uma avaliação mais coerente na ótica multidimensional e 

conceptual da sobrecarga do prestador de cuidados informais, o que ajudou para que 

esta escala fosse eleita como instrumento de recolha de dados para este estudo. 

A consistência interna foi analisada pelo coeficiente alfa de Cronbach, este método 

estatístico é o mais apropriado para as escalas do tipo Likert. Para simplificar a análise 

dos resultados para cada subescala do QASCI, foi estimado o score médio, isto é, o 

somatório da subescala foi dividido pelo número de itens aplicáveis. Desta forma foi 

verificado que o QASCI contém critérios de validade e fidelidade para analisar a 

sobrecarga social, emocional e física dos cuidadores informais.  No estudo realizado por 

Martins et al (2004), a consistência interna da escala global corresponde a um alfa de 

Cronbach de 0,90 e todas as subescalas exibem valores de consistência interna 

aceitáveis variando entre 0,57 e 0,89, das quais a escala referente à perceção dos 

mecanismos de eficácia e controlo é a que manifesta um valor de consistência interna 

mais baixo, contudo admissível. 

 Segundo Martins et al (2003), os 32 itens distribuem-se mediante sete fatores 

que constituem sete subescalas: 

1. Implicações ao nível pessoal do cuidador são constituídas por 11 itens (5-

15) onde é avaliado as repercussões sentidas pelo cuidador, como por 

exemplo, a redução do tempo livre, o seu estado de saúde e as restrições 

relativamente a vida social; 

2. Satisfação com o papel e com o familiar é formado por cinco itens (28-32) 

refere-se aos sentimentos e emoções positivas resultante da execução da 

função do cuidador informal e da ligação afetiva estabelecida entre o 

familiar e o cuidador; 

3. Reações às exigências é constituído por cinco itens (18-22) engloba os 

sentimentos negativos como por exemplo a perceção de ser manipulado ou a 

experiência de constrangimento ou ofensa com a conduta manifestados pelo 

familiar; 

4. Sobrecarga emocional relativa ao familiar é formada por quatro itens (1-4) 

diz respeito às emoções negativas evidenciadas no cuidador, capazes de 

gerar conflitos internos e sentimentos de fuga à situação; 
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5. Sobrecarga financeira é constituída por dois itens (16-17) dizem respeito às 

dificuldades financeiras relativas à condição de saúde do idoso e à incerteza 

em relação ao futuro; 

6. Perceção dos mecanismos de eficácia e controlo é formado por três itens 

(23-25) aborda aspetos que habilitam ou que são facilitadores para o 

cuidador continuar a encarar e suportar as dificuldades resultantes da 

execução da sua função; 

7. Suporte familiar é constituído por dois itens (26-27) refere-se ao 

reconhecimento e ajuda da família diante das situações provocadas pela 

condição de doença e de acomodação do idoso. 

 

A classificação obtida neste índice varia de 32 a 160 pontos e, quanto maior for a 

pontuação maior será a sobrecarga sentida pelo cuidador. 

No fator sobrecarga emocional é possível obter uma classificação máxima de 20 

pontos. No fator, implicações na vida pessoal a pontuação máxima que é possível obter 

é de 55 pontos. A pontuação máxima que é possível obter é de 10 pontos, no fator 

sobrecarga financeira. No fator reações às exigências, a classificação máxima possível 

de obter é de 25 pontos. A classificação máxima possível de obter nos fator mecanismo 

de eficácia e controlo corresponde a 15 pontos. A pontuação máxima que é possível 

obter no fator suporte familiar é de 10 pontos. No fator satisfação com o papel e com o 

familiar é possível obter uma classificação máxima de 25 pontos (Martins et al., 2004). 

A sobrecarga sentida pelos cuidadores informais é avaliada com o auxílio de um 

instrumento de diagnóstico: o QASCI. De uma forma geral, quer a escala global (⍺0,89) 

como as suas subescalas tem uma consistência interna boa. Existe somente uma 

subescala (mecanismos de eficácia e controlo) em que o alfa é de 0,73 contudo é 

aceitável, de acordo com o estudo de validação deste instrumento Martins, Garret & 

Ribeiro (2003) refere que esta subescala manifesta valores de consistência interna mais 

baixos devido ao facto de esta apenas conter três itens.  

 

 

 



 

77 

 

Tabela 5. 

Valores de consistência interna da escala QASCI 

 Nº de itens ⍺ Estudo Martins 

(2004) 

⍺ Presente estudo n= 

QASCI_ 

Sobrecarga 

emocional 

4 0,73 0,80 119 

QASCI_ 

Implicações na 

vida pessoal 

11 0,88 0,89 119 

QASCI_ 

Sobrecarga 

financeira 

2 0,78 0,83 119 

QASCI_ 

Reações às 

exigências 

5 0,79 0,84 119 

QASCI_ 

Mecanismos de 

eficácia e 

controlo 

4 0,57 0,73 119 

QASCI_ 

Suporte familiar 

2 0,78 0,84 119 

QASCI_ 

Satisfação com o 

papel e com o 

familiar 

5 0,75 0,83 119 

QASCI_ total 32 0,90 0,89 119 

3.3.4 Índice para Avaliação das Maneiras como o Prestador de Cuidados enfrenta 

as Dificuldades (CAMI) 

  

 O Índice para Avaliação das Maneiras como o Prestador de Cuidados (CAMI) 

enfrenta as Dificuldades permite avaliar os principais mecanismos que o cuidador usa 

para ultrapassar as dificuldades, adquirir informações sobre os mecanismos de coping 

adotadas pelo cuidador de forma a minorar as dificuldades. É um instrumento útil, tendo 

como objetivo compreender a maneira como cada cuidador lida com as dificuldades 

sentidas, qual a estratégia de coping que utiliza e se é apropriada e eficaz para a 

resolução do problema (Nolan et al, 1998). 

 É constituído por 38 afirmações relativas aos mecanismos de coping, isto é a 

maneira como cada cuidador resolve e atenua as dificuldades sentidas no âmbito da 

prestação de cuidados a idosos dependentes (Nolan et al, 1998). Foi validado em 

Portugal por Brito em 2000. 

O cuidador deve indicar se usam ou não aquela maneira de lidar com a situação 

e, se sim deve também mencionar a perceção do nível de eficiência e efetividade do 
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procedimento. Desta forma diante de cada mecanismo de resolução de problemas, o 

prestador de cuidados deve indicar se usa ou não a estratégia (1), e se sim deve referir se 

não dá resultado (2), se dá algum resultado (3) ou se dá bastante resultado (4). As 

diversas maneiras de resolver os problemas podem ser reunidas em 3 categorias: lidar 

com os acontecimentos/resolução de problemas, é constituída por 14 itens (1, 3,5, 

10,13, 14, 15, 17,18, 23,29, 30, 31, 33); perceção alternativa sobre a situação é 

constituída por 15 itens (6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 32, e 34); lidar com 

sintomas de stresse composto por um conjunto de nove mecanismos de coping, que 

correspondem aos itens (2, 4, 19, 21, 28, 35, 36, 37 e 38). Cada item é pontuado de 

forma qualitativa/quantitativa (Nolan et al, 1998). Nesta versão obtém se uma 

pontuação global que varia entre 38 e 152, em que uma maior pontuação equivale a uma 

maior aplicação/perceção de eficácia dos mecanismos de coping, tendo os seguintes 

pontes de corte: inferior a 76 = não utiliza mecanismos de coping, ou os mecanismos 

utilizadas não são eficazes; entre 76 a 114 = perceção de alguma eficácia nos 

mecanismos de coping utilizados e superior a 114 = perceção de elevada eficácia nos 

mecanismos de coping utilizados (Nolan et al, 1998). Os dados auferidos por meio do 

índice de avaliação das maneiras com o prestador de cuidados enfrenta as dificuldades 

possibilita reconhecer os mecanismos de coping usados pelos cuidadores, pretendendo 

desta maneira responder à questão de investigação. No que concerne à presente 

investigação, os resultados da consistência interna expostos na tabela 6 foram auferidos 

com alicerce nos dados observados para cada uma das dimensões e para o global do 

índice. O índice CAMI patenteia uma consistência interna razoável, se bem que na 

subescala Lidar com os Sintomas de Stresse apresente uma baixa consistência (⍺= 

0,69). O valor total desta escala é superior aos dos autores da versão portuguesa (⍺= 

0,85). Conclui-se que esta escala ostenta uma boa confiabilidade. 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Tabela 6. 

Valores de consistência interna da escala CAMI 

 Nº de itens ⍺ Estudo Brito 

(2000) 

⍺ Presente 

estudo 

n= 

CAMI_ 

Lidar com os 

acontecimentos/resolução de 

problemas 

14 0,80 0,85 119 

CAMI_ 

Percepção alternativa sobre a 

situação 

15 0,81 0,77 119 

CAMI_ 

Lidar com os sintomas de 

stresse 

9 0,70 0,69 119 

CAMI_ total 38 0,85 0,90 119 

 

  

3.3.5 Questionário Sociodemográfico 

  

 Para avaliar os dados sociodemográficos, foi elaborado e aplicado um 

questionário com questões em relação ao cuidador informal de idosos dependentes, que 

proporcionou colher dados sobre os seguintes aspetos (Anexo V): 

(a) Caraterização Geral dos Cuidadores Informais: 

A caraterização geral foi feita com as seguintes variáveis: (a) Género (masculino/ 

feminino; (b) Idade (em anos); (c) Estado civil (casado / solteiro / viúvo/ divorciado 

/ separado); (d) Grau de Escolaridade: (sem escolaridade/ saber ler e escrever/ 1º 

ciclo de ensino básico (4ª classe) / 2º ciclo de ensino básico (Ensino preparatório) / 

3º ciclo de ensino básico (9º ano) / Ensino secundário (12º ano) / Ensino superior 

(Licenciatura) / Pós- Graduações (Mestrado, Doutoramento) e finalmente (e) Grau 

de Parentesco (cônjuge / filha ou filho / neta ou neto). 

(b) Informações relativas à prestação de cuidados: 

As informações relativas à prestação de cuidados foram retiradas em função das 

respostas às seguintes questões: 

- Há quanto tempo presta cuidados ao idoso dependente? 

- Tempo de cuidados diários ao idoso: até 4 horas / 5 a 8 horas / 9 horas ou mais; 

- Sofre de doenças crónicas: sim / não. Se sim quais? 
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- Estado de saúde atual: muito boa/ boa/ fraca/ má  

 O estado de saúde se agravou com a tarefa de cuidar do idoso: sim /não 

3. 4Desenho Experimental do Estudo  

3.4.1. Tipo de Estudo 

  

 O desenho e o processo de investigação permitem realizar a colheita de dados e 

a análise da informação para a concretização dos objetivos que foram planeados. Deve 

focar-se nos objetivos da pesquisa, métodos e procedimentos mais adequados para 

utilizar no tratamento dos dados (Ribeiro, 2007). 

 O presente projeto configura um estudo de caráter quantitativo, descritivo, 

comparativo e correlacional, podendo ainda ser classificado como transversal. O estudo 

é comparativo correlacional visto que pretendemos comparar médias e variâncias entre 

grupos e aferir se há relação entre as variáveis em estudo. Este tipo de estudo permite 

analisar e examinar as relações entre as variáveis (Almeida & Freire, 2003).

 Segundo Fortin (2000) a investigação descritiva tem como principal objetivo a 

caraterização de uma determinada população, neste caso em particular os cuidadores 

informais de idosos dependentes. Fortin et al (2009) afirmam que a investigação 

descritiva possibilita identificar as caraterísticas de um determinado foco de atenção, de 

forma a adquirir uma conceção generalizada de uma população. Esta investigação tem 

uma estrutura transversal, visto que se objetiva descrever a população, quanto a um 

determinado foco de atenção, num único momento de colheita de dados não havendo 

portanto um fase de continuidade dos elementos integrantes do estudo. 

 O método utilizado nesta investigação configura a abordagem quantitativa, pois 

foi o que nos pareceu o mais indicado, apropriado ao problema em estudo, visto que o 

objetivo é caraterizar e descrever os cuidadores informais de acordo com algumas 

variáveis, verificar se existe relação entre a sobrecarga e os mecanismos de coping dos 

cuidadores informais de idosos dependentes. Na perspetiva de Fortin et al (2009) o 

objetivo da abordagem quantitativa está relacionado com a contribuição para o 

desenvolvimento e validação dos conhecimentos, assim como a generalização dos 

resultados. 
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3.4.2 Procedimentos Éticos e Deontológicos da Recolha de Dados 

 

 Em todos os projetos de investigação que envolvam informações referentes ao 

Ser Humano, a ética e a deontologia deve ser rigidamente respeitada. É importante a 

adoção de medidas que salvaguardem os direitos e a liberdade dos indivíduos que 

cooperam no estudo (Fortin et al, 2009). 

 Tendo em consideração os princípios estabelecidos pela Declaração de 

Helsínquia, devem ser tomadas precauções para salvaguardar e defender a privacidade 

dos indivíduos e a confidencialidade dos seus dados pessoais. Toda a investigação que 

envolva seres humanos exige que se elabore um consentimento informado para dar a 

conhecer os objetivos e o que se pretende alcançar com o estudo, informar o indivíduo 

que pode recusar participar no estudo a qualquer momento, o direito de proteger a sua 

integridade e deve-se minorar o impacto da investigação sobre a integridade mental e 

física(Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, 2013). 

  Neste projeto está em causa o direito ao anonimato e à confidencialidade. Deste 

modo, antes de começarmos a nossa investigação foi dirigido um pedido de autorização 

à Comissão de Ética da UTAD, que autorizou o estudo (AnexoV) além de ser pedido 

consentimento informado aos participantes no estudo. Os participantes foram 

informados sobre as regras e objetivos do trabalho numa linguagem compreensível, 

simples e clara, de maneira a que todos entendessem (Apêndice I). Também foi 

previamente dirigido um pedido aos dirigentes das instituições onde se contactou com 

os potenciais participantes do estudo (Apêndice II). 

 Somente depois de a investigação ter sido autorizada pela Comissão de Ética da 

UTAD (Anexo V) se procedeu à colheita dos dados. O anonimato dos idosos e dos 

cuidadores e a confidencialidade dos dados esteve sempre vigente no decorrer do estudo 

assim como estará na exposição dos resultados. 

 Depois de se obtido a aprovação efetivada pelos Presidentes e Diretores 

Técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social foi iniciado o processo de 

colheita de dados, que decorreu desde outubro a janeiro de 2019.  
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 Na fase inicial era preciso ser feita a seleção da amostra constituída pelos 

prestadores de cuidados informais da população idosa com dependência. Para isso foi 

pedido a colaboração e permissão das instituições que lidam com os idosos com 

dependência de maneira a conceder informação sobre os prestadores de cuidados 

informais. Em seguida os cuidadores informais foram contactados por via telefone, 

tendo-lhes sido esclarecido, de forma breve qual o objetivo da investigação e solicitado 

autorização para participar no estudo de acordo com o consentimento informado lido a 

posteriori. Na terceira fase, os prestadores de cuidados dirigiram-se à organização, onde 

mais uma vez lhe foi explicitado em que consistia este estudo, bem como o tempo 

previsto para a recolha de dados. Posto isto, o prestador de cuidados levava o 

questionário consigo, para ler com calma e responder às questões. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

  

 Esta quarta parte tem como intuito mostrar os principais resultados do estudo. As 

representações gráficas e tabelares são antecedidas de um título e respetivos 

comentários estatísticos. O capítulo será dividido em dois subcapítulos, o primeiro 

referente à caraterização sociodemográfica dos cuidadores informais e o segundo 

respeitante à análise dos dados em função das questões de investigação formuladas. 

4.1 Caracterização Sociodemográfica da amostra 

 A caracterização dos cuidadores informais irá ser efetuada quanto ao género, 

idade, o estado civil, o grau de escolaridade e o grau de parentesco com o idoso. 

 Dos 119 prestadores de cuidados, 91 são do sexo feminino (76, 5%) e 28 do sexo 

masculino (23,5%). A média das idades é de 52, 73 anos, o desvio padrão é de 16, 58, 

com uma mediana de 52 e um valor modal de 60 anos de idade. O cuidador mais novo 

tem 22 anos e o cuidador mais velho tem 89 anos. 

 No que concerne ao estado civil, e tal como se pode observar na Tabela 

7,aferimos que dos 119 cuidadores, o maior grupo é dos casados, 58,8% (n = 70) e 

solteiros 21,8% (n =26). Os divorciados representam 11,8% (n = 14) e 7,6% são viúvos 

(n = 9). 

Tabela7. 

Distribuição dos participantes de acordo com o estado civil 

 

 Frequência Percentagem 

 Solteiro 26 21,8 

Casado 70 58,8 

Viúvo 9 7,6 

Divorciado 14 11,8 

Total 119 100,0 

 

 No que diz respeito ao grau de escolaridade verificamos que a grande parte dos 

cuidadores informais desta amostra, 27,7% (n =33) tem o 12ºano, salientando que há 
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16,8% (n = 20) que possuem o 9ºano, sendo esta percentagem igual para o grau de 

licenciatura. Podemos concluir que nesta amostra, na generalidade, os cuidadores 

apresentam a escolaridade mínima obrigatória, apesar de haver também uma 

percentagem significativa (18,5 %) de cuidadores que possuem apenas a 4ª classe ou 4ª 

ano de escolaridade, ou seja apresentam um baixo nível de escolaridade (Tabela 8). 

 

Tabela 8. 
Distribuição dos participantes de acordo com1 o nível de escolaridade 

 

 

 Frequência Percentagem 

 

 

 

Sem escolaridade 3 2,5 

Sabe ler e escrever 2 1,7 

4º classe 22 18,5 

Ensino preparatório 14 11,8 

9º ano 20 16,8 

12º ano 33 27,7 

Licenciatura 20 16,8 

Mestrado, Doutoramento 5 4,2 

Total 119 100,0 

 

 Em relação ao grau de parentesco, tal como se pode observar na Tabela 9, o mais 

predominante são as filhas, que assumem a representatividade no ato de cuidar com, 7% 

(n =71), seguindo-se outros cuidadores (este outro é referente às noras, cunhadas, tios, 

irmãs e sogra) com uma percentagem de 16, 8. Os cônjuges representam 12, 6% (n=15) 

e os netos 10,9% (n = 13). 
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Tabela 9. 
Distribuição dos participantes de acordo com o grau de parentesco 

 

 

 Frequência Percentagem 

Outro 20 16,8 

Cônjuge 15 12,6 

Filho (a) 71 59,7 

Neto (a) 13 10,9 

Total 119 100,0 

  

 

 

4.2 Caracterização dos cuidadores em função do tempo dedicado aos cuidados 

  O tempo dedicado aos cuidados varia entre 1 e 25 anos, com uma média 

de 5, 20, a mediana é de 4 e o valor modal de 2 anos. Na tabela 10 é possível 

verificar que 21,8% presta cuidados há mais de dois anos, e 18 cuidadores informais 

executa esta função há 10 anos. 

Tabela 10. 
Distribuição dos participantes de acordo com os anos de cuidados que prestam 

 

 Frequência Percentagem 

 1 12 10,1 

2 26 21,8 

3 15 12,6 

4 13 10,9 

5 9 7,6 

6 9 7,6 

7 7 5,9 

8 3 2,5 

10 18 15,1 

11 1 ,8 

12 2 1,7 

15 2 1,7 

16 1 ,8 

25 1 ,8 

Total 119 100,0 

 

 Relativamente ao tempo em que o prestador de cuidados executa a tarefa de 

cuidar, a maioria (n =51) é prestado de forma contínua (5 a 8 horas) com uma 
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percentagem de 42,9. Existem 34 cuidadores que fornecem cuidados até 4 horas 

(28,6%), e até 9 horas ou mais. Tanto a média, como a mediana e a moda são de 2,00.   

Tabela 11. 
Distribuição dos participantes de acordo com tempo dispensado a cuidar 

 

 

 Frequência Percentagem 

 Até 4 horas 34 28,6 

5 a 8 horas 51 42,9 

9 horas ou mais 34 28,6 

Total 119 100,0 

 

  

4.3 Caracterização dos cuidadores em função da perceção do seu estado de saúde 

 Foi realizada também uma análise descritiva e caracterizadora dos cuidadores 

informais de idosos relativamente a alguns dados de saúde individual, percecionada 

pelos próprios e que a seguir se apresentam. 

  Em relação às doenças crónicas, 72,3 %dos prestadores de cuidados não 

padecem de qualquer doença, os restantes 27, 7% dizem padecer de uma patologia, 

sendo as doenças mais referidas: fibromialgia, diabetes, osteoporose, depressão, 

demência, asma e renal crónica. 

Tabela 12. 
Distribuição dos participantes de acordo com as doenças crónicas 

 

 Frequência Percentagem 

 
Não 86 72,3 

Sim 33 27,7 

Total 119 100,0 

 

Na distribuição dos cuidados de acordo com o seu estado de saúde atual, salienta-se que 

59,7% (n =71) consideram a sua saúde boa, contudo existem 31 indivíduos (26,1%) que 

avaliam o seu estado de saúde como sendo fraco. Apenas cinco cuidadores (4,2%) 

mencionam que as suas condições de saúde são más. 
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Tabela 13. 
Distribuição dos participantes de acordo com o estado de saúde atual 

  

 Frequência Percentagem 

 Muito boa 12 10,1 

Boa 71 59,7 

Fraca 31 26,1 

Má 5 4,2 

Total 119 100,0 

 

 

 Em resposta à questão “ Considera que desde que assumiu a tarefa de cuidar ou 

gerir os cuidados do seu idoso dependente, o seu estado de saúde se agravou” existem 

61 prestadores de cuidados (51,3%) que referem que a sua saúde se manteve igual a 

antes de assumir a prestação de cuidados, contudo existe também48,7 % (n=58) que 

considera que houve um agravamento do seu estado de saúde. 

 

Tabela 14. 
Distribuição dos participantes de acordo com o agravamento do estado de saúde  

 

 Frequência Percentagem 

 
Não 61 51,3 

Sim 58 48,7 

Total 119 100,0 

 

 

4.4 Análise descritiva da sobrecarga, dificuldades e mecanismos de coping dos 

cuidadores informais  

4.4.1. Análise descritiva das Dificuldades dos Cuidadores Informais 

 A tabela 15 patenteia os resultados referentes às dificuldades dos cuidadores 

relativas à prestação de cuidados assim como são analisadas no CADI, sendo o valor 

médio na escala total de 65,99 e o desvio padrão de 18,50. Em relação às dificuldades 

sentidas no ato de cuidar, os prestadores de cuidados percecionam que estão sujeitos a 

valores mais elevados nas reações à prestação de cuidados ,exigências de ordem física 

e problemas relacionados com o idoso, tomando em consideração os valores mínimo e 

máximo de cada dimensão /fator da CADI. 
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 A pontuação da dimensão das reações à prestação de cuidados varia entre 4-32 

(com um valor intermédio teórico de 12,00, sendo o valor médio obtido neste estudo de 

18,69, e o desvio padrão de 5,84 e mediana de 19,00 indicando que os cuidadores 

sentem maior dificuldade na maneira de gerenciar o ato de cuidar, sendo ainda que a 

homogeneidade presenciada na amostra é elevada porque o desvio padrão é muito baixo 

comparando com a média.  

 A classificação máxima que pode ser obtida no fator problemas relacionados 

com o idoso é de 28 pontos e o valor mínimo obtido foi de 7,00 e o máximo de 26,00 

aproximando-se muito da pontuação total que se pode obter, o valor médio é de 14,58, 

com um desvio padrão de 5,27 e a mediana é de 15,00. 

 A pontuação do fator exigências de ordem física na prestação varia no intervalo 

de 4-24 pontos, e os resultados apontam para uma média de 14,58, o valor mínimo 

obtido é de 6,00 e o máximo de 24,0. O valor modal é 14,00 e a mediana é de 15,00. 

A dimensão com valores mais baixos diz respeito aos problemas financeiros, com uma 

valor médio de 4,31 (dificuldades financeiras implícitas à condição de enfermidade do 

idoso). 
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Tabela 15. 

Dimensões da escala CADI e valores obtidos no estudo (estatísticas descritivas) 

 Média Moda Mediana Desvio- 

padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Problemas 

relacionados 

com o idoso 

14,58 15,00 14,00 5,27 7,00 26,00 

Restrições na 

vida social 

7,19 7,00 9,00 2,73 3,00 12,00 

Exigências de 

ordem física 

na prestação 

de cuidados 

14,58 14,00 15,00 5,27 6,00 24,00 

Reações à 

prestação de 

cuidados 

18,69 19,00 19,00 5,84 8,00 31,00 

Falta de apoio 

familiar 

4,61 5,00 2,00 1,96 2,00 8,00 

Falta de apoio 

profissional 

4,66 5,00 6,00 1,87 2,00 8,00 

Problemas 

financeiros 

4,31 4,00 2,00 1,82 2,00 8,00 

CADI Total 65,99 66,00 57,00 18,50 29,00 102,00 

  

 

4.4.2  Análise descritiva da sobrecarga do cuidador 

 A tabela 16 exibe os resultados referentes à sobrecarga sentida pelos prestadores 

de cuidados, destacando que estes manifestam um valor médio no total da escala de 

93,19 , com um desvio padrão de 18,18. No que diz respeito à sobrecarga percecionada 

pelos cuidadores, as dimensões que apresentam pontuações mais elevadas são: a 

implicação na vida pessoal  com uma média de 31,41%, e um valor máximo de 51. Esta 

dimensão é alusiva às repercussões sentidas pelo cuidador, como por exemplo, a 

redução do tempo livre, o seu estado de saúde e as restrições relativamente à vida social. 

Seguindo-se  as reações às exigências,  dimensão  que está relacionada comos 

sentimentos negativos como por exemplo a perceção de ser manipulado ou a 

experiencia de constrangimento ou ofensa com a conduta manifestados pelo familiar 

(11,56%) e a satisfação com o papel e com o familiar (10,96%). Tal como se verificou 

anteriormente, relativamente às dificuldades sentidas pelo cuidador, através da escala 

CADI, a dimensão  que menos sobrecarga causa aos cuidadores é referente à parte 

monetária (sobrecarga financeira). 
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Tabela 16: 

Dimensões da escala QASCI e valores obtidos no estudo (estatísticas descritivas) 

 Média Moda Mediana Desvio- 

padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Sobrecarga 

emocional 

10,57 12,00 11,00 3,54 4,00 17,00 

Implicações na 

vida pessoal 

31,41 31,00 31,00 9,42 11,00 51,00 

Sobrecarga 

financeira 

4,69 4,00 2,00 2,26 2,00 10,00 

Reações às 

exigências 

11,56 11,00 9,00 4,50 5,00 23,00 

Mecanismos 

de eficácia e 

controlo 

8,29 8,00 7,00 2,95 3,00 15,00 

Suporte 

familiar 

5,78 6,00 6,00 2,40 2,00 10,00 

Satisfação 

com o papel e 

com o familiar 

10,96 10,00 5,00 4,60 5,00 25,00 

QASCI Total 93,19 93,50 87,00 18,18 38,00 138,00 

  

4.4.3  Análise descritiva dos mecanismos de coping utilizados pelos cuidadores 

 A tabela 17 apresenta os resultados relativamente ao índice de avaliação das 

maneiras como o prestador de cuidados enfrenta as dificuldades (quais as estratégias de 

coping que utiliza, a maneira como cada individuo delibera ou atenua as dificuldades 

que sente, no âmbito da prestação de cuidados ao seu familiar). O valor médio na CAMI 

global é de 106,92 e o desvio padrão de 17,36. 

 De acordo com a tabela é possível verificar que a dimensão com menor valor 

médio é lidar com os sintomas de stresse (22,08%), isto quer dizer que os cuidadores 

utilizam poucos mecanismos de coping para enfrentar o stresse a que se encontram 

sujeitos. Apresenta um valor modal de 23,00, com um desvio padrão de 5,21, sendo a 

pontuação máxima de 34.  

 Iniciando por caraterizar os mecanismos de coping observou-se que os 

prestadores de cuidados que colaboraram nesta investigação apresentam com maior 

pontuação a perceção alternativa sobre a situação com uma média de 43,05, o desvio 

padrão de 7,20 e mediana de 42,00 valor inferior à moda, apresenta uma pontuação 

mínima de 9,00 e o valor máximo foi de 34,00. 
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Tabela 17. 

Dimensões da escala CAMI e valores obtidos no estudo (estatísticas descritivas) 

 Média Moda Mediana Desvio- 

padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Lidar com os 

acontecimentos 

/resolução de 

problemas 

41,78 42,00 41,00 7,90 14,00 55,00 

Percepção 

alternativa sobre a 

situação 

43,05 44,00 42,00 7,20 15,00 57,00 

Lidar com os 

sintomas de 

stresse 

22,08 23,00 27,00 5,21 9,00 34,00 

CAMI Total 106,92 109,00 108,00 17,36 38,00 143,00 

 

 Em seguida serão apresentados os resultados obtidos após o tratamento 

estatístico adequado à resposta de cada uma das questões de investigação inicialmente 

formuladas. 

4.5- Questão 1: Identificar os mecanismos percecionados pelo cuidador informal 

no processo de cuidar 

 Observando a tabela 18, verifica-se que 58,8% dos cuidadores têm algum 

conhecimento da perceção de eficácia dos mecanismos de coping, situando-se entre a 

pontuação de 76 a 114. E um terço da amostra (35,3%) apresenta uma perceção de 

elevada eficácia dos mecanismos. Contudo ainda existe (5,9 %) que não utiliza nenhum 

mecanismo de coping.  

Relativamente ao género, no sexo feminino existem 50 cuidadoras que apresentam 

alguma perceção de eficácia das estratégias de coping, enquanto no sexo masculino 

existem apenas 20 cuidadores. Existe apenas um cuidador do sexo masculino que não 

utiliza mecanismos de coping, já no género feminino existem 6. No que concerne à 

perceção de elevada eficácia, o sexo feminino é o predominante, com 35 cuidadoras. 
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Tabela 18. 

Mecanismos de coping dos cuidadores informais (estatísticas descritivas) 

 

 

 

 

Total 

Não utiliza 

mecanismos de 

coping 

Perceção de 

alguma eficácia 

Perceção de 

elevada eficácia 

Sexo Feminino Contagem 6 50 35 91 

% Em sexo 6,6% 54,9% 38,5% 100,0% 

% em CAMI 85,7% 71,4% 83,3% 76,5% 

% do Total 5,0% 42,0% 29,4% 76,5% 

Masculino Contagem 1 20 7 28 

% Em sexo 3,6% 71,4% 25,0% 100,0% 

% em CAMI 14,3% 28,6% 16,7% 23,5% 

% do Total 0,8% 16,8% 5,9% 23,5% 

Total Contagem 7 70 42 119 

% em sexo 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

% em CAMI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

 

 

4.6- Questão 2: Principais dificuldades sentidas pelos cuidadores na prestação de 

cuidados a idosos dependentes. 

 Para responder à segunda questão - quais as principais dificuldades sentidas 

pelos cuidadores informais, foi necessário transformar o valor de todas as dimensões de 

maneira a ter a mesma métrica (para uma escala de 0 a 100).  

 Tal como se pode observar na tabela 19, pela média em cada dimensão os cuidadores 

informais apresentam maiores dificuldades na vida social nas exigências de ordem física 

e nas reações à prestação de cuidados. O valor máximo (100) foi atingido em quase 

todas as dimensões, com exceção dos problemas relacionados como idoso (92,86) e das 

reações à prestação de cuidados. As restrições na vida social são a dimensão que os 

prestadores de cuidados consideram mais afetada desde que assumiram o ato de cuidar, 

com um valor médio de 59,88%, o valor modal é de 75, e o desvio padrão é de 22,70. O 

valor mínimo obtido nesta dimensão foi de 25. 
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Relativamente às exigências de ordem física, estas apresentam um valor médio de 

59,18%, com uma mediana de 62,50 e um desvio padrão de 19,14, com uma medida de 

tendência central de 70,83. 

No que diz respeito às reações à prestação de cuidados, o valor médio desta dimensão 

é de 58,42%, apresenta uma mediana de 59,38, com um desvio padrão de 18,26. O valor 

mínimo obtido foi de 25, tal como aconteceu em todas as outras dimensões. 

Em síntese, a dimensão que obteve menor pontuação foi os problemas relacionado com 

o idoso (52,07%), existem53,92% dos cuidadores que negam ter problemas financeiros, 

o que demonstra que os prestadores de cuidados manifestam mais alterações no âmbito 

social (deixando de ter tempo livre para as suas atividades de lazer, para o convívio 

entre amigos) e o que lhes provoca maior dificuldade é o ato de cuidar (a dependência 

do idoso, cuidar é uma tarefa desgastante tanto ao nível físico, como psicológico e 

emocional, o cansaço e o agravamento do seu estado de saúde). 

Tabela 19. 

Dificuldades sentidas pelos cuidadores (valores transformados para uma escala de o a 100) 

 

 Problemas 

relacionado 

com o idoso 

Restrições 

na vida 

social 

Exigências 

de ordem 

física 

Reações à 

prestação 

de 

cuidados 

Falta de 

apoio 

familiar 

Falta de 

apoio 

profissional 

Problemas 

financeiros 

Média 52,07 59,88 59,18 58,42 57,67 58,19 53,92 

Mediana 50,00 58,33 62,50 59,38 62,50 62,50 50,00 

Moda 53,57 75,00 70,83 59,38 25,00 75,00 25,00 

Desvio 

padrão 

18,84 22,70 19,14 18,26 24,42 23,33 22,75 

Mínimo 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Máximo 92,86 100,00 100,00 96,88 100,00 100,00 100,00 

 

4.7- Questão 3: Relação entre o nível de sobrecarga e os mecanismos de coping 

utilizados pelos cuidadores informais 

 O objetivo da correlação bivariada é o estudo em simultâneo de duas variáveis, 

pondo em evidência eventuais “relações” entre elas. De maneira a avaliar a correlação 

entre o nível de sobrecarga e os mecanismos de coping, determinou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson (porque são variáveis intervalares e com uma distribuição 
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normal) entre a classificação total do índice de avaliação das maneiras como o prestador 

de cuidados enfrenta as dificuldades e as suas dimensões e a sobrecarga do cuidador.  

Um coeficiente de correlação indica co- variância entre as variáveis na qual se observa 

correlação significativa, sendo a relação recíproca. Quanto mais elevado o valor de um 

variável, mais elevado o valor da outra e vice-versa, quando a correlação é positiva e, 

quando o valor é negativo, quanto mais elevado o valor de uma variável, mais baixo é o 

da outra e vice-versa. 

 Constata-se que, dentro do próprio índice (CAMI), existe relação entre as dimensões, a 

correlação entre a perceção alternativa sobre a situação e a forma de lidar com os 

acontecimentos (r = 0,716; p ≤.01) verificando-se uma correlação positiva elevada, 

indicando que quanto maior for a perceção alternativa sobre a situação, melhor é a 

forma de lidar com os acontecimentos. Em relação ao lidar com os sintomas de stresse e 

a forma como se lida com os acontecimentos existe uma correlação positiva moderada 

(r = 0,461; p ≤.01), declarando que quanto melhor se lida com as situações stressantes, 

melhor será a forma como se enfrenta as situações problemáticas. 

No que diz respeito à correlação entre lidar com os sintomas de stresse e a perceção 

alternativa sobre a situação verifica-se que existe uma correlação positiva elevada (r = 

0,541; p ≤.01). No que concerne à pontuação total do CAMI em relação às suas três 

dimensões verifica-se que existe uma correlação positiva elevada, em relação à 

dimensão lidar com os acontecimentos (r =0,890; p ≤.01), perceção alternativa sobre a 

situação (r =0,903; p≤.01) e por fim a forma de lidar com as situações de stresse (r 

=0,734; p ≤.01 ). 

Verificou-se a existência de uma correlação negativa fraca (r = -0,255; p ≤.05 ) entre a 

dimensão mecanismos de eficácia e controlo e a forma como se lida com os 

acontecimentos, o que significa que quanto maior os mecanismos de eficácia (diz 

respeito aos aspetos que habilitam ou que são facilitadores para o cuidador continuar a 

encarar e suportar as dificuldades resultantes da execução da sua função) menor será a 

forma de lidar com os acontecimentos.  

Constatou-se a existência de correlação positiva fraca entre a dimensão suporte familiar 

e mecanismos de eficácia e controlo (r =0,255; p ≤.05), indicando que quanto maior for 

a rede de suporte familiar menor será o grau de dificuldade da prestação de cuidados. 
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Relativamente à dimensão satisfação com o papel e com o familiar e a forma de lidar 

com a resolução de problemas verificou-se que existe uma correlação negativa fraca (r 

=0,294; p ≤.01) ou seja quanto maior for a ligação afetiva entre o cuidador e o familiar 

menor serão os problemas. 

Verificou-se a existência de correlação negativa fraca entre a satisfação com o papel e 

com o familiar e a perceção alternativa sobre a situação (r =0,273; p ≤. 03). Em relação 

ao CAMI total e a dimensão satisfação com o papel existe uma correlação negativa fraca 

(r = 0,262; p ≤.04). 

No que concerne à dimensão do mesmo índice verifica-se uma correlação positiva 

moderada. A satisfação com o papel com a dimensão mecanismo de eficácia e controlo 

apresenta um coeficiente de correlação de 0,456 e um nível de significância de 0,00. A 

dimensão satisfação com o papel e o suporte familiar manifesta que o coeficiente de 

correlação é de 0,318 e o nível de significância de p ≤.01. 

Constatou-se a existência de uma correlação positiva elevada entre a sobrecarga 

financeira e as implicações na vida pessoal (r =0,512; p ≤.01), indicando que quando 

mais elevada for o grau de sobrecarga económico maior será as repercussões sentidas 

pelos cuidadores. 

Em relação à dimensão reações às exigências (engloba os sentimentos negativos como 

por exemplo a perceção de ser manipulado ou a experiência de constrangimento ou 

ofensa com a conduta manifestados pelo familiar) com a satisfação com o papel e com 

o familiar verificou-se que a existência de uma correlação positiva fraca (r = 0,233; p 

≤.01). A análise estatística das reações às exigências com as implicações na vida 

pessoal foi significativa (r = 0,549; p ≤.01), o que corresponde a uma correlação 

positiva elevada. A análise estatística das reações às exigências com a sobrecarga 

financeira constatou-se a existência de uma correlação positiva moderada (r = 0,349; p 

≤.01). 

 Relativamente ao QASCI global apresenta relação com todas as suas dimensões: 

-No que concerne à dimensão mecanismos de eficácia e controlo patenteia uma 

correlação negativa moderada com o QASCI total (r = -0,432; p ≤.01) ; 
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- O QASCI total com a dimensão suporte familiar apresenta uma correlação negativa 

moderada (r = -0,310; p ≤.01); 

- No que diz respeito ao QASCI global com a dimensão satisfação com o papel e com o 

familiar manifesta uma correlação negativa fraca (r = -0,258; p ≤.05); 

- A dimensão implicações na vida pessoal com o QASCI global apresenta uma 

correlação positiva elevada (r =0,866; p ≤.01); 

- A análise estatística do QASCI total com a dimensão sobrecarga financeira manifesta 

uma correlação positiva moderada (r = 0,530; p ≤.01). 

- Verificou-se a existência de uma correlação positiva moderada entre o QASCI global e 

a dimensão reações às exigências (r = 0,666; p ≤.01). 
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*Ns - Não Significativo

4.8- Questão 4: Relação entre as dificuldades sentidas no ato de cuidar e a 

sobrecarga 

Para verificar se existe relação entre as dificuldades percecionadas na prestação 

de cuidados e o grau de sobrecarga, recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson 

verificando-se que existe uma correlação positiva, ou seja quanto mais elevado o valor 

das dificuldades maior a sobrecarga. 

A dimensão mecanismo de eficácia e controlo apresenta correlação negativa com os 

problemas relacionado com o idoso (r =- 0,202 p ≤.05) e a falta de apoio familiar (r = - 

0,210 p ≤.05;) e profissional (r = - 0,262; p ≤.05). 

No que concerne ao suporte familiar refere-se ao reconhecimento e ajuda da família 

diante das situações provocadas pela condição de doença e de acomodação do idoso) 

verifica-se uma correlação positiva com a falta de apoio familiar (r = 0,181; p ≤.05 ). 

Em relação à satisfação com o papel e com o familiar verificou-se a existência de uma 

correlação positiva com os problemas com o idoso (r = 0,188; p ≤.05). Depois de ser 

efetuada a correlação de Pearson constatou-se que as dimensões implicações na vida 

pessoal (onde é avaliado as repercussões sentidas pelo cuidador, como por exemplo, a 

redução do tempo livre, o seu estado de saúde e as restrições relativamente a vida 

social), reações às exigências (engloba os sentimentos negativos como por exemplo a 

Tabela 20. 

Relação entre o nível de sobrecarga e os mecanismos de coping (correlação r de Pearson) 
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perceção de ser manipulado ou a experiência de constrangimento ou ofensa com a 

conduta manifestados pelo familiar), QASCI global e a sobrecarga emocional 

apresentam uma correlação positiva com todas as dimensões.  

No que diz respeito à sobrecarga financeira apresenta relação com todas as dimensões, 

excetuando a falta de apoio familiar. 

Tabela 21. 

Correlação entre as dimensões do QASCI e as dimensões do CADI 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Depois de realizada a análise e apresentação dos resultados segue-se a discussão 

dos mesmos, onde será efetuada uma apreciação, tendo como finalidade salientar os 

pontos mais relevantes, tendo em consideração as variáveis em estudo e a revisão de 

literatura em que nos fundamentamos. A análise dos dados obtidos segue a ordem pelo 

qual foi exposta no anterior capítulo, e que é a ordem das questões de investigação 

equacionadas para este estudo.  

Este estudo pretendeu dar conhecimento sobre a situação dos prestadores de 

cuidados informais a idosos dependentes no âmbito domiciliário, com a finalidade de 

saber qual o grau de sobrecarga, as dificuldades percecionadas e a maneira de lidar com 

as situações adversas (coping) usados pelos cuidadores bem como sobre a relação entre 

estas variáveis. 

5.1 Caraterísticas sociodemográficas dos cuidadores informais 

Todos os cuidadores que integram a amostra desta investigação realizam 

cuidados no seu domicílio, recebendo apoio (os idosos frequentam a valência Centro de 

Dia) por meio das Instituições Particulares de Solidariedade Social. O presente estudo 

realizou-se apenas no concelho de Vila Real. 

A análise das características sociodemográficas da amostra revela que vão ao 

espelhado na literatura e dados anteriores. 

Em relação ao género do cuidador, há o predomínio do género feminino 

(76,5%), com uma média de idade de 53 anos, sendo estes dados idênticos aos 

resultados alcançados por diferentes autores (Brito, 2000; Colomé, 2011; Cruz et al, 

2010; Marques, 2005; Santana, 2010; Sequeira, 2010;). Colomé et al (2011) indicam 

que o facto da atividade de tratar de um idoso estar associada às mulheres advém de 

raízes históricas, civilizacionais, afetivas e sociais. A experiência da figura feminina em 

tratar dos filhos, do esposo e do lar fez com que a adaptação à atividade de cuidar fosse 



 

100 

 

de alguma maneira mais facilitada. Ainda que o papel social do sexo feminino se tenha 

vindo a modificar gradualmente nos últimos decénios, esta continua a ser a primordial 

responsável pelo ato de cuidar, embora já existam alguns cuidadores do sexo masculino 

(Lage, 2005). O tipo de família mais predominante é a família nuclear, constituída por 

dois ou três elementos, o que se identifica como sendo pobre em termos estruturais no 

sentido de dar suporte e apoio ao idoso dependente. O número de elementos por 

agregado familiar diversifica a ajuda para o idoso e pode levar para uma maior divisão e 

repartição de tarefas no âmbito familiar (Araújo, Paúl & Martins, 2010). 

 Relativamente ao estado civil os cuidadores deste estudo são predominantemente 

casados (58,8%), resultados que corroboram os encontrados noutras investigações 

(Brito, 2000; Cruz et al, 2010; Sequeira, 2010). Há estudos que demonstram que os 

prestadores de cuidados casados constituem a maior parte daqueles que realizam 

cuidados a um idoso com dependência, em seguida das pessoas solteiras ou divorciadas 

e por fim com uma percentagem pouco relevante surgem os viúvos (Figueiredo, 2008). 

 Quanto ao grau de escolaridade a grande parte da amostra deste estudo tem dez 

ou mais anos de escolaridade (27,7) e a percentagem de cuidadores que possuem o 9º 

ano e a licenciatura são iguais (16,8%). 

 No que concerne ao grau de parentesco, as filhas apresentam uma maior 

representatividade (59,7%), seguindo-se os outros cuidadores com uma percentagem de 

16,8 % (este outro é referente às noras, cunhadas, tios, irmãs e sogra) e depois os 

cônjuges (12,6%), sendo estes resultados idênticos aos encontrados na bibliografia 

consultada (José & Wall, 2004; Pereira, 2013). Segundo Gomes e Mata (2012) o papel 

do prestador de cuidados quando num núcleo familiar não há filhos é realizado pelo 

marido/esposa. Os resultados obtidos neste estudo vêm reforçar a ideia de que em 

Portugal, o núcleo familiar constitui-se como sendo a principal unidade de prestação de 

apoio e cuidados ao idoso (Jede & Spuldaro, 2010). 

 No que diz respeito ao tempo dedicado aos cuidados ao seu familiar a nossa 

investigação indica que o tempo de prestação de cuidados varia entre um e 25 anos, 

existindo 21,8% dos prestadores de cuidados que realizam esta atividade há dois anos e 

existindo também 15,1% que executam o ato de cuidar há 10 ou mais anos. Estes 

resultados variam de estudo para estudo, contudo há a concordância que o ato de prestar 

cuidados tenha tendência para ser uma tarefa de longa duração por vezes excedende os 

15 anos (Imaginário, 2004). Relativamente à duração da prestação de cuidados pode ser 

de longa duração, e com tendência de quem já prestou cuidados a um idoso, a poder vir 
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a cuidar de outra pessoa, fenómeno que é denominado de “ cuidador em série” (José & 

Wall, 2004). 

 Em relação ao tempo dispensado a cuidar a grande maioria dos cuidadores 

concede cuidados entre a 5 a 8 horas diárias, isto deve-se ao facto de o idoso das nove 

horas às 17 horas estar no Centro de Dia, depois disso os cuidados são assegurados pelo 

cuidador. Mónico et al (2018), mencionam que o prestador de cuidados ao 

responsabilizar-se pelo ato de cuidar terá de assegurar as tarefas como a: higiene, 

alimentação, medicação, ir a consultas/ exames, realizar tarefas domésticas e pagar 

contas, entre outras. 

 Após a análise da perceção do seu estado de saúde ao nível das doenças 

crónicas, 72,3% dos cuidadores referem que não têem nenhuma doença crónica e os 

restantes apresentam uma doença crónica como é exemplo: fibromialgia, diabetes, 

osteoporose, depressão, demência, asma e renal crónica. Também Seima e Lenardt 

(2011), numa investigação onde analisaram 208 cuidadores informais de idosos com 

demência aferiram que 62% manifestavam uma ou mais enfermidades, sendo 

especificado até seis patologias. Realçam-se como enfermidades mais predominantes a: 

depressão, problemas digestivos, inflamatórios, articulatórios e hipertensão. No que 

concerne aos indícios de cansaço físico referidos pelo prestador de cuidado, a 

investigação salienta: as dores na coluna, hipertensão, anorexia e dores na região 

cervical. Há também, a ocorrência de transformações no sistema imunológico, para 

além dos problemas de sono, fadiga crónica, ansiedade e depressão (Araújo, 2009). 

 Relativamente à perceção da sua condição de saúde atual, no presente estudo e 

de acordo com a autoavaliação efetuada pelos cuidadores em relação ao seu estado de 

saúde de uma forma geral, 69,8 % classificam-na favoravelmente, dizendo que a sua 

saúde é boa e muito boa. 

 No que concerne ao agravamento do seu estado de saúde e para responder a 

questão “Considera que desde que assumiu a tarefa de cuidar ou gerir os cuidados do 

seu idoso dependente, o seu estado de saúde se agravou”, existem 61 cuidadores que 

referem que a sua saúde não foi abalada e os restantes 58 cuidadores mencionam que 

depois de assumir a responsabilidade de tomar conta do idoso houve uma deterioração 

do seu estado de saúde. Song e Singer (2006) afirmam que o encargo de tratar de um 

idoso com dependência pode desenvolver stresse no prestador de cuidados, e o stresse 

acumulado de outros acontecimentos da vida pode contribuir para a sensação de maior 

sobrecarga. É principalmente no campo da saúde mental que os danos do ato de cuidar 
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mais se evidenciam, apresentando níveis de ansiedade e depressão maiores que os da 

população em geral (Martins, 2006).  

 

 

5.2 Avaliação dos mecanismos de coping  

 Esta escala, tal como já foi mencionado tem como finalidade perceber a forma 

como cada cuidador enfrenta as dificuldades. 

 Conseguimos assim verificar que 43,05% dos cuidadores utilizam a estratégias 

de coping mais direcionadas para a perceção alternativa sobre a situação, com um 

desvio padrão de 7,2 e o valor da mediana (42) é inferior à média. Numa escala que 

pode ir até aos 60, o valor máximo alcançado foi de 55. Ainda que não foi atingido o 

valor máximo do índice estamos diante de prestadores de cuidados que patenteiam estar 

aptos para perceber as alternativas à situação com que se defrontam, descobrindo 

mecanismos que melhor se adequa à resolução da situação problema. 

 No que concerne aos mecanismos de coping para lidar com os acontecimentos 

/resolução de problemas, nesta amostra o valor de média foi de 41,78%, indicando 

assim que os cuidadores compreendiam bem a maneira como enfrentar as dificuldades e 

a resolução de problemas. 

Verificou-se que 70 cuidadores desta amostra detêm de alguma perceção de eficácia das 

estratégias de coping, existindo 42 que apresenta uma perceção de elevada eficácia. 

Contudo ainda existem sete indivíduos que não usam nenhum mecanismo de coping. É 

necessária uma intervenção educativa para passar do nível baixo a intermédio para o 

nível elevado. Esta população vai querer uma intervenção especializada, devido ao facto 

da nossa população ser mais envelhecida. Desta forma é possível presumir que a 

intervenção junto dos cuidadores deve potencializar os mecanismos de coping, de forma 

a melhorar a prestação de cuidados, usando estratégias para superar as dificuldades. 

Ser prestador de cuidados exige um extremo empenho, tendo como possível 

consequência o acréscimo do nível de stresse, assim como se pode verificar na tabela 

17, com uma média de 22,08%. Cada cuidador responde de maneira diferente ao stresse 

decorrente da prestação de cuidados, sendo que alguns indivíduos enfrentam de forma 

mais adequada as situações de stresse. O ambiente e as experiências de cada cuidador, 

podem exercer influência de forma significativa na maneira como este se adapta às 

exigências do cuidado (Souza et al., 2015). 
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Brito (2002) realizou um estudo em que parte do princípio que as dificuldades sentidas 

pelos prestadores de cuidados de idosos com dependência, as fontes de satisfação 

encontradas e os mecanismos de coping usados pelos cuidadores, poderão ser 

considerados como preditores diretos de uma sobrecarga menor. Ou seja, quanto mais 

mecanismos de coping utilizarem, maior será a atitude otimista face a função que 

desempenha, assim como maior será o seu estado de saúde. Por conseguinte, a aptidão 

para utilizar os mecanismos de coping acresce a auto eficácia e fortalece os cuidadores, 

fazendo com que se torne mais capazes e habilitados para o ato de cuidar, e também a 

aptidão de coping do prestador de cuidados parece minorar os impactos e repercussões 

da prestação de cuidados, revertendo-se em menor grau de sobrecarga (Lage, 2005).  

 

5.3 Avaliação das dificuldades sentidas pelos cuidadores 

 O CADI permite avaliar e identificar as dificuldades percecionadas pelos 

prestadores de cuidados, assim como a forma como cada cuidador perceciona e vivencia 

essas dificuldades. 

 De acordo com a análise dos resultados obtidos, é possível verificar-se que 

existem modificações na vida dos cuidadores, cujas maiores dificuldades são a diversos 

níveis tendo-se destacado às exigências de ordem física (média = 14,58), os problemas 

relacionados com o idoso (média = 14,58) e a reações à prestação de cuidados (média = 

18,69). 

 Na investigação feita por Sequeira (2010) com um grupo de 182 prestadores de 

cuidados de idosos com dependência com e sem demência, aferiu-se que os cuidadores 

apresentavam maiores dificuldades no âmbito social, nos problemas relacionados com o 

idoso, na falta de ajuda por parte dos restantes familiares e nas exigências do ato de 

cuidar. Ricarte (2009) constatou no estudo que realizou com 78 cuidadores, que as 

dificuldades sentidas por estes dizem respeito ao desgaste físico e psicológico devido ao 

acumular de tarefas. Realça a incapacidade psíquica, emocional e física, que provoca na 

grande maioria das vezes o surgimento do aparecimento do estado de sobrecarga. Na 

investigação realizada por Mata e Rodríguez (2012) com 232 prestadores de cuidados 

menciona que o indivíduo que adota a função de prestar cuidados não detém de 

formação específica para desenvolver uma série de novas funções com que se encara e 
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sobre as quais as identifica como sendo complexas. Na perspetiva de Pera (2012) estas 

dimensões são as que melhor evidenciam as dificuldades percecionadas pelos 

cuidadores no ato de cuidar. 

Estes resultados vão ao encontro daquilo que foi mencionado por Mata e Rodríguez 

(2012) que são da opinião que independentemente das dificuldades com que o seio 

familiar possa ter de se defrontar, estes assumem a responsabilidade de prestar cuidados 

por afeição e carinho pelo idoso. Araújo (2009) diz que a ligação afetiva constitui o 

motivo principal pelo qual o prestador de cuidados assume o cuidado. 

Segundo a investigação de Martins, Garret e Ribeiro (2003) as dimensões que exercem 

mais influência no quotidiano dos cuidadores são as implicações na vida pessoal, 

reações às exigências, sobrecarga emocional, tal como acontece no presente estudo. Ou 

seja, o prestador de cuidados tende a exibir uma sobrecarga física, emocional e social 

maior decorrente destes fatores. 

 No que concerne ao valor médio total na escala CADI verificou-se que os 

cuidadores neste estudo tiveram classificações médias superiores ao valor médio teórico 

do índice, indicando que os participantes desta amostra apresentam maiores 

dificuldades. Evidencia-se ainda que todas as dimensões se correlacionam de forma 

significativa e positiva com o índice total das dificuldades. 

 

5.4 Avaliação da sobrecarga dos cuidadores 

 Mediante a análise dos resultados obtidos com o questionário de avaliação da 

sobrecarga do cuidador informal, procura-se analisar o impacto social, físico e 

emocional da função do prestador de cuidados, no âmbito do ato de cuidar. Avaliar a 

sobrecarga do cuidador é um aspeto importante para a qualidade do apoio concedido ao 

idoso. 

 Tendo em consideração as médias dos valores obtidos neste questionário, a 

sobrecarga é maior ao nível das implicações ao nível pessoal (média = 31,41), reações 

às exigências (média = 11,56), satisfação com o papel e com o familiar (média = 10,96) 

e a sobrecarga emocional (média = 10,57). De acordo com o estudo de (Martins, Ribeiro 

e Garrette, 2003) as dimensões deste índice, em que o prestador de cuidados tem 

tendência a manifestar maior grau de sobrecarga são: as implicações da vida pessoal do 

cuidador informal; reacções a exigências; sobrecarga emocional e percepção dos 

mecanismos de eficácia e de controlo. De acordo com Sequeira (2010) apesar de todos 
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os problemas físicos que podem ocorrer devido à prestação de cuidados, a sobrecarga 

emocional é aquela que apresenta mais impacto sobre o cuidador informal. Num estudo 

feito com cuidadores informais por Marques et al (2011), constatou-se que há uma 

implicação no estado de saúde, tanto no âmbito psicológico como físico. Estes autores 

mencionam ainda que um cuidador sem apoio pode ser um próximo doente, devido ao 

fato de ser pressionado por necessidades imediatas do idoso, acabando por se esquecer 

de si próprio. Os prestadores de cuidados defrontam-se com uma tarefa permanente, de 

contrabalançar as necessidades do idoso com as suas. 

 Algumas investigações mencionam que o género do cuidador pode constituir-se 

como um fator de risco, ou seja o sexo feminino tende a envolver-se mais 

emocionalmente, exibindo um grau de sobrecarga maior (Lage, 2005; Marques, 2005). 

Segundo Andrade (2009 citado por Cruz et al, 2010) os aspetos que levam à sobrecarga 

do cuidador são o aumento da intensidade dos cuidados, o nível de dependência do 

idoso, a ausência de conhecimentos sobre o grau de evolução da situação de saúde, a 

ausência de colaboração do idoso, o afastamento social, a falta de recursos financeiros, 

as mudanças de comportamento do idoso, as discordâncias familiares e a ausência de 

apoio formal e informal. O cuidador dispõe de menos tempo para si próprio, para os 

seus parentes e amigos. 

5.5 Relação entre a sobrecarga dos cuidadores informais com os mecanismos de 

coping 

 A terceira questão de investigação pretendia verificar se existe relação entre o 

nível de sobrecarga e os mecanismos de coping utilizados pelos cuidadores. No que 

concerne à correlação entre as duas variáveis as duas variáveis: verificamos que existe 

relação positiva elevada entre a perceção alternativa sobre a situação e a forma de lidar 

com os acontecimentos. Relativamente à dimensão lidar com os sintomas de stresse e a 

forma como se lida com os acontecimentos existe uma correlação positiva moderada. 

No que concerne à correlação entre lidar com os sintomas de stresse e a perceção 

alternativa sobre a situação verifica-se que existe uma correlação positiva elevada. Em 

relação à pontuação total do CAMI em relação às suas três dimensões verifica-se que 

existe uma correlação positiva elevada com as dimensões lidar com os acontecimentos 

(r =0,890; p =0,00), perceção alternativa sobre a situação (r =0,903; p =0,00) e com a 

forma de lidar com as situações de stresse (r =0,734; p =0,00). 
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Depois de analisada a correlação entre dimensões CADI e a pontuação global do 

QASCI, é possível deduzir que todos os fatores se correlacionam com o global do 

índice. De acordo com Martins (2006) quanto maior for o tempo dispensado a cuidar e 

quanto mais horas passam cotidianamente com o idoso, maior será o grau de 

sobrecarga.  

 Com os resultados obtidos neste estudo, conclui-se que há uma relação entre a 

sobrecarga do cuidador e os mecanismos de coping, ou seja, se o cuidador utilizar 

estratégias para ultrapassar o problema, menor será o grau de sobrecarga. Segundo 

Simonetti e Ferreira (2008) na investigação realizada sobre os mecanismos de coping, 

inferiram que os mecanismos de coping mais usados pelos prestadores de cuidados são 

os centrados na emoção. Referiram ainda que a inexistência de auxilio, por parte do seio 

familiar, como sendo um aspeto fundamental para o uso deste tipo de mecanismo. 

 

5.6 Relacionar as dificuldades sentidas no ato de cuidar com a sobrecarga 

 A quarta questão de investigação relaciona-se com as dimensões do ato de 

cuidar em que o prestador de cuidados manifesta mais sobrecarga. A correlação de 

Person permitiu concluir que há uma correlação positiva, isto é quanto mais elevado o 

valor das dificuldades maior será a sobrecarga. O grau de sobrecarga é explicado pelas 

dificuldades. 

As dimensões do ato de cuidar em que o cuidador manifesta mais dificuldades são do 

âmbito das alterações pessoais que ocorrem no quotidiano, as reações às exigências da 

prestação de cuidados e a sobrecarga emocional. Isto vai ao encontro da opinião de 

Palma (1999) que acredita que a detenção de saberes sobre a técnica de prestação de 

cuidados, assim como sobre a dependência e a enfermidade permite melhorar o ato de 

cuidar, minimiza e atenua as dificuldades e melhora o controlo acerca da situação. 

Os prestadores de cuidados, em geral, parecem ter a capacidade para enfrentar as 

situações problemáticas e até conseguem algumas alternativas para resolver os 

problemas, contudo manifestam alguma dificuldade em enfrentar os sintomas de stresse. 

Podemos desta maneira, crer que a abordagem aos prestadores de cuidados deve 

potencializar os mecanismos de coping no aperfeiçoamento das aptidões para prestar 

cuidados, usando estratégias de superação das dificuldades, fortificando e fortalecendo 



 

107 

 

as competências ao nível comportamental e intelectual, aprimorando as suas 

expectativas, tentando perceber e adaptar-se com o intuito de conseguirem arranjar uma 

solução para os problemas e as demandas do ato de cuidar. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Com a execução desta investigação algumas conclusões emergiram para dar 

respostas às questões e objetivos traçados. Cremos que o nosso estudo tenha dado uma 

contribuição para a especialização, no sentido de conhecer melhor a prestação de 

cuidados a idosos com dependência, quais as dificuldades sentidas no ato de cuidar, 

possibilitando uma maior reflexão sobre a realidade do concelho de Vila Real. Esta 

investigação é pertinente porque diante do aumento do número da população idosa com 

dependência e do crescente envelhecimento demográfico, investir conhecimento nesta 

área constitui uma mais-valia para os profissionais de saúde. Numa sociedade 

caraterizada pelo envelhecimento da população, constata-se um acréscimo do 

surgimento de doenças crónicas, aumentando a vulnerabilidade da população idosa. O 

envelhecimento populacional nos últimos decénios tem-se vindo a acentuar, estando 

associado o índice de dependência o que irá trazer um grau mais complexo de cuidados. 

Crescentemente o apoio aos idosos emerge como uma prioridade o estabelecimento de 

políticas financeiras, de saúde e sociais. Consideramos ser fundamental a 

implementação / preservação das políticas de saúde que possibilitem fortificar as 

respostas aos cuidadores de idosos dependentes. Desta forma, emerge a urgência de 

investir conhecimento na área dos prestadores de cuidados, cuja finalidade principal é 

garantir um nível elevado de qualidade de vida ao idoso. Por fim, o ato de cuidar da 

população idosa com dependência continua a ser um valor importante no entanto é 

necessário que seja assegurada a qualidade de vida quer ao idoso, quer ao cuidador. 

  Têm-se constatado que as investigações efetuadas nesta área são de extrema 

relevância, visto que patenteadas cientificamente as dificuldades e a sobrecarga do 

cuidador. Os profissionais de saúde devem assumir um papel ativo na planificação de 

programas de assistência e acompanhamento dos prestadores de cuidados que recaem 

num reconhecimento das dificuldades de quem presta cuidados e de quem beneficia dos 

cuidados, necessitando de se constituir uma conexão entre o cuidador e os outros 

membros pertencentes à equipa multidisciplinar, adoptando uma atitude de escuta ativa 

e disponibilidade no sentido de permitir perceber as necessidades e os constrangimentos 

dos prestadores de cuidados. Perceber o contexto estratégico dos prestadores de 

cuidados, as suas dificuldades, a sobrecarga e os mecanismos que utiliza para lidar com 
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as situações, é o ponto de partida para que se desenvolvam estratégias no âmbito 

nacional. É fundamental e crucial enaltecer e enobrecer a função de cuidador e conceber 

mecanismos que conseguiam minorar a sobrecarga percecionada na prestação de 

cuidados. Existe ainda muito a desenvolver no âmbito do ato de cuidar em prol do 

melhoramento do auxílio ao seio familiar que encara no seu dia a dia situações distintas. 

Os cuidadores informais necessitam de ser alvo de intervenção nas mais distintas áreas, 

numa fase inicial, a intervenção deve ser sobre a enfermidade do idoso, mecanismos de 

comunicação com o idoso, cuidados a ter. Desta forma, para que o idoso seja bem 

cuidado igualmente o prestador de cuidados deve cuidar de si. O que pode vir a ser 

implementando é a criação de grupos de suporte aos cuidadores, no sentido de estes 

partilharem as suas experiências com pessoas que também prestam cuidados. Para o 

cuidador é fundamental fazer psicoeducação (programas de capacitação, estratégias para 

capacitar) em que se deem resposta às necessidades específicas dos prestadores de 

cuidados, auxilia a que seja feita uma transição saudável e promove uma gestão mais 

eficaz dos cuidados. 

  O núcleo familiar é o primeiro a poder responder a uma situação de 

dependência dos idosos, constitui-se como sendo o grupo primário básico de ajuda, com 

a função mais importante no ato de cuidar a longo prazo, visto que o prestador de 

cuidados normalmente é um elemento da família, com um grau de proximidade ao 

idoso, que em grande parte das vezes se compromete a prestar cuidados ao seu ente 

querido. As modificações decorrentes na política ao nível social solicita a que o idoso 

com dependência permaneça na sua habitação, cabendo à família assumir o ato de 

cuidar. 

  De acordo com a análise dos resultados obtidos e não perdendo de vista os 

objetivos delineados para este estudo, considera-se que os objetivos foram atingidos. 

Em seguida, apresentam-se as considerações finais com mais significância que 

obtiveram maior expressividade no decorrer da investigação.  

Constatou-se que a amostra deste estudo é maioritariamente do sexo feminino, 

inteiramente formada por parentes do idoso, na grande parte dos casos são as filhas que 

exercem a função de cuidar. Os cuidadores apresentam maiores dificuldades na 

prestação de cuidados, necessitando de auxílio, as maiores dificuldades indicadas pelos 

cuidadores foram as restrições ao nível social, exigências de ordem física e a reações à 
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prestação de cuidados. Os prestadores de cuidados que tratam de idosos com 

dependência sentem mais dificuldades no ato de cuidar. Constatou-se que o quotidiano 

dos cuidadores sofre modificações nomeadamente no âmbito do lazer. Desta forma crê 

se que a função de prestador de cuidados é fundamental no sentido de propiciar ao idoso 

um fim de vida com dignidade e junto de todos aqueles que adora No decorrer do 

processo de prestação de cuidados, o cuidador tem ao seu encargo as funções de: cuidar 

da saúde do idoso; promover a autonomia e independência do idoso; estimular e auxiliar 

o idoso na execução das tarefas da vida diária; monitorizar o idoso; proporcionar um 

ambiente cómodo para que o idoso possa repousar; promover a comunicação e 

socialização. O ato de cuidar decorre num horário ininterrupto, o fornecimento 

permanente de cuidados pode originar numa sobrecarga intensa para o prestador de 

cuidados, podendo afetar o seu estado de saúde, a sua vida familiar, nomeadamente a 

ligação com os restantes elementos do núcleo familiar, o tempo de lazer e o 

desempenho no emprego. Concluindo-se assim que ainda existem muitos cuidadores de 

idosos com dependência que sentem um grau de sobrecarga elevado ocasionado pela 

execução de tal função. Aferiu-se portanto com esta investigação que os mecanismos de 

coping apresentam um papel de extrema importância para potencializar a árdua tarefa 

que é fornecer cuidados a pessoas com dependência e a gerir a sobrecarga. Os 

prestadores de cuidados, em geral, parecem ter a capacidade para enfrentar as situações 

problemáticas e até conseguem algumas alternativas para resolver os problemas, 

contudo manifestam alguma dificuldade em enfrentar os sintomas de stresse. Podemos 

desta maneira, crer que a abordagem aos prestadores de cuidados deve potencializar os 

mecanismos de coping no aperfeiçoamento das aptidões para prestar cuidados, usando 

estratégias de superação das dificuldades, fortificando e fortalecendo as competências 

ao nível comportamental e intelectual, aprimorando as suas expectativas, tentando 

perceber e adaptar-se com o intuito de conseguirem arranjar uma solução para os 

problemas e as demandas do ato de cuidar. Concluiu-se que existe uma relação direta 

entre o QASCI e o CAMI, na globalidade, isto é quando os cuidadores utilizam os 

mecanismos de coping, menor é o grau de sobrecarga sentida. Neste sentido, as 

modalidades de intervenção a serem implantadas devem ter em conta os mecanismos de 

coping que os prestadores de cuidados usam com eficácia, de forma a promover a 

satisfação e a diminuir a sobrecarga. Também é fundamental auxiliar os prestadores de 

cuidados a incrementar novos mecanismos para fazer face às situações, quando as que 

usam não são adequadas. 
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  A presente investigação manifesta uma limitação designadamente no tamanho 

da amostra, o facto da colheita de dados terem demorado mais tempo do que o previsto 

(três meses), pois obter dados com este tipo de população é difícil. Outro aspeto a referir 

é a burocracia relativa à aprovação por parte das instituições para proceder à recolha de 

dados. 

 É importante a realização de mais estudos sobre esta temática, dado que, como já 

foi mencionado no decorrer do trabalho, de acordo com as projeções demográficas 

expostas, os prestadores de cuidados serão um recurso fundamental na prestação de 

cuidados a idosos. Para futuros estudos, considero ser importante replicar esta 

investigação com amostras maiores e noutras zonas do país.  

 Termino esta investigação com a certeza de que os objetivos delineados foram 

alcançados, contribuindo para o conhecimento teórico sobre o prestador de cuidados, e 

em contribuir para o conhecimento da realidade do Concelho de Vila Real. Como futura 

Gerontóloga considero que as intervenções devem ser centradas no cuidador e no idoso. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I-Consentimento Informado 

 

 Eu, Rita Correia Batista Mourão Pinto, estudante do mestrado de Gerontologia: 

Atividade Física e Saúde no Idoso, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

estou a realizar uma investigação. A minha investigação é no âmbito do stresse, 

sobrecarga e mecanismos de coping dos cuidadores informais de idosos dependentes, 

sob a orientação científica da Professora Doutora Cristina Antunes, docente da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Neste sentido, solicito a sua autorização para participar no presente estudo. De salientar 

que a sua participação é voluntária e os dados obtidos neste estudo são confidenciais. 

Se compreendeu os objetivos da investigação e aceita participar no estudo, pedimos-lhe 

que assine a declaração seguinte: 

Aceito participar no estudo: stresse, sobrecarga e os mecanismos de coping utilizados 

pelos cuidadores informais de idosos dependentes, desenvolvido por Rita Correia 

Batista Mourão Pinto no âmbito do Mestrado de Gerontologia: Atividade Física e Saúde 

no Idoso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

_________________________________ 

Vila Real, ____ de _____________ de 2018 

 

 



 

125 

 

 

 

 

 Apêndice II- Pedido de autorização para obtenção de dados 

 

Exmo. Sr. 

Presidente do Conselho de Administração 

 

Assunto: Pedido de colaboração para realização de uma investigação 

 

Chamo-me Rita Correia Batista Mourão Pinto, sou estudante na Universidade de Trás-

os Montes e Alto Douro, a frequentar o Mestrado em Gerontologia: Atividade Física e 

Saúde no Idoso. Encontro-me neste momento a realizar um trabalho de investigação no 

âmbito do projeto de dissertação de mestrado de título: “Stresse, sobrecarga e os 

mecanismos de coping nos cuidadores informais de idosos dependentes”. 

Para tal, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a colaboração no sentido de 

facultar informações relativas aos cuidadores que cumpram os critérios necessários para 

participar no estudo.   

Informo ainda que todos os dados e informações relativas aos cuidadores são 

confidenciais. Em anexo, envio os instrumentos que irão ser utilizados para a recolha de 

dados. 

Grata pela atenção dispensada, aguardo parecer do pedido solicitado. 

Com os melhores cumprimentos, 

Rita Pinto 

(Telefone: 932063579, E-mail: princesalinda-17@outlook.pt) 
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Apêndice III-  Questionário Sociodemográfico 
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ANEXOS 

 

Anexo I- Índice de Barthel 

 

 

Fonte: Mahoney & Barthel, 1968 
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Anexo II- Índice de Avaliação das Dificuldades do Cuidador Informal 

 

 



 

130 

 

 

 

 



 

131 

 

 

 

  

Fonte: Sequeira, 2010 
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 Anexo III -Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (versão 

reduzida) 
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      Fonte: Martins et al, 2003 
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Anexo IV - Índice de avaliação das maneiras como o cuidador enfrenta as dificuldades 
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Fonte: Nolan et al, 1998 
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Anexo V-  Autorização / Parecer da Comissão de Ética da Universidade de Trás-os- 

Montes e Alto Douro para a realização da investigação 
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Anexo VI-Pedido de autorização para instrumento de recolha de dados (CADI E 

CAMI) 
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Anexo VII-  Pedido de autorização para utilização do instrumento de recolha de dados 

(QASCI) 
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Anexo VIII-Pedido de autorização para instrumento de recolha de dados do Índice de 

Barthel 

 

 

 


