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resumo 
 

 

Nos termos do Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro, o “Acolhimento 
Familiar” é uma medida de Política Social que consiste em integrar, temporária 
ou permanentemente, em famílias consideradas idóneas, pessoas idosas ou 
adultos com deficiência, que se encontrem em situação de dependência ou de 
perda de autonomia, vivam isoladas e sem apoio de natureza sócio-familiar 
e/ou em situação de insegurança. Destina-se a evitar ou retardar o recurso à 
institucionalização garantindo à pessoa acolhida um ambiente sócio-familiar e 
afectivo propício à satisfação das suas necessidades quando não possa 
permanecer no seu domicílio. Trata-se de uma resposta social que tem vindo a 
expandir-se nos últimos anos destacando-se como modalidade de cuidado 
integral, necessário ao bem-estar dessa população. A partir da experiência de 
Acolhimento Familiar (AF) no concelho de Bragança, procurou-se conhecer as 
características das famílias de acolhimento (FA) e as situações de vida dos 
idosos que motivam a opção por esta resposta. Foram utilizados três 
questionários aplicados às 16 Famílias de Acolhimento em actividade no 
concelho, aos 42 indivíduos acolhidos e aos 7 profissionais da Segurança 
Social envolvidos no acompanhamento destas situações. Os principais 
resultados indicam que o contexto de AF é uma boa opção de protecção e 
cuidado personalizados, face a circunstâncias de vida, familiares e socio-
demográficas particulares: ausência de apoio/suporte ou indisponibilidade para 
os cuidados familiares; inexistência/insuficiência de equipamentos ou outras 
respostas sociais locais adequadas, isolamento e incapacidade da pessoa que 
carece de apoio. Revela-se uma alternativa preventiva efectiva da 
institucionalização tradicional em lar, enquanto resposta mais consentânea 
com as necessidades da população alvo, particularmente indicada em regiões 
onde se verifique um número elevado de idosos em situação de isolamento 
familiar e social e, em locais do interior envelhecidos. O estudo realça as 
condições e capacidades das FA para acolher e cuidar com qualidade, 
garantindo um ambiente socio-afectivo de bem-estar e satisfação; com impacto 
muito positivo na qualidade de vida das pessoas acolhidas. Salienta-se que, 
pela qualidade humana e afectiva das interacções que se estabelecem, as FA 
apresentam alguns aspectos do funcionamento que vão no sentido de uma 
compensação eficaz perante a ausência, indisponibilidade e/ou 
desresponsabilização dos cuidadores familiares. O estudo evidencia que o 
desenvolvimento de estratégias de expansão e equidade na distribuição 
territorial da medida e maiores investimentos na divulgação, formação e apoio 
técnico regular às FA, permitirão qualificar e dignificar boas práticas de 
acolhimento aumentando a qualidade da oferta destes serviços, com 
benefícios reconhecidos para os seus utilizadores. 
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Abstract 

 
By the terms of the article 391 of the decree-law dated October 15th 1991, 
“Family Shelter” is a measure of social policy, which consists, temporarily or 
permanently, of integrating in qualified families, the elderly and disabled living 
under a situation of dependency and autonomy loss, or even isolated from the 
world without their own family and social support and feeling extremely 
insecure. The aim of this measure is to prevent the degradation of the 
individual, assuring a family and social environment in order to help those who 
can’t be self-supporting. It’s a social resource which has lately expanded as an 
essential full-care service for the welfare of that community. From the family 
shelter experience in the district of Bragança I tried to be acquainted with the 
characteristics of caregiver families and which life conditions of the elderly 
motivated such a response. Three questionnaires have been applied on sixteen 
caregiver families, forty-two users and seven social workers involved in these 
situations. The main results of these questionnaires show that shelter family 
environment is an unquestionable, personalized choice of protection and care 
whenever you deal with specific family and socio-demographic circumstances 
of life: lack of support or unavailability for family care; inexistence / insufficiency 
of equipment or other local appropriate social responses; isolation and inability 
of the person in need. This shows to be a very effective and preventive 
alternative option which avoids the so institutionalized retirement house, as a 
more suitable reaction to the needs of the target group, particularly directed to 
those places where there is a great number of elderly living socially isolated, 
mainly in the countryside. This survey enhances the condition and ability of 
these families regarding a proper caretaking and shelter giving ensuring a 
social affective environment of welfare and satisfaction which leads to a very 
positive impact on the users’ quality of life. We should enounce that, due to the 
human and affective qualities established by the interactions of host families, 
these families’ operating aspects aim to an effective compensation towards 
absence, unavailability or lack of responsibility of the user’s family. This survey 
makes clear that the development of expansion strategies and equity in the 
territorial distribution of this measure and further investment in spreading, 
training and technical regular support to family shelter will allow the qualifying 
and dignifying of a proper sheltering practice, with the increasing quality offer of 
these services and the recognized benefits of their users. 
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 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O envelhecimento demográfico, resultante do declínio da fecundidade e a 

consequente diminuição da população, é um fenómeno que atinge todo o mundo, sendo 

motivo de grandes preocupações no âmbito social, político e da saúde. Em Portugal, 

segundo o recenseamento de 2001, a estrutura da população nacional apresenta 

características de duplo envelhecimento, já que a população com mais de 65 anos 

representa 16,4% da população total e a jovem apenas 16% desse total (INE, 2001). A 

distribuição geográfica da população idosa caracteriza-se por um maior envelhecimento no 

interior do país face ao litoral. Actualmente, o aumento crescente da população idosa 

(sobretudo dos mais idosos, dependentes e vulneráveis à exclusão social e ao isolamento), 

associada às dificuldades ou indisponibilidades das famílias para garantirem o necessário 

apoio e cuidados, tem conduzido à mobilização e reorganização dos recursos públicos 

existentes e à criação de novas respostas por parte do Estado e da sociedade civil.  

No âmbito das políticas sociais de protecção aos idosos em Portugal foi criada, 

através do Decreto-Lei nº 391/91, de 10 de Outubro, a resposta social “Acolhimento 

Familiar para Pessoas Idosas” (AF). Esta iniciativa consiste em integrar, temporária ou 

permanentemente, em famílias consideradas idóneas, pessoas com 65 e mais anos que se 

encontrem em situação de dependência ou de perda de autonomia, vivam isoladas e sem 

apoio de natureza sócio-familiar e/ou em situação de insegurança.  

Considerando o seu enquadramento legal, a medida possui a “tutela” da Segurança 

Social e destina-se a evitar ou retardar o recurso à institucionalização garantindo à pessoa 

acolhida um ambiente sócio-familiar e afectivo propício à satisfação das suas necessidades. 

Embora seja uma medida já com 17 anos de existência no nosso país, a sua aplicação não 

está generalizada devido à dificuldade em angariar famílias e à evolução/crescimento de 

algumas das respostas tradicionais e expansão de novas respostas alternativas à 

institucionalização, nomeadamente o Apoio Domiciliário Integrado (ADI). 

A abordagem exploratória que pretendemos dar a uma temática que tem sido pouco 

estudada em Portugal, poderá constituir um contributo para alargar o conhecimento sobre a 

sua aplicação. Pretendemos compreender os processos/contextos e condições de 

acolhimento familiar, permitindo uma reflexão sobre as suas potencialidades/limitações 
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enquanto recurso disponível e alternativo para responder aos problemas e necessidades da 

população idosa e das famílias.  

O objectivo geral desta pesquisa é contribuir para definir alguns critérios que 

permitam optar pela medida Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas. Mais 

especificamente, o nosso propósito é compreender em que contextos sociais, demográficos 

e geográficos parece ser uma resposta adequada. Assim, o estudo exploratório e descritivo 

irá permitir maior conhecimento sobre as seguintes questões:  

a) Em que circunstâncias de vida a medida Acolhimento Familiar parece ser a 

melhor opção para idosos? 

b) As famílias que acolhem devem ter que características: o que as torna boas/más 

famílias de acolhimento?  

c) Quais os determinantes de um acolhimento bem sucedido?   

A selecção do concelho de Bragança considera-se preferencial como unidade de 

análise para a pesquisa. Essencialmente porque com o progressivo envelhecimento 

demográfico se insere nas tendências gerais do País e, em particular, das regiões do interior 

com elevadas percentagens de população idosa e elevados índices de envelhecimento. O 

concelho de Bragança é um dos municípios com maior área, com 1 173,93 km 2 , e 34 752 

habitantes (Censos 2001), subdividido em 49 freguesias. As duas freguesias urbanas têm 

vindo a ganhar população como reflexo da atracção demográfica exercida pela cidade 

como capital de Distrito e das dinâmicas de desenvolvimento social e económico. A 

maioria das freguesias rurais sofre de um processo de desertificação crescente com um 

elevado índice de envelhecimento da população. O envelhecimento da população propicia 

a necessidade do incremento de novas respostas. Apesar da implementação de diversos 

programas sociais no concelho dirigidos aos idosos e suas famílias, as freguesias rurais 

apresentam défices ao nível da cobertura dos equipamentos e respostas sociais de apoio, 

nomeadamente aqueles com maior pobreza e exclusão social, dependência ou perda de 

autonomia, sem suporte adequado de natureza sócio-familiar e/ou que vivem isolados.  

Para compreender se a medida «Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas» é 

particularmente adequada ao contexto sócio-demográfico do concelho de Bragança e 

regiões limítrofes, este estudo permitirá também:  

a) Conhecer as características das famílias de acolhimento, das situações de vida 

dos idosos e dos contextos de acolhimento, que motivam os técnicos da 
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Segurança Social a decidir pelo “Acolhimento Familiar”, diferenciando-o como 

resposta social adequada às necessidades dos idosos. 

b) Conhecer e descrever as características socio-demográficas das Famílias de 

Acolhimento, o contexto e a percepção destas famílias quanto a vários aspectos 

associados à situação de prestação de cuidados. 

c) Conhecer e descrever as características dos idosos acolhidos. 

Para responder aos objectivos traçados no estudo recorremos a três questionários 

estruturados para entrevista, aplicados às 16 Famílias de Acolhimento legalmente 

constituídas no concelho de Bragança, aos 42 idosos acolhidos por essas famílias e aos 7 

profissionais do Centro Distrital de Segurança Social, responsáveis pelo seu 

enquadramento/acompanhamento local.  

Do ponto de vista estrutural a dissertação encontra-se organizada em duas partes. A 

Parte I enquadra o referencial teórico, revelando a revisão bibliográfica e pesquisa 

documental efectuada durante o processo de construção desta dissertação. Existe uma 

escassez de material bibliográfico directamente relacionado com a aplicação e avaliação 

desta medida e as condições de assistência prestada pelas Famílias de Acolhimento. Assim, 

alguns aspectos considerados relevantes são abordados numa perspectiva de compreensão, 

segundo alguns tópicos que se interrelacionam com a problemática em estudo.  

No Capítulo 1 são apresentadas algumas considerações sobre o processo de 

envelhecimento demográfico e o seu impacto, enquanto problema social nos diversos 

sistemas de apoio e cuidados às pessoas idosas, destacando no âmbito das chamadas 

“Políticas para o Envelhecimento” a emergência de respostas inovadoras de apoio de saúde 

e de solidariedade social. O Capítulo 2 centra-se na temática deste estudo, considerando o 

enquadramento legal, o contexto técnico e normativo que rege a actividade das Famílias de 

Acolhimento e algumas das especificidades da prestação de cuidados a idosos 

desenvolvida em contexto de Acolhimento Familiar.  

A Parte II enquadra o Estudo de Campo. No terceiro capítulo procede-se ao 

enquadramento do estudo: objectivos, metodologia e uma análise sumária do contexto 

local da pesquisa. Nos capítulos 4 e 5 desenvolve-se, respectivamente, a apresentação e a 

leitura dos dados e a discussão dos resultados. Para finalizar apresentamos as conclusões e 

as possíveis implicações/sugestões para as quais a nossa reflexão aponta, passíveis de 

aplicação num futuro próximo. 
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CAPÍTULO 1 Alterações demográficas: desafios aos cuidados às pessoas 

idosas dependentes 
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O envelhecimento é um fenómeno estruturante das sociedades contemporâneas. O 

aumento da longevidade humana, sem paralelo na História, e a tendência inversa da 

fecundidade são fenómenos associados a profundas mudanças sociais, económicas e 

culturais indutoras das novas formas de viver e experienciar as diferentes fases da 

existência. O seu impacto na organização social e económica é hoje objecto de estudo e 

reflexão a todos os níveis científicos (Quaresma, 2006).  

É reconhecido que o aumento progressivo do número de pessoas idosas, sobretudo 

as que atingem uma alta longevidade, as alterações no padrão epidemiológico e na 

estrutura social e familiar que acompanham o envelhecimento individual e demográfico 

implicam uma resposta diferenciada e adequada a necessidades específicas: incidindo nas 

dimensões biológica, psicológica, económica, social e de cidadania. Nos diferentes 

sectores da sociedade tem vindo a consolidar-se uma linha de pensamento e acção pró-

activa em relação aos diferentes modos de envelhecer e enfrentar essa fase do ciclo de 

vida. Assiste-se ao desenvolvimento de uma atitude de co-responsabilidade individual e 

colectiva (intergeracional) para com as pessoas idosas, mais frágeis e vulneráveis a 

situações de risco, discriminação e doença. É nos grupos etários mais elevados que se 

encontra um maior número de indivíduos com doenças de evolução prolongada, que 

apresentam limitações funcionais (físicas, mentais ou sociais) para satisfazer de modo 

autónomo e independente as suas necessidades quotidianas e que, por esse motivo, 

carecem dos cuidados directos e constantes de terceiros. 

Neste contexto, as políticas públicas de vários países reconhecem oficialmente a 

contribuição dos cuidadores informais, das iniciativas voluntárias e do sector privado para 

complementar a assistência pública, incapaz de fazer frente à totalidade das necessidades 

que os portadores de dependência precisarão para os próximos anos (Caldas, 2003). 

Consubstancia-se, assim, uma reorganização dos actuais sistemas de cuidados e a 

emergência de novas respostas sociais de apoio ao idoso e às famílias: especialmente nas 

situações em que, devido a condicionalismos de natureza económica, geográfica ou 

familiar se debatem com uma grande restrição de recursos para conciliar o trabalho 

familiar com os cuidados à pessoa idosa em situação de elevada dependência (cf. São José 

& Correia, 2002). 

Como este estudo se centra no estudo de uma Medida de Política Social de 

protecção e apoio à população idosa e adulta com deficiência, torna-se relevante realçar a 
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importância de uma abordagem compreensiva e multidimensional à problemática do 

envelhecimento com dependência. Evidencia-se a necessidade de adequar e diversificar o 

apoio e as estratégias de intervenção assistencial e de cuidados de saúde aos diferentes 

contextos individuais, familiares, sociais, demográficos e económicos que se colocam à 

população mais idosa e às famílias na nossa sociedade.  

Partindo da constatação do envelhecimento à escala mundial e nacional, 

apresentam-se alguns aspectos gerais das dinâmicas populacionais (determinantes, 

características e tendências) enquadrando este tema no processo histórico da construção 

social da velhice. Destacam-se algumas das interdependências entre esses fenómenos e os 

avanços ocorridos em termos das intervenções e das políticas sociais emergentes para o 

planeamento (público e privado) dos serviços e respostas sociais e de saúde dirigidas a este 

contingente populacional. 

 



23 

1. Envelhecimento demográfico: um desafio mundial 

Vivemos uma época em que transformações populacionais e sociais coexistem e se 

influenciam mutuamente. A distribuição etária da população tem sofrido importantes 

mudanças gerando-se um desequilíbrio entre a população jovem (diminuição da taxa de 

natalidade) e envelhecida (aumento da esperança de vida) com implicações na vida pública e 

desenvolvimento social, económico, político e, até, ecológico. Ainda que cada país esteja 

num estádio diferente do ciclo de crescimento socioeconómico e populacional, o 

envelhecimento demográfico é já uma realidade incontestável de amplitude mundial. Resulta 

de progressos consideráveis realizados nos domínios médicos, tecnológicos, económicos, 

culturais e sociais e decorre de várias tendências demográficas simultâneas: o declínio da 

fecundidade e o aumento da esperança de vida, associado à diminuição da população activa 

e decréscimo da população jovem na população total (Fernandes, 2001; Rosa et al., 2004; 

Carrilho & Gonçalves, 2004; Fialho, 2006). 

Em todos os países que vivem o desafio do envelhecimento da população esta 

mudança demográfica exige do poder público, organizações sociais, famílias e cidadãos um 

conjunto de estratégicas e acções integradas para garantir o financiamento, recursos e 

respostas adequadas às novas necessidades e problemas num quadro de coesão e equidade 

sociais. Assiste-se, por isso, ao desenvolvimento de recomendações e directivas globais 

relacionadas com esta problemática.  

Em termos políticos, sobretudo na Europa, esta preocupação traduz-se no 

desenvolvimento de políticas que favorecem a renovação demográfica, permitindo 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2006): i) melhores transições entre os diferentes 

ciclos de vida através da melhoria da conciliação entre a vida profissional, privada e 

familiar; ii) maior valorização do trabalho, com mais emprego e uma vida activa mais longa; 

iii) políticas de imigração mais equilibradas; e, iv) maior eficácia no combate aos 

preconceitos discriminatórios relativos ao cidadão idoso, promovendo a sua inclusão como 

actor político e social. 

Especialistas e várias organizações de âmbito nacional e internacional revelam um 

crescente interesse no campo político, económico, social e cultural sobre o impacto das 

tendências demográficas generalizadas de envelhecimento populacional e o seu reflexo nos 
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múltiplos sectores (sobretudo nos sistemas de saúde e segurança social), concedendo uma 

nova dimensão ao envelhecimento humano e social e à emergência de uma política social 

global de velhice. 

 

            1.1 Processo de envelhecimento demográfico 

 

O processo de envelhecimento demográfico tem vindo a generalizar-se à escala 

mundial (Pinto & Rosa, 1997). Verifica-se o aumento quantitativo e proporcional de idosos 

em relação à população total, em consequência da mudança de uma situação de mortalidade 

e natalidade elevada em populações jovens, para outra panorâmica com uma mortalidade 

baixa em idades jovens e natalidade baixa. Assim, ocorre o estreitamento da base da 

pirâmide etária, acompanhado pelo alargamento do topo da pirâmide (INE, 2002).  

Sabe-se que o fenómeno do envelhecimento populacional é resultado de um processo 

conhecido como «transição demográfica», cuja evolução nem sempre apresentou os mesmos 

ritmos de crescimento. Nazareth (1982) definiu o conceito como a passagem de um estado 

de equilíbrio, em que a mortalidade em idades jovens e a fecundidade possuía elevados 

níveis para um outro estado em que apresentam baixos níveis.  

Até ao início do século XIX, essa transição foi relativamente lenta nos diferentes 

países. As taxas de natalidade e de mortalidade em jovens e adultos eram muito elevadas (a 

esperança média de vida não ia além dos 40 anos), devido às precárias condições socio-

económicas e sanitárias das populações e frequentes catástrofes sociais (como as fomes e as 

pestes, epidemias e pandemias) que ocasionavam a morte de um grande número de pessoas. 

Os especialistas sugerem que a partir do início do século XIX o processo de industrialização 

e consolidação do sistema capitalista mundial originou uma alteração da dinâmica do 

crescimento populacional, em que os índices de crescimento natural da população elevaram-

se pela redução das taxas de mortalidade em idades precoces. Essa alteração conjuntural 

deveu-se à evolução da transição demográfica estar associada ao desenvolvimento 

económico urbano e industrial, o qual permitiu melhorar os rendimentos e o padrão de vida 

das populações. Além disso, já nos finais desse século ocorreram importantes progressos 

sociais e tecnológicos, avanços na Medicina e nos cuidados primários de saúde, 

nomeadamente ao nível do controlo das doenças infecto-contagiosas, que conduziram a uma 
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acentuada redução nas taxas de mortalidade, principalmente a infantil, até então muito 

elevadas, nomeadamente nos países menos desenvolvidos.  

Uma segunda fase de aceleração do crescimento populacional ficou conhecida como 

a “explosão demográfica” (Torres, 1995). Ocorreu após a Segunda Guerra Mundial com a 

diminuição da mortalidade infantil e a manutenção de altas taxas de natalidade. Apontavam-

se cenários catastróficos, caracterizados pela insustentabilidade a longo prazo desse 

movimento, seguindo a “tradição malthusiana”, a qual entendia que a população crescia 

muito rapidamente em relação aos recursos disponíveis e, em consequência, tornava-se um 

impedimento ao crescimento económico (Paiva & Wajnman, 2005). Porém, já nas últimas 

décadas do século XX, o declínio acentuado da fecundidade fez diminuir o ritmo de 

crescimento populacional no mundo, agora apoiado em baixas taxas de natalidade e de 

mortalidade. A diminuição dessas taxas motivou uma evolução da estrutura etária da 

população, no sentido do seu envelhecimento progressivo (Pereira, 2002). Alguns autores 

(cf. Fernandes, 2001; Fialho, 2006) consideram que esta tendência dominante da dinâmica 

das populações, correspondente à redução dos mais novos, jovens adultos e adultos activos, 

e ao aumento dos mais velhos, em termos absolutos, coloca em causa o equilíbrio futuro das 

gerações e a competitividade económica dos países afectados pelo fenómeno do 

envelhecimento. 

Projecções oriundas de estudos promovidos pela ONU (2007) apontam para que esta 

dinâmica de crescimento demográfico persista ainda em vários países do mundo, 

nomeadamente na China e na Índia, acentuando-se em países pobres, como o Afeganistão e 

em grande número de países africanos, como a Libéria, o Uganda, o Burundi, o Chade e o 

Congo, entre outras nações, porque mesmo registando taxas de mortalidade acima da média 

mundial, as taxas de natalidade continuam altas. 

A OMS (2007) estima que, até ao final da primeira metade do presente século, a 

população mundial cresça 37% até 2050 e que dos actuais 6,7 mil milhões de indivíduos, 

ultrapasse a barreira dos 9 mil milhões. Contrariamente, no Japão e na maioria dos países 

economicamente mais desenvolvidos da Europa, haverá uma diminuição em termos 

absolutos da população. A excepção parece estar nos Estados Unidos da América, que 

deverá registar um incremento populacional, devido ao elevado número de imigrantes que o 

país deverá receber nas próximas décadas (ONU, 2007). Na Europa (apesar dos 8 milhões de 



26 

imigrantes em 2004 e dos 40 milhões em 2050) a imigração dificilmente poderá compensar 

os efeitos da baixa fecundidade e do prolongamento do tempo de vida (Eurostat, 2006).  

Segundo projecções da ONU (1997) para o ano de 2050, a expectativa de vida nos 

países desenvolvidos será de 87,5 anos para os homens e 92,5 anos para as mulheres e nos 

países em desenvolvimento será de 82 anos para os homens e 86 anos para as mulheres. De 

acordo com a Comunicação da Comissão Europeia, de 12 de Outubro de 2006, intitulada «O 

futuro demográfico da Europa – transformar um desafio em oportunidade», as previsões 

apontam para que o número médio de filhos por mulher na União Europeia (1,5) se 

mantenha abaixo do limiar de renovação das gerações (2,1) e que a esperança de vida possa 

ainda aumentar 5 anos até 2050. O número de europeus em idade activa (15 aos 64 anos) 

diminuirá 48 milhões até 2050 e, assim, a taxa de dependência deverá duplicar, atingindo 

nesse período 51%. Estas tendências reduzirão ligeiramente a população total, que crescerá 

em ritmo mais lento, aumentando a proporção de pessoas idosas, sobretudo com idades de 

80 e 90 anos, frequentemente em situação de fragilidade (Comissão Europeia, 2006).  

 

1.2 Envelhecimento dos mais velhos 

 

Múltiplos dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2002) indicam que 

a população mundial com mais de 60 anos tem aumentado a um ritmo mais acelerado do que 

qualquer outra faixa etária. A OIT estima que a nível mundial, entre 1950 e 2050, o número 

de pessoas com mais de 60 anos irá aumentar de 200 milhões para 2 mil milhões. Nessa 

altura, de acordo com previsões da Comissão de População e Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2007) as pessoas com mais de 60 anos representarão 

32% da população mundial e superarão pela primeira vez na História o número de crianças.  

A Europa envelheceu mais rapidamente do que o resto do mundo, sendo actualmente 

a região onde a população é mais velha, já que as pessoas idosas representam 21% e as 

crianças são 15%. As estimativas indicam que, em 35 anos, a Itália será o segundo país onde 

haverá a maior população idosa, atrás apenas da Espanha; a América do Norte é actualmente 

a segunda região mais velha do planeta, com 17% de idosos, proporção que passará em 2050 

para 27%, e em contraste, a África conta actualmente com a população mais jovem, já que 

os idosos constituem apenas 5% da população, enquanto as crianças são 15% (ONU, 2002). 
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Contudo, em África, à semelhança dos países menos desenvolvidos da região latino-

americana, essa percentagem aumentará para 24% em 2050. Espera-se que a população 

infantil nesse período diminua um terço, passando para 19% nos países em 

desenvolvimento, enquanto nas nações industrializadas a percentagem permanecerá 

constante e continuará nos 16% actuais. Nas nações desenvolvidas, a proporção aumentará 

entre 32% e 62% o número de idosos para cada 100 pessoas em idade economicamente 

activa, enquanto no mundo em desenvolvimento passará de 13% para 34% no mesmo 

espaço de tempo (ONU, 2002). Na Europa, a não ser que fortes movimentos migratórios 

alterem essa tendência, a proporção de pessoas idosas em relação à população 

economicamente activa deverá continuar a aumentar, estimando-se que o rácio de 

dependência seja de quatro pessoas em idade activa por cada pessoa com mais de 65 anos e 

que, em 2050, esse número passe para metade (Ministério das Finanças e da Administração 

Interna, 2006). 

Como principais aspectos resultantes deste processo apresenta-se o declínio da 

mortalidade, associado à diminuição das taxas de mortalidade infantil, e ao aumento 

significativo e continuado da esperança média de vida. Esta premissa é confirmada pelo 

relatório da Divisão de População das Nações Unidas intitulado “Uniões e comportamento 

reprodutivo nos países com baixos níveis de fecundidade” publicado em Julho de 2003 e 

centrado no conjunto de países onde os índices de fecundidade estão já abaixo do nível que 

permite a substituição da população (2,1 crianças por mulher). É um facto que se passou a 

ter filhos mais tarde e em menor número e que a substituição de gerações já não está 

assegurada nos países onde as taxas de fecundidade estão muito abaixo do nível de reposição 

da população (ONU, 2002).  

O envelhecimento da população europeia está a provocar profundas alterações no 

tecido social, tornando-se evidente que os incentivos à natalidade não serão suficientes para 

travar a tendência geral para uma maternidade cada vez mais tardia e o impacto negativo na 

demografia pela diminuição do número de casamentos e o aumento dos divórcios (Relatório 

do Conselho da Europa de 2004). Assim, recomenda-se uma maior eficácia das políticas que 

se proponham inverter tal tendência, intervindo ao mesmo tempo no mercado do emprego 

(novos empregos para a população idosa), nos serviços sociais e de saúde, alojamento, 

educação e protecção social. Neste sentido, para a orientação e prestação de serviços sociais 

e implementação de programas de preparação pré e pós-reforma, tendo em vista uma maior 



28 

inserção/participação dos idosos na vida social, a ONU estabeleceu uma definição 

cronológica “de ser idoso”: a idade de 65 anos para os países desenvolvidos e de 60 anos ou 

mais nos países em desenvolvimento (cf. Resolução 39/125 da ONU, 1982). Com base nesta 

definição divide-se os idosos em três categorias: pré-idosos (entre 55 e 64 anos), os idosos 

jovens (entre 65 e 79 anos ou 60 e 69 anos para quem vive na Ásia e na região do Pacífico) e 

idosos avançados (com mais de 70 ou 80 anos). 

De acordo com previsões da Organização Mundial da Saúde (OMS), os muito idosos 

(80 anos ou mais) constituem o grupo etário de maior e mais rápido crescimento. São 

precisamente os “mais idosos” que suscitam maiores preocupações, com consequente 

aumento das necessidades de apoio e cuidados pessoais e de saúde (Brito, 2001; Barreto, 

1996). São cerca de 69 milhões e a maioria vive nas regiões mais desenvolvidas do planeta. 

Esta faixa etária representa, aproximadamente, 1% da população mundial e 3% da população 

em regiões desenvolvidas (OMS, 2001). Assistimos, assim, ao fenómeno do envelhecimento 

da própria população idosa e a uma superioridade numérica das mulheres devido à maior 

esperança de vida aumentar naturalmente com o avançar na idade (INE, 2002). 

1.3 Transformações sociais 

 

É hoje reconhecido que o envelhecimento das estruturas populacionais terá um 

impacto directo nas relações no seio da família, na equidade entre as gerações, nos estilos de 

vida e na economia das Nações (Machado, 2003). Aos governantes exigem-se medidas 

efectivas no sentido de tirarem proveito das oportunidades decorrentes de experiências de 

vidas mais longas, mais produtivas e com melhor saúde e se prevenirem dos efeitos 

negativos das mudanças da estrutura etária (cf. Birdsall, Kelley & Sinding, 2001).   

Tudo indica que a revolução demográfica actual continue e que o número de pessoas 

idosas aumente, o que obrigará a sociedade a adaptar-se, nomeadamente a nível do trabalho, 

reformas, estrutura da família e saúde (Conselho da Europa, 2004). A realidade é que as 

populações vivem agora mais tempo e cada vez haverá mais pessoas muito idosas na 

sociedade. Já em 1999, o Estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística, “As 

Gerações Mais Idosas”, apontava neste sentido e alertava para a necessidade dos países 

reflectirem e intervirem sobre o modelo social vigente e sobre questões com relevância 

crescente, tais como: meios de subsistência, qualidade de vida dos idosos e o seu estatuto na 
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sociedade, solidariedade e convivência entre as gerações, idade da reforma e 

sustentabilidade dos sistemas de segurança social e de saúde.  

Autores como Fialho (2006) consideram que esta dinâmica populacional abala as 

estruturas económicas assentes nos pressupostos do bem-estar social. A mesma autora 

defende que o envelhecimento da população deve ser encarado como um fenómeno com 

repercussão em toda a sociedade e não um problema exclusivo dos idosos. Assim, o 

principal aspecto a ser tomado em consideração, para assegurar aos idosos uma velhice 

condigna e activa, deva ser a promoção de um relacionamento económico sustentável entre 

as gerações, nos domínios da segurança social e da competitividade económica. Nessa 

perspectiva, constatamos a necessidade de transformações em vários sectores das políticas 

sociais e das vidas colectivas que permitam aumentar a participação activa e integração 

social das pessoas idosas, para que também se reduzam, efectiva e significativamente, as 

desigualdades sociais que afectam essa população. 

Ao propor-se a igualdade de direitos entre as gerações, entende-se a velhice activa e 

saudável como direito social e humano. Trata-se de um conceito que amplia a perspectiva de 

envelhecimento saudável para envelhecimento activo, no pressuposto de que à medida que 

se envelhece, para além de um envelhecimento saudável, as pessoas possam desenvolver o 

seu potencial de bem-estar físico, social e mental, participando socialmente e prolongando o 

seu envelhecimento através de uma vida com qualidade (cf. Fonseca, 2004). Neste sentido, 

implementar intervenções e actividades de apoio, medidas de protecção e cuidados dirigidos 

às pessoas idosas implica reconhecer e considerar a heterogeneidade deste contingente 

populacional (entre si e restante população) e as necessidades e dificuldades diferenciadas 

que apresentam (cf. Ermida, 1999; Camarano, 2003; Fonseca, 2005). 
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2. Envelhecimento demográfico: Portugal 

A análise de informação estatística e bibliográfica relativa à situação do 

envelhecimento populacional no nosso País destaca um quadro de caracterização das 

gerações mais velhas, que evidencia tratar-se de um dos grupos populacionais mais 

vulneráveis à pobreza e à exclusão social e, socialmente marginalizado (INE, 2002; 

Ministério das Finanças, 2003). Portugal sofreu rápidas e profundas modificações nas 

últimas décadas que alteraram o seu perfil demográfico “clássico” aproximando-o do 

modelo europeu: a população apresenta taxas de crescimento reduzidas, estrutura etária 

envelhecida, baixos níveis de fecundidade e de mortalidade infantil e um progressivo 

acréscimo de estrangeiros, que tornam o saldo migratório na principal componente da 

dinâmica populacional (Pimentel, 2001).  

Carrilho e Gonçalves (2004) consideram que o nosso País acelerou recentemente o 

processo de envelhecimento em resultado do aumento contínuo da longevidade e da 

manutenção dos baixos níveis de fecundidade, aliados, em alguns casos a fortes fluxos 

emigratórios. Numa população estimada em 10 599 095 indivíduos, 1 828 617 tem mais de 

65 anos repartindo-se em 763 752 homens (41,8%) e 1 064 865 mulheres (58,2%) (INE, 

2006). Em 2001, o total de pessoas com mais de 75 anos atinge os 854 mil e representa cerca 

de 48% do total do grupo de mais de 64 anos (INE, 2001). Nesse período, mais de metade da 

população idosa em 7 municípios portugueses tinham 75 ou mais anos (Carrilho & 

Gonçalves, 2004). Para Paúl (1997, citada por Brito, 2001) a situação de Portugal é muito 

semelhante à de outros países da Europa ocidental e do norte europeu, tradicionalmente 

considerados como os mais envelhecidos do mundo. Neste sentido, o peso dos idosos e 

grandes idosos na estrutura populacional tem vindo a aumentar de modo significativo 

(Rebelo & Penalva, 2004). 

 

2.1 Demografia 

 

Vários dados publicados no âmbito do “Roteiro para a Inclusão”, da Presidência da 

República em Maio de 2006, na 1ª Jornada “Regiões Periféricas, Envelhecimento e 

Exclusão” confirmam, no que diz respeito aos indicadores de envelhecimento e de 
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dependência, que Portugal tem vindo a aproximar-se da média europeia e que, a estrutura 

etária continuará a sofrer alterações significativas na primeira metade do século XXI. De 

acordo com o documento, a proporção de pessoas com mais de 64 anos mais do que 

duplicou nos últimos 40 anos (passando de 8% em 1960, para 16% em 2001) e pela primeira 

vez na nossa História, as pessoas com mais de 65 anos de idade (1,7 milhões) ultrapassaram, 

numericamente, as jovens.  

O duplo envelhecimento demográfico está bem patente nas pirâmides etárias da 

população residente em Portugal e evidencia um estreitamento na base, visível nas idades 

mais baixas, e um aumento no topo, reflectindo uma tendência crescente de indivíduos com 

65 ou mais anos (INE, 2002). O aumento da longevidade continua a marcar a evolução 

demográfica, com a esperança média de vida à nascença a situar-se nos 74,9 anos para os 

homens e nos 81,4 anos para as mulheres (INE, 2005), estimando-se que até meados deste 

século ocorra um ganho na esperança de vida à nascença para 77,9 anos, no género 

masculino; e no género feminino para 84,1 anos (Machado, 2003). 

No período 1991-2001 a proporção da população com mais de 74 anos no total da 

população idosa, revelada através do índice de longevidade (indicador superior no caso das 

mulheres) aumentou de 39 para 41 indivíduos e ultrapassará os 50% do total da população 

idosa em 2050 (54 indivíduos), facto que ajuda a confirmar o envelhecimento da própria 

população idosa (Carrilho & Gonçalves, 2004).  

O índice de envelhecimento, que relaciona a população com 65 ou mais anos com a 

de jovens (com menos de 15 anos) aumentou de 68 idosos por cada 100 jovens em 1991, 

para 102 em 2001, ou seja, quase mais 40 idosos, prevendo-se que atinja os 243 indivíduos 

em 2050 o que representará 32% do total da população (INE, 2001), contra apenas 13% de 

jovens (INE, 2006). De acordo com a publicação “Indicadores Sociais do INE” (2005), a 

população residente em Portugal aumentou 0,4%, estimando-se que tenha atingido 10569,6 

mil indivíduos em 2005, com uma tendência de abrandamento desde 2003 em consequência 

do comportamento dos saldos naturais quase nulos em 2003 e 2005 e da diminuição dos 

saldos migratórios. Segundo o estudo citado, as estimativas de população residente, no que 

se refere à estrutura da população por sexo e por idade, revelam um ligeiro aumento do 

número de indivíduos do sexo masculino que se reflecte na relação de masculinidade (por 

cada 100 mulheres existiam 93,8 homens em finais de 2005 face a 93,7 em 2004), e 

acentuam o progressivo aumento da proporção da população idosa (65 e mais anos) no total 
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da população, representando cerca de 17% do total, face à população jovem (com menos de 

15 anos), que representava apenas 15,6%. Em consequência, verifica-se que o índice de 

envelhecimento aumentou, em 2005, para 110 idosos por cada 100 jovens, sendo o mais 

elevado na região do Alentejo (171) e o mais baixo na Região Autónoma dos Açores (63). Já 

em 2001, 71 dos 308 municípios não tinham capacidade para renovar a população em idade 

activa, uma vez que o rácio se situava abaixo dos 100 (INE, 2005).  

Esta tendência enquadra-se na evolução demográfica dos restantes Estados membros 

da União Europeia (EU, 25), apontando recentes projecções de população divulgadas pelo 

Eurostat, para a duplicação do peso de pessoas idosas em meio século (1995-2050), de 15% 

para 30%, devendo situar-se o índice de envelhecimento da UE (25) em 223 idosos por cada 

100 jovens, em 2050 (INE, 2006). 

De acordo com um estudo do Gabinete de Prospectiva da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (2004), o índice de fecundidade português tem vindo a diminuir progressivamente 

e o ano de 2003 veio confirmar esta tendência. Este facto foi também confirmado pelo 

relatório da Divisão de População das Nações Unidas intitulado “Uniões e comportamento 

reprodutivo nos países com baixos níveis de fecundidade”, publicado em Julho de 2003, o 

qual se centrou no conjunto de países onde os índices de fecundidade estão já abaixo 

daquele que é considerado o nível que permite a substituição da população (2,1 crianças por 

mulher).  

Em Portugal o índice sintético de fecundidade eleva-se à média de 1,41 crianças por 

mulher, com o Algarve a registar o valor mais elevado (1,75), enquanto que o norte e o 

centro detêm os menores índices (1,30); observando-se, no que se refere às taxas de 

fecundidade por idades, um decréscimo generalizado até aos 29 anos, aumentando a partir 

dos 30 anos e especialmente entre os 35 e os 39 anos, evidenciando o retardamento do 

fenómeno (INE, 2005). 

Também em relação ao envelhecimento, ainda que se estenda a todo o País, observa-

se que a distribuição da população idosa no território nacional não é homogénea (cf. 

Carrilho & Gonçalves, 2004) persistindo alguma diversidade geográfica, em consequência 

das diferentes dinâmicas regionais: mantêm-se as assimetrias entre o litoral, com uma 

população mais jovem, e o interior, com a população mais idosa; nas regiões autónomas 

permanecem as menores proporções de pessoas idosas; no Alentejo, a mancha do 

envelhecimento estende-se a toda a região, não se distinguindo o litoral do interior; e Lisboa 
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e Porto sobressaem com maiores níveis de envelhecimento num contexto relativamente mais 

jovem correspondente às áreas metropolitanas em que estão inseridos.  

Neste mesmo sentido, a análise de dados do INE (Recenseamentos Gerais da 

População, 1991 e 2001; Projecções de População Residente, 2000-2050), indicam que, 

desde há muito as regiões do interior do País se pautam por elevados níveis de 

envelhecimento da sua população, devido sobretudo aos surtos emigratórios, internos e 

externos, especialmente de população em idade activa, com efeitos directos na diminuição 

da natalidade e conduzindo à desertificação daqueles espaços. A excepção parece estar nas 

regiões autónomas, onde ainda se observa níveis de natalidade significativamente elevados, 

quando comparados com a média nacional, equilibrando o rácio entre a população mais 

jovem e a mais idosa. 

As diferenças entre os sexos são também evidentes, sendo o envelhecimento mais 

notório nas mulheres, em consequência do fenómeno da sobremortalidade masculina. 

Embora as mulheres vivam mais anos, a esperança de vida sem incapacidades é mais 

reduzida do que a dos homens no mesmo grupo etário (INE, 2000). O número de mulheres 

excede o dos homens em quase todos os municípios, diferença que se reforça também à 

medida que a idade avança. A idade média das mulheres supera em cerca de 3 anos a idade 

dos homens, sendo muito variável a nível regional (INE, 2000). A relação de masculinidade 

da população idosa em 2001 era de 72 homens por cada 100 mulheres e nas pessoas com 85 

ou mais anos descia para 46, prevendo-se que essa diferença venha a atenuar-se até ao ano 

2050, como resultado da aproximação da longevidade em ambos os sexos (INE, 2004). Em 

2001, 20, 9% dos idosos tinham mais de 80 anos, entre os 80-84 anos eram já 201 706, 

prevendo-se que em 2010 sejam cerca 282 674. À data, viviam em Portugal 589 pessoas 

centenárias, a grande maioria (84%) do sexo feminino: 5 mulheres por cada homem (INE, 

2001).  

 

2.1.1 Evolução populacional e envelhecimento demográfico: 

concelho de Bragança 

 

Com base no Relatório Rede Social Bragança (2006) e alguns dados dos Censos do 

INE (2001) passamos a apontar algumas características da evolução demográfica no 

concelho. 
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Bragança corresponde a um dos maiores distritos do País, com uma dimensão total 

de cerca de 1173,59 km2, cerca de 37 vezes maior do que o concelho do Porto. No entanto, 

o seu núcleo urbano não vai além de 24,21 km2 dividido na freguesia da Sé e freguesia de 

Santa Maria, o que representa cerca de apenas 2% do território total deste concelho. A 

assimetria entre as regiões rurais e urbanas é uma característica importante do território. 

Observamos valores baixos de densidade populacional nas freguesias rurais, fenómeno 

específico da crescente desertificação do Nordeste Transmontano. Verifica-se uma 

concentração mais elevada nas sedes de concelho e Bragança não é uma excepção, no 

contexto das baixas densidades populacionais deste território. 

Em 2002, a taxa de crescimento natural era de -4%, facto estreitamente relacionado 

com a percentagem baixa da população jovem do concelho, 13,9% em 2001. A análise da 

população concelhia residente revelou-nos que existiu uma diminuição crescente da 

população até aos 14 anos, cerca de 13,9%;em oposição ao crescimento da população mais 

idosa, com mais de 65 anos, de cerca de 19,6%. Podemos observar igualmente um 

envelhecimento da população adulta (média etária de 48 anos). As freguesias urbanas 

aumentaram significativamente, em 1960 existiam cerca de 8660 e em 2001 cerca de 20300. 

A este aumento corresponde, em oposição, uma regressão nas freguesias rurais, cerca de 

14400 habitantes em 2001. Em 2001, apenas as freguesias como a Sé, Samil e Castro de 

Avelãs (freguesias do Concelho e adjacentes) cresceram de uma forma que contrasta com o 

restante território do concelho, como por exemplo, Mós, Rabal, Coelhoso, Castrelos e Rio 

Frio. As freguesias urbanas da Sé e Santa Maria são as zonas preferenciais de atracção 

demográfica do concelho. As freguesias de âmbito rural sofreram perdas populacionais, 

muitas superiores a 50% da população, em cerca de 32 freguesias. Estas freguesias situam-se 

nos extremos do concelho, mais afastados do centro urbano. O esvaziamento populacional 

das freguesias rurais (em oposição à atracção demográfica das freguesias da Urbe ou mais 

próximas dela) em conjunto, com a dispersão, isolamento e envelhecimento demográfico 

podem significar graves problemas sociais. Em 1991 cerca de 16% da população tinha mais 

de 65 anos, evoluindo para quase 20% em 2001. A taxa de natalidade em 1981 era cerca de 

14,9%, e em 2001 diminuiu para 8,6%. Em 1991 o número de crianças por mulher, isto é, o 

índice sintético de fecundidade era de 1,28 filhos, e em 2001 passou a ser de apenas um filho 

por mulher.  
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Todos estes dados demonstram uma alteração dos padrões económicos e sociais dos 

agregados familiares residentes no concelho. No que diz respeito à taxa de mortalidade 

existiu uma diminuição cerca de treze óbitos por cada mil habitantes, valores relativamente 

altos face aos restantes concelhos. Porém, importa não esquecer que a média de esperança de 

vida era de 77 anos em 2001, facto importante para a tendência do envelhecimento 

populacional do concelho. A relação entre o número de óbitos e o número de nascimentos 

apresenta um saldo natural negativo: 143 em 2002. Este facto comprova a existência de uma 

baixa mortalidade em contraposição a um progressivo envelhecimento da população do 

concelho. 

A população em idade activa, além de diminuir, sofre alterações através do 

envelhecimento populacional aliado à baixa natalidade e fecundidade. Esta será 

provavelmente uma conjuntura favorável à existência de problemas num futuro próximo, 

especialmente na vertente social, na mobilidade e infra-estruturas de apoio à população 

idosa. O índice de sustentabilidade potencial, que avalia a proporção entre população activa 

(15/64 anos) e a população idosa (mais de 65 anos) revela um valor baixo em Bragança: 

cerca de 3,4, ou seja, para cada idoso corresponderá 3 pessoas em idade activa. As 

freguesias com um crescimento demográfico acentuado são as menos envelhecidas, segundo 

os censos de 2001:no núcleo urbano a Sé com 65,5%; Santa Maria com 106,8% e a freguesia 

peri-urbana de Samil com 113,3%. 

No outro extremo do processo de envelhecimento, as seguintes freguesias ultrapassam os 

400%, segundo o índice de envelhecimento: Aveleda, Calvelhe, Castrelos, Deilão, Faílde, 

Macedo do Mato, Pombares, Quintela de Lampaças, Rio Frio, Rio de Onor, S.Julião de 

Palácios e Sendas. Em 2001, os censos realizados referiam índices de dependência total, em 

Bragança: por cada 110 indivíduos em idade activa corresponde 50 indivíduos idosos e 

jovens. O índice de dependência de idosos, que mede o quociente entre população idosa e a 

população em idade activa, mostra que no concelho de Bragança, para cada 100 indivíduos 

em idade activa corresponde cerca de 29 idosos. A proporção da população idosa nas 

freguesias rurais é uma tendência muito explícita, o grupo etário com mais de 65 anos 

assume um peso de 20% no total da população do concelho. Os índices de dependência da 

população estão acima dos 50% em 31 freguesias, quase 30% da população do concelho 

ultrapassou a barreira dos 65 anos, num período de 10 anos. A representatividade do género 

feminino nos escalões etários mais elevados é maior do que o género masculino, em especial 
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no grupo etário com mais de 65 anos, reformados e pensionistas (cerca de 25,6%), segundo 

o INE em 2001. 

 

2.2 Problemas na população idosa  

 

Para Rebelo & Penalva (2004) as principais implicações sociais do processo de 

envelhecimento respeitam ao aumento do número de inactivos e reformados, baixos 

rendimentos usufruídos por grande parte dos idosos, um maior isolamento físico e social e 

incapacidade do sistema de saúde para responder às suas necessidades, sobretudo as dos 

grandes idosos. As diferenças de género e a construção dos papéis sociais aparecem como 

determinantes para a saúde e longevidade: “é diferente envelhecer no feminino ou no 

masculino, sozinho ou em família, no meio rural ou no meio urbano e, nem todos 

envelhecem da mesma forma” (Rebelo & Penalva, 2004: 14).  

Os recursos psicológicos para enfrentar a velhice (cf. Olcese, 2001; Rebelo & 

Penalva, 2004) também variam em função do género e idade dos idosos. As situações de 

risco centram-se nas mulheres porque acumulam desvantagens ao longo da vida e, em 

particular, nos idosos de idades mais avançadas que vivem sós (Rebelo & Penalva, 2004). 

Os problemas de insuficiência ou inadequação em relação ao meio observável no interior da 

população idosa tendem a aumentar com a velhice, tornando-se mais evidentes para o grupo 

composto pelas pessoas com mais de 80 anos (Olcese, 2001; Saad, 2005). 

Um estudo do INE (As Gerações Mais Idosas – um retrato no final do século, 2000) 

realça que, a vivência familiar dos idosos no nosso País, reflecte o envelhecimento 

demográfico e a maior longevidade, nomeadamente na componente feminina. Embora a 

população idosa seja maioritariamente casada (59,4%), as famílias unipessoais de idosos têm 

aumentado, principalmente as famílias unipessoais de mulheres. Os homens idosos vivem 

principalmente com o cônjuge e as mulheres idosas sem o cônjuge (26,1% vivem sozinhas), 

principalmente porque: é mais frequente o celibato feminino, as mulheres vivem mais do 

que os homens e por isso os homens idosos sozinhos têm mais parceiras disponíveis. Uma 

em duas pessoas com mais de 85 anos vive só, o que se começa a verificar nas principais 

cidades portuguesas (Rebelo & Penalva, 2004).  

Relativamente à situação socio-económica da população idosa portuguesa (INE, 

2002), podemos considerar que os idosos são um grupo maioritariamente inactivo e um dos 
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grupos populacionais mais vulneráveis à pobreza. Este facto foi também confirmado na 1ª 

Jornada do Roteiro para a Inclusão da Presidência da Republica (Diagnóstico – Regiões 

Periféricas, Envelhecimento e Exclusão, 2006) ao evidenciar que as taxas de risco de 

pobreza são particularmente elevadas nas famílias monoparentais, profissões pouco 

qualificadas (maioritariamente no sector agrícola), deficientes e idosos portadores de 

doenças crónicas. Os dados indicam que Portugal é o país da União Europeia que apresenta 

maior desigualdade na distribuição do rendimento com uma taxa de risco de pobreza entre 

os idosos de 30% e entre idosos isolados de 46% (dados de 2001). Cerca de 12,3% das 

pessoas com mais de 64 anos vivem no limiar de pobreza (40% do rendimento médio 

nacional), o grupo de 65 anos a 74 anos aufere 83% do rendimento médio, valor que desce 

para 70% no grupo etário de mais de 74 anos. Esta situação é apontada como 

particularmente grave para os idosos que vivem sós e para os casais de idosos. 

Os reformados constituem a parte mais importante da população idosa (INE, 

Inquérito ao Emprego, 2001): 97,1% nos homens e 76,9% nas mulheres. Apenas 19% dos 

idosos (291,3 mil indivíduos) são activos e exercem a sua actividade na agricultura, 

pecuária, pescas e comércio. Destes, 56,8% são homens e 43,2% mulheres. Em estudos 

anteriores (INE, 1999) observaram-se diferenças entre homens e mulheres quanto à idade da 

saída do mercado de trabalho. As mulheres iniciam o processo de entrada na reforma no 

grupo dos 45-49 anos, enquanto os homens o fazem cerca de 10 anos mais tarde. A 

actividade económica está cada vez mais presente entre a população idosa, apesar do cenário 

tradicional que remete as mulheres das gerações mais idosas para a esfera das actividades 

domésticas, deixando o exercício da actividade económica quase exclusivamente à 

responsabilidade do sexo masculino. Entre 1992 e 2001, a população activa com 65 e mais 

anos cresceu 64,1%, especialmente entre as mulheres, cuja proporção quase duplicou 

(91,8%), enquanto que entre a população masculina este aumento não ultrapassou os 47,8%. 

Cerca de 83,6% dos homens que passaram à situação de reforma desenvolvem uma 

actividade por conta própria como fonte complementar de rendimentos, devido aos baixos 

valores das suas pensões (INE, 2001). Registe-se que 85% dos idosos dependem apenas das 

pensões como fonte de rendimento principal e 5% não têm qualquer rendimento (INE, 

1997). 

Os idosos apresentam taxas de pobreza claramente superiores às do conjunto da 

população, posicionando-se como os mais pobres na população pobre – estima-se que cerca 
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de 1/3 dos agregados familiares de idosos seja pobre e que a sua estrutura de consumo seja 

dominada pelos bens de primeira necessidade (INE, 1999). As despesas com serviços 

médicos e de saúde constituem uma parte importante do total das despesas em todos os 

agregados com idosos, sendo bastante mais alta do que para os restantes agregados (INE, 

1999).  

Os idosos que vivem sós, cuja principal fonte de receita são as pensões, são os que 

possuem as piores condições de vida e, entre estes, os homens surgem em posição ainda 

mais desvantajosa (INE, 2002). É neste grupo que se registam as taxas mais elevadas de 

pobreza e que se traduzem em deficientes condições de alojamento e inacessibilidade a bens 

de equipamento e conforto (Rebelo & Penalva, 2004). O nível de intensidade de privação de 

bens é substancialmente mais elevado nestes agregados face à restante população idosa. 

Ainda assim, cerca de 26,8% dos idosos (10,2% dos homens e 16,6% das mulheres) dizem 

prestar apoio a outras famílias (INE, 1999).  

Em geral, a população idosa detém baixos níveis de instrução. A maioria não tem 

qualquer nível de instrução completo ou possui 4 anos de escolaridade, sendo que as 

mulheres registam níveis mais baixos do que os homens (INE, 2002). A maioria da 

população idosa não estabelece contactos regulares com amigos e familiares e são poucos os 

que pertencem a organizações sociais e/ou culturais, o que reflecte uma participação 

sociocultural e cívica relativamente baixa (INE, 2000). Estes aspectos, nomeadamente o 

isolamento físico e social, baixos níveis de instrução e rendimentos, precárias condições 

habitacionais e de participação cultural e cívica, para além dos factores pessoais, 

influenciam e determinam o estado de saúde e bem-estar dos indivíduos e das populações.  

 

2.3 Situação de saúde  

 

É reconhecido que a população idosa constitui um dos grupos socialmente mais 

vulneráveis a condições de saúde desfavoráveis, factores que condicionam a sua autonomia 

e limitam a sua qualidade de vida. Apesar de a maioria das pessoas idosas não ser doente 

nem dependente, o facto de viverem mais, mas com maior sobrecarga de doenças e 

incapacidade (Kramer, 1980) em idades cada vez mais tardias (Fries, 1980), surge 

invariavelmente associado a um aumento substancial das necessidades de apoio e cuidados 

pessoais e de saúde (Brito, 2001).  
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Cerca de metade da população idosa sofre de pelo menos uma doença crónica que 

impede a funcionalidade diária (Moon & Nam, 2001, citado por You & Lee, 2006; Caeiro & 

Gomes, 2007), sendo a prevalência de incapacidade funcional estimada em cerca de 20% 

nos indivíduos com mais de 65 anos e cerca de 35% nos idosos com mais de 75 anos (Black 

& Rush, 2002). Acresce que a qualidade de vida nas pessoas idosas é largamente 

influenciada pela capacidade em manter a autonomia (capacidade percebida para controlar, 

lidar com as situações e tomar decisões sobre a vida diária, de acordo com as próprias regras 

e preferências) e a independência (capacidade para realizar funções relacionadas com a vida 

diária, ou seja, para viver de forma independente na comunidade, sem ajuda ou com pequena 

ajuda) (WHO, 2002). 

Nesta perspectiva, também em Portugal, os últimos anos de vida são, muitas vezes, 

acompanhados de situações de fragilidade e de incapacidade. Segundo um estudo referido 

no Plano Nacional de Saúde (2004-2010), no que se refere à percepção do estado de saúde 

da população idosa portuguesa, 49% das pessoas que integram o grupo etário entre os 65 e 

os 74 anos e 54% dos que têm 75 ou mais anos, consideram a sua saúde como má ou muito 

má. Com o envelhecimento da população estão a alterar-se os padrões de morbilidade 

existentes, com enormes custos familiares e sociais, e importante repercussão negativa, no 

isolamento da pessoa mais idosa e em todo o seu equilíbrio biopsicossocial. O incremento 

das doenças crónicas e degenerativas neste grupo tem conduzido ao aumento da procura de 

cuidados de saúde e de apoio social (Plano Nacional de Saúde, 2004-2010), confirmando-se 

a necessidade de reforçar as estruturas informais e comunitárias de apoio e uma pressão 

crescente sobre os sistemas formais de prestação de cuidados de saúde e de apoio social que 

terão de ser desenvolvidos e consolidados para poderem responder à nova situação (Brito, 

2001). 

As estatísticas do Ministério da Saúde (2004) indicam que são as doenças não 

transmissíveis e de evolução prolongada, incapacitantes e tendentes para a cronicidade, as 

principais causas de morbilidade e mortalidade das pessoas idosas. De acordo com o Plano 

Nacional de Saúde, a partir dos 64 anos, as principais causas de mortalidade para homens e 

mulheres, são as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos. O AVC é uma 

importante causa de mortalidade para ambos os sexos (de 3% aos 65 anos para 30% aos 85 e 

mais anos) e os tumores malignos têm um peso particularmente grave na mortalidade 

masculina. A prevalência das doenças crónicas neurodegenerativas na população idosa 
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aumenta nas idades mais avançadas e é, em geral, maior no sexo feminino. Com base em 

estimativas realizadas em Março de 2004, pelo Ministério da Saúde, existiriam no nosso 

País, cerca 63 000 idosos com pluripatologia e dependência, entre 160 000 a 250 000 idosos 

com demência e mais de 16 000 doentes terminais, prevendo-se que estes números 

continuem a aumentar nos próximos anos.  

Neste contexto, os idosos, sobretudo em idades avançadas, são forçosamente grandes 

consumidores de cuidados de saúde. Segundo Matias (2006), uma pessoa com 75 anos, em 

relação a uma de 25 anos, consome 700% do gasto dos Hospitais, 100% do gasto em 

ambulatório e cuidados domiciliários e, 72% do gasto em produtos farmacêuticos. Em 2003 

as pessoas com mais de 65 anos, tiveram 53% dos internamentos superiores a 20 dias e, 

49,3% superiores a 30 dias. O motivo de internamento, ficou a dever-se a patologias 

crónicas tendentes a perda de autonomia (doenças cardiovasculares, cérebro vasculares, 

tumores malignos, fracturas e HIV). Mais de metade da população portuguesa morre nos 

estabelecimentos de saúde com internamento (55.544 pessoas) e, apenas, 36.494 morre no 

domicílio (Matias, 2006). 
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3. Políticas para o envelhecimento 

O envelhecimento populacional tem sido considerado uma das causas de 

desequilíbrios dos gastos públicos e de crise nos sistemas de distribuição dos recursos 

económicos e sociais. Tidos como improdutivos pela saída do mercado de trabalho e 

chegada à reforma os idosos significam um peso social e económico para as gerações jovens 

(Caro, Bass, & Chen, 1993; Lima, 1998; Minayo, 2002; Pimentel, 2005). Principalmente, 

porque são grandes consumidores dos recursos colectivos, pensões e prestações sociais, 

cujos encargos são suportados pelas contribuições de uma população activa cada vez menor 

e por mais anos. 

Vários especialistas (cf. Fernandes, 2001; Fialho, 2006; Martins, 2006) sugerem que 

este desequilíbrio entre o peso relativo das diferentes gerações, a continuarem os padrões 

actuais, estará na origem de incompatibilidades geracionais que assentuam também os 

processos de exclusão e marginalização das pessoas idosas. Mas o envelhecimento e a 

velhice, como sua representação (cf. Fontaine, 2000), não tem sido encarado ao longo dos 

séculos da mesma maneira, e o seu conceito tem sofrido grandes alterações na forma de ser 

percebida e sentida, variando de acordo com diferentes culturas e evolução das comunidades 

(Martins, 2002).  

Os conceitos de velhice (cf. Ferrer, 1996, citado por Scharfstein, 1999; Ferreira, 

2005) assentam em construções sociais diversas que tendem a modificar-se de acordo com 

as necessidades económicas e políticas resultantes de diferentes sistemas culturais e da 

organização social de cada Estado. Nas sociedades modernas, a velhice (perspectivada como 

categoria social autónoma/homogénea) foi legitimada por um discurso que reforçou uma 

imagem estereotipada (cf. Beauvoir, 1990). É nesta perspectiva que emerge enquanto 

problema social e categoria de acção política (cf. Veloso, 2004). 

Até princípios dos anos 1980, a abordagem da velhice como etapa da vida (cf. 

Balllesteros, 2000) foi marcada por representações negativas, preconceitos e mitos acerca do 

envelhecimento, dos velhos e das limitações associadas às dificuldades decorrentes da 

aquisição gradual de incapacidades (Fernandes, 2001; Pimentel, 2005). Assim, caracterizado 

pelo excessivo enfoque nas perdas e declínio (físico, intelectual, social) e incapacidade 

produtiva (cf. Lima, 1998; Minayo e Jr. 2002; Motta, 2002; Uchôa, 2003; Quaresma, 2006), 
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esse discurso condicionou, orientou e definiu os comportamentos das pessoas idosas e as 

suas oportunidades de integração e participação activa e efectiva, nas diversas estruturas 

sociais e no desenvolvimento socio-económico, cultural e político.  

Contudo, apesar de a sociedade ainda adoptar atitudes preconceituosas sobre a 

velhice, a tendência é rever os estereótipos ideológicos e comportamentais, para uma nova 

cultura positiva da velhice. Actualmente, a definição de uma política de envelhecimento visa 

a consolidação dos direitos sociais e a afirmação do grupo das pessoas com mais idade como 

um forte potencial (Bugalho, 2007), e o reconhecimento de que o seu contributo se revela 

crucial para o desenvolvimento económico-social e humano.  

 

3.1 Da consagração de direitos às políticas de solidariedade 

 

Analisar e compreender a evolução e emergência das políticas sociais dirigidas à 

população idosa implica considerar a evolução da protecção social, e o modo como cada 

Estado foi conduzindo a sua intervenção na definição, orientação e condução dessas 

políticas, em resposta a necessidades sociais, económicas, ideológicas e políticas em curso. 

Neste sentido, as políticas sociais públicas contextualizaram-se em diversas formas de 

regulação social do Estado e nas opções políticas que foram sendo tomadas em cada país, 

segundo diferentes períodos históricos e interesses dominantes diversos.  

Historicamente as primeiras medidas de protecção social tiveram origem num 

contexto liberal, no qual se negava a necessidade de intervenção estatal nas questões de 

natureza social porque o mercado se encarregaria de solucionar os problemas sociais 

emergentes (cf. Teixeira, 1985). A Revolução Industrial trouxe novos problemas e desafios, 

sobretudo ligados às graves injustiças sociais, à ausência de mecanismos capazes de cobrir 

os riscos sociais mais comuns (desemprego, doença, sobrevivência, velhice) e às novas 

situações na evolução dos ciclos económicos (Martins, 2007:13). Mercê de processos de 

crescimento acelerados de industrialização, proletarização e urbanização, e da redução das 

condições de vida dos trabalhadores (pobreza), no final do século XIX e princípios do século 

XX, os governos começam a sentir pressão para intervir, na esfera da produção, regulando 

as relações de trabalho, e na da reprodução, através de medidas de protecção social (cf. 

Teixeira, 1985; Graça, 2000). Bismark cria em 1883, na Alemanha, os primeiros seguros 

sociais obrigatórios, com o objectivo de controlar a contestação social existente no país. 
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Essa forma de protecção institui a capitalização das reservas estatais, em resultado das 

contribuições obrigatórias dos trabalhadores assalariados (beneficiários) ou das entidades 

empregadoras. Contudo, destinava-se apenas a proteger a população activa de riscos sociais 

fundamentais (inicialmente em caso de doença e, mais tarde, nas situações de acidente de 

trabalho e de velhice), excluindo os grupos fora do mercado formal de trabalho, mais 

vulneráveis e carenciados. Nasce assim, o Estado-Providência, também designado como 

Welfare State (Estado de bem-estar), ou Estado Social que, sem deixar uma concepção 

liberal, assume responsabilidades sociais na cobertura de riscos inerentes ao trabalho 

(Martins, 2007). 

A crise financeira e inevitáveis transformações económicas, políticas, ideológicas e 

sociais, ocorridas desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) determinaram o reforço das 

responsabilidades do Estado Social. Os movimentos sindicais organizados na luta pelos 

direitos sociais dos trabalhadores impõem ao Estado, para manter a coesão social e política, 

um papel mais centralizador e intervencionista na redistribuição e afectação dos recursos 

sociais. Após a II Guerra Mundial, os esquemas de protecção social vão-se impondo à quase 

totalidade da população, sobretudo nos países da Europa central, cobrindo cada vez mais 

riscos sociais e constituindo-se como direitos sociais e económicos (Ferreira, 2005). Este 

novo modelo fundamenta-se no relatório de Beveridge, de 1942 no Reino Unido, que propõe 

o direito que todos os cidadãos, enquanto tal, e em situação de necessidade, tenham um 

mínimo vital garantido, mesmo não tendo tido um vínculo laboral (Veloso, 2004). Nessa 

perspectiva, independentemente da inserção de cada indivíduo no processo produtivo e da 

sua contribuição para o financiamento dos sistemas, todos partilham os mesmos direitos e 

têm acesso, em circunstâncias idênticas aos bens e serviços fornecidos pelo Estado 

(Pimentel, 2005). Apesar de historicamente, este processo não ter sido linear nem uniforme, 

o designado Estado Providência, ou de Bem-estar, configurou uma sociedade com maior 

consciência dos seus direitos e instituiu os direitos sociais como parte da cidadania 

(Madeira, 1995): implementa reformas e generaliza os sistemas de saúde e segurança social 

(sendo o direito à aposentação um dos primeiros a ser considerado). O sistema de segurança 

social característico desse modelo (universalista e de repartição para cobertura dos riscos 

sociais) conjuga duas formas de protecção social (cf. Rosa, 1992, citado por Rocha, 1993): 

regimes (contributivo e não contributivo) e acção social (anteriormente designada por 

assistência). Ocorrem em diversos países, não obstante a preponderância de um ou outro 
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sistema, pela interligação de dois conceitos: Universalidade (extensão da protecção social a 

todo e qualquer cidadão) e Uniformidade (tanto a nível das prestações como das cotizações, 

para garantir a todos os que se encontram na mesma situação iguais prestações e serviços).  

Até meados dos anos 1970, este modelo (intervencionista) serviu com algum sucesso 

os propósitos de investimento na reconstrução económica, criação de empregos, fazendo 

aumentar as despesas públicas (cf. Martins, 2007). Mas, é hoje consensual que essa forma de 

intervir do Estado está em crise e mostra-se incapaz de combater os problemas da exclusão e 

das desigualdades sociais. Madeira (1995) considera que este modelo (embora não da 

mesma forma, nem com a mesma amplitude, em diferentes países), não permitiu a garantia 

da efectivação dos direitos sociais, porque a Política social é entendida como intervenção 

complementar e subsidiária da política económica. E neste sentido, toda a intervenção do 

Estado como único produtor do Bem-Estar, com a consequente padronização das 

necessidades, assenta no paradigma da redistribuição (primeiro produzir, depois distribuir) e 

é orientada pelo conceito de utente/objecto e beneficiário da prestação.  

Em geral, reconhece-se hoje que a crise económica, provocada pela reestruturação 

produtiva e pela globalização financeira, num contexto mundial de baixo crescimento, altas 

taxas desemprego estrutural de longa duração, e por evoluções demográficas inevitáveis 

(Bustillos, 2001), tem conduzido à diminuição das receitas e/ou das contribuições sociais 

impondo restrições à expansão e financiamento dos gastos sociais. Uma das principais 

causas para a crise desse modelo, para além da sua limitação financeira, é o fornecimento de 

serviços sociais específicos, que assegurem especial protecção aos grupos mais vulneráveis, 

como é o caso dos idosos (Negreiros, 1993; Pimentel, 2005). Daí que a perspectiva política 

para enfrentar os desafios de uma sociedade em envelhecimento aponte para novas 

modalidades de intervenção participativa, envolvendo e co-responsabilizando todos os 

actores e sectores da sociedade, na definição e implementação de políticas sociais 

(inclusivas e solidárias) promotoras da melhoria das condições de vida, bem-estar e coesão 

entre as gerações, ao longo do ciclo de vida. Assim, se configura como dimensão estratégica 

de desenvolvimento individual e colectivo, garantir que todas as políticas e iniciativas 

dirigidas às pessoas idosas, assentem no reconhecimento da sua cidadania plena e na 

necessidade de reorientar os programas sociais no sentido de se constituírem em 

mecanismos efectivos de solução dos problemas da pobreza e das desigualdades sociais. 
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3.2 Princípios, directrizes e iniciativas internacionais  

 

Várias organizações internacionais como a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

têm produzindo orientações e recomendações para a adopção de políticas e medidas para 

enfrentar os impactos negativos globais da evolução demográfica. 

Em 1982, em Viena, na Áustria, a ONU promoveu a I Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento (constitui a primeira grande abordagem intergovernamental estruturada 

sobre o tema) na qual exorta os Estados para que assumam o compromisso de assegurar que 

o processo de desenvolvimento ocorra com base em princípios capazes de garantir a 

dignidade humana e a equidade entre os grupos etários, na partilha dos recursos, direitos e 

responsabilidades sociais. A Assembleia adoptou o primeiro Plano de Acção Internacional 

sobre o Envelhecimento (Resolução 37/51 de 3 de Dezembro de 1982), onde são traçadas 

recomendações e princípios gerais para as políticas sociais a aplicar aos níveis internacional, 

regional e nacional, destinadas a melhorar a vida das pessoas idosas, em diversos sectores 

(saúde, assistência social, habitação, transportes, previdência, trabalho e educação). Os 

Estados reconhecem que a qualidade de vida não é menos importante que a duração da vida, 

e que as pessoas idosas devem, na medida do possível, viver na sua família e na sua 

comunidade uma vida onde possam expandir-se completamente, gozar de boa saúde, 

conhecer a segurança e o bem-estar, e serem apreciadas como membros da sociedade (Lessa, 

1985).  

Em 1990, pela Resolução 45/106 de 14 Dezembro, a ONU designa o dia 1 de 

Outubro como Dia Internacional do Idoso, tornando específico para este grupo da população 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (promulgada pela ONU em 1975). Em 16 de 

Dezembro, pela Resolução 46/91, a ONU aprova os Princípios das Nações Unidas a favor 

das Pessoas Idosas: Independência, Participação, Cuidados, Auto-realização (realização 

pessoal) e Dignidade. Realçando que o envelhecimento deverá ser enfrentado de maneira 

global e integrado na complexa problemática do desenvolvimento, sugere aos governos que 

incorporem tais princípios nos seus programas, propondo que as pessoas idosas devam e 

possam: i) receber um tratamento digno aproveitando as oportunidades para desenvolver 

plenamente seu potencial, independentemente da idade, sexo, raça ou origem étnica, 

dependência/incapacidade ou outras condições; ii) ser valorizadas sem que isto dependa da 
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sua contribuição (ou capacidade) económica; iii) trabalhar ou ter acesso a outras 

oportunidades de obter rendimentos, participar na decisão e em que medida deixarão de 

trabalhar (reformar-se); iv) residir no seu próprio domicílio, tanto quanto lhes seja possível; 

v) permanecerem integradas na sociedade, participando activamente na formulação e 

aplicação das políticas que afectam directamente o seu bem-estar; e, vi) compartilhar os seus 

conhecimentos e habilidades com as gerações mais novas (ONU, 1991). Também por 

recomendação da ONU, 1999 foi considerado o Ano Internacional do Idoso, o qual teve 

como tema o conceito “uma sociedade para todas as idades”, sob quatro dimensões: i) 

desenvolvimento individual durante toda a vida; ii) relações entre várias gerações; iii) 

relação mútua entre envelhecimento e desenvolvimento (tendo em conta sobretudo as 

necessidades e perspectivas dos países em desenvolvimento); e, iv) situação dos idosos.  

Nessa perspectiva, a Comissão Europeia, (no âmbito das comemorações do Ano 

Internacional dos Idosos, 1999), na Comunicação ”Uma Europa para todas as idades – 

Promover a prosperidade e a solidariedade entre as gerações”, recomenda que sejam 

desenvolvidas políticas e programas concretos para cada categoria de pessoas idosas, com 

particular atenção para as mulheres, especialmente afectadas pela pobreza e pela 

precariedade. O documento chama ainda a atenção para problemas como a organização dos 

horários de trabalho, a requalificação profissional dos trabalhadores idosos, a conciliação 

das responsabilidades familiares e laborais ou os sistemas de reforma.  

Em 2002 a ONU, na II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em 

Madrid, aprova por unanimidade um novo Plano de Acção Internacional sobre o 

Envelhecimento, no qual adopta 117 recomendações, aos níveis nacional e internacional, 

que abrangem três esferas prioritárias de acção: i) idosos e desenvolvimento; ii) promoção 

da saúde e bem-estar na velhice; e, iii) criação de um ambiente propício e favorável que 

atenda às necessidades de indivíduos e sociedades que envelhecem (Centro de Informação 

das Nações Unidas em Portugal, 2002). Nessa ocasião, os Governos reiteram o compromisso 

de reverem as suas políticas de modo a promoverem uma abordagem positiva do 

envelhecimento, considerando que o apoio, a solidariedade e equidade entre gerações são a 

chave do desenvolvimento social, e que a protecção universal dos direitos humanos 

(incluindo o direito ao desenvolvimento também nesta fase da existência), contribui para que 

se realizem plenamente e se eliminem todas as formas de discriminação, negligência, 

abandono, abuso e violência contra os idosos (ONU, 2002). No Plano de Acção propõe-se a 
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criação e o desenvolvimento de projectos locais que visem a promoção da saúde e o bem-

estar e independência na velhice e, a melhoria das condições de vida e das infra-estruturas de 

apoio aos idosos e suas famílias (criando e reforçando as alternativas comunitárias à 

institucionalização dos idosos). 

Em 2004, a ONU propõe como tema para as comemorações do Dia Internacional do 

Idoso –“Pessoas Idosas numa Sociedade Intergeracional”. O desafio lançado é assegurar que 

não se encare o envelhecimento da população como um fardo, mas que se retire daí um valor 

adicionado, e possibilidades de desenvolvimento, graças a uma população idosa activa 

(RUNIC - Centro Regional de Informação das Nações Unidas, 2004). Em 2005, o tema 

escolhido foi “Envelhecimento no novo Milénio: a pobreza, as mulheres idosas e o 

desenvolvimento no centro das atenções”. O objectivo, era integrar a questão da igualdade 

entre os sexos (atendendo às diferentes consequências que o envelhecimento tem para as 

mulheres e para os homens) e assegurar a plena igualdade dos grupos de idosos nas leis, 

políticas, programas e iniciativas que visam eliminar a pobreza (Centro Regional de 

Informação das Nações Unidas, 2005).  

O tema do Dia Internacional do Idoso em 2006 foi “Melhorar a qualidade de vida das 

pessoas idosas: promover as estratégias mundiais da ONU”. Nessa altura, o então Secretário-

Geral da ONU, Kofi Annan, fez um apelo em prol de políticas e programas susceptíveis de 

permitir que as pessoas idosas vivam num ambiente que melhore as suas capacidades, 

promovam a sua independência e lhes proporcione apoio e cuidados adequados, à medida 

que vão envelhecendo (RUNIC, 2006).  

 

3.3 Políticas sociais e de saúde para as pessoas idosas 

 

Apesar de a maior parte dos idosos beneficiar de melhores condições e de um nível 

aceitável de protecção, o risco de exclusão social e pobreza associado à idade persiste. Em 

especial os mais pobres que evidenciam um envelhecimento, no geral, patológico e com 

incapacidades associadas, requerem mais recursos e por mais tempo (Pimentel, 2005) 

tornando-se necessário que o apoio informal seja complementado com cuidados de saúde e 

serviços prestados pelas estruturas formais e comunitárias (Brito, 2001). Entende-se assim, 

que o bem-estar de cada pessoa depende da forma como gere as suas capacidades e recursos, 
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mas também, das condições de vida criadas com base nas medidas de política definidas e 

nos meios disponibilizados para a sua concretização (Cadete, 1992).  

Ao nível europeu estas questões têm sido equacionadas na produção legislativa 

adequada à protecção dos direitos das pessoas idosas, incluindo a protecção ao idoso numa 

política social mais ampla, como base para a definição de políticas sobre serviços de apoio 

social e de prestação de cuidados de saúde dirigidos a este contingente populacional. Cada 

vez mais se exigem programas específicos diferenciados de assistência, que reflictam de 

forma mais adequada a diversidade das situações sociais e de saúde dos idosos. Neste 

sentido, a Comunidade Europeia tem vindo a adoptar uma estratégia para promover o 

objectivo do envelhecimento com boa saúde e garantir uma elevada qualidade de vida. 

Propõe uma abordagem integrada aos níveis nacional, regional e local que tenha em conta os 

contributos de outros sectores (económicos, sociais, emprego, ambiente) e que explore 

diferentes soluções, articulando e integrando esforços nos domínios dos cuidados de saúde e 

nas áreas económica e social (Comissão Europeia, 2002). Tais directivas para a organização 

dos sistemas de cuidados implicam uma responsabilidade partilhada e uma acção articulada 

de todos os actores sociais (Carvalho, 2006), no sentido da prevenção, recuperação e 

preservação da independência, reconhecendo precocemente os factores de risco existentes, 

evitando/minimizando as suas consequências (Landi et al., 2004).  

Neste pressuposto, a OMS preconiza que as políticas na área de envelhecimento 

considerem os determinantes de saúde (sociais, económicos, comportamentais, pessoais, 

culturais, além do ambiente físico e o acesso a serviços) ao longo de todo o curso de vida. 

Paralelamente, os programas devem ser baseados nos direitos, necessidades, preferências e 

habilidades dos mais velhos e nos princípios de independência, participação, dignidade, 

assistência e auto-realização, estabelecidos pela ONU (OMS, 2002). 

A Organização Mundial de Saúde (2002) estima que nos próximos 20 anos 

aumentarão em 300% as necessidades em cuidados de saúde da população idosa. Por isso, 

alerta para que as políticas de saúde e solidariedade adoptem uma abordagem que privilegie 

a satisfação das crescentes e novas necessidades em cuidados de saúde e apoio social, 

principalmente associadas a um aumento acentuado da prevalência de doenças não 

transmissíveis de evolução prolongada. A Comissão Europeia, tendo em conta o grupo 

etário mais idoso (acima dos 80), no qual 25% das pessoas não são auto-suficientes, 

recomenda como prioridade a integração de serviços sociais de proximidade e cuidados de 
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saúde que promovam e assegurem a continuidade de apoio aos idosos em situação de perda 

de autonomia e dependência (Comissão Europeia, 2002).  

Considerando que a tendência para o aumento das necessidades de apoio e cuidados 

pessoais e de saúde nas idades avançadas tem imensas repercussões na saúde pública, devido 

à possível sobrecarga imposta aos serviços existentes (Brito, 2001), revela-se necessário 

alargar e diversificar as respostas destinadas às pessoas nessas condições (Carvalho, 2006). 

No âmbito da protecção social, as orientações da União Europeia (cf. Resolução do 

Parlamento Europeu, 2005/2147) vão no sentido de uma reformulação das políticas que 

incentivam a saída antecipada do mercado de trabalho (explorando novas modalidades de 

reforma progressiva, regimes de pensões complementares e incentivo à constituição de 

poupanças pessoais) e assegurem uma base mais alargada para os sistemas de protecção 

social, através de uma taxa de emprego da população activa mais elevada e de regimes de 

pensão sustentáveis e menos sensíveis à evolução demográfica.  

A promoção do envelhecimento activo, o reforço do apoio à família e a 

sustentabilidade dos sistemas de segurança social e o desenvolvimento de sistemas de saúde 

que assentem nos princípios da solidariedade, equidade e universalidade, são pontos-chave 

para as políticas sociais que reforçam o esforço comum de modernizar e melhorar o modelo 

social europeu, cabendo a cada Estado-membro definir as opções estratégicas específicas 

para atingir esses objectivos (Resolução do Parlamento Europeu, 2005/2147). 

 

3.4 Contexto nacional de respostas sociais para as pessoas idosas 

 

Portugal enquadra-se no padrão europeu que traduz o primado da acção e 

responsabilidade estatal em prover mínimos sociais e garantir à população o atendimento às 

necessidades básicas. Actualmente, pautando-se pelo princípio da equidade, a “nova geração 

de políticas sociais” direcciona os recursos públicos para a melhoria da capacidade de 

resposta aos riscos sociais fundamentais e, para um sistema de protecção social que 

incorpore o combate à pobreza e exclusão social, através de prestações pecuniárias no 

âmbito dos regimes de segurança social e de serviços e equipamentos sociais no âmbito da 

acção social (MTSS, 2005). Novas medidas e metodologias de intervenção têm-se 

efectivado no desenvolvimento do número de respostas, qualidade e equidade na 

distribuição territorial privilegiando a execução de projectos de implementação local, em 
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rede e com o envolvimento dos parceiros naturais: família, vizinhos e comunidade 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 91/2001, Diário da República I Série - B, Nº 181- 6 

de Agosto de 2001). Consubstanciou-se assim um conjunto de orientações estratégicas para 

promover a igualdade de oportunidades de participação e co-responsabilização social 

criando condições para a inovação, na área do apoio às pessoas idosas e dependentes. 

Até ao final da década de 1960, os problemas da população idosa não foram objecto 

de uma política social e a protecção social dos indivíduos deste grupo revelava-se quase 

inexistente (cf. Fernandes, 1997). Com as mudanças políticas e sociais e um novo modelo de 

desenvolvimento democrático, após a Revolução de 1974, é dada maior prioridade à política 

social, em especial à solidariedade, e a práticas profissionais e institucionais com maiores 

níveis de responsabilidade, coordenação e interdisciplinaridade (cf. Rodrigues, 2002, citado 

por Martins, 2006). Apesar de Estado e sociedade responsabilizarem a família pelo apoio 

aos mais idosos, e de esta ter um grande peso como cuidadora aos seus membros 

dependentes (Carvalho, 2006) a atenção tradicionalmente proporcionada pelas famílias vai 

sendo gradualmente substituída pela necessidade de uma intervenção crescente do Estado 

e/ou de outras formas de cuidado institucional (Kalache, Veras & Ramos, 1987). A 

tendência é para um sistema de pluralismo assistencial no qual a sociedade civil e o Estado 

partilhem mais responsabilidades no domínio da protecção social (Hespanha et al., 2000). 

Esse sistema prevê o contributo das instituições privadas de solidariedade social 

(regulamentadas por lei e sujeitas a fiscalização do Estado) na gestão de equipamentos. 

Essas instituições sem fins lucrativos são subsidiadas pela Segurança Social por via dos 

acordos de cooperação (Bugalho, 2005) e, tornar-se-ão cruciais na dinamização de 

iniciativas locais de apoio à família, sobretudo através da criação de creches, infantários e 

lares de idosos (Hespanha et al., 2000).  

Até à década de 1970 a solução para fazer face as situações de dependência das 

pessoas idosas eram os cuidados familiares ou a institucionalização em asilos ou lares (cf. 

Saraceno & Naldini, 2003). A partir daí, com o aumento de número de pessoas a necessitar 

de cuidados e escassez de equipamentos (Carvalho, 2006), verifica-se uma alteração na 

forma de tratar os idosos com efectivas melhorias de qualidade dos serviços prestados, de 

prevenção e de manutenção das pessoas no seu domicílio (Jacob, 2002). Criam-se novos 

equipamentos sociais compatíveis com as diversas necessidades dos indivíduos e, maiores 
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investimentos em serviços de apoio, através da criação de centros de dia, do apoio 

domiciliário, de centros de convívio e da alteração dos asilos em lares (Veloso, 2004). 

Neste sentido, por proposta da Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade 

(CNAPTI), é criado em 1994 o Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII), através do 

Despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e do Emprego e da Segurança Social (Diário 

da República n.º 166, II Série, de 20 de Julho de 1994). O PAII preconiza o apoio à 

população idosa através de medidas complementares e organizadas para a prestação de 

cuidados integrados na área da saúde e da acção social, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas idosas, prioritariamente no domicílio e no seu meio habitual 

de vida. No âmbito deste programa são criados projectos locais de Apoio Domiciliário, para 

além dos projectos FORHUM (formação de recursos humanos para a prestação de cuidados 

formais e informais) e Centros de Apoio a Dependentes (CAD) desenvolvidos a partir de 

estruturas já existentes para apoio e cuidados em ambulatório ou internamento temporário a 

pessoas em situação de dependência. São também promovidos pela administração central os 

Passes Terceira Idade (descontos a idosos de 65 e mais anos nos transportes públicos nas 

áreas urbanas de Lisboa e Porto); o Serviço de Telealarme (unidades telefónicas instaladas 

no domicílio) para complementar o apoio e a prestação de cuidados integrados no domicílio 

e constituir um elemento de contacto às redes sociais de apoio no encaminhamento de 

situações; e o projecto Saúde e Termalismo Sénior (tratamentos termais por motivos de 

saúde), para idosos com rendimentos mensais iguais ou inferiores ao salário mínimo 

nacional.  

Na década de 1990 surgem experiências-piloto de residências como alternativa aos 

lares de grandes capacidades (MESS/DGAS, 1994), e o Acolhimento Familiar que prevê o 

acolhimento temporário ou permanente em casa de famílias idóneas, de idosos que 

necessitam de apoio (Jacob, 2002). Mas ambas apresentam um peso diminuto: acolhimento 

familiar com 3% e residências com 1% (MTS-DEPP, 2001). 

Nos finais dos anos 1990 são criados os Centros de Noite, os Centros de 

Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos e o Serviço de Apoio Domiciliário é 

alargado para o domínio da saúde (Jacob, 2002). Através de Acordos de Cooperação institui-

se um modelo de intervenção articulada saúde/acção social/IPSS, com novas respostas 

integradas: i) Apoio Domiciliário Integrado – “serviço que se concretiza através de um 

conjunto de acções e cuidados pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes, acessíveis e 
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articulados, de apoio social e de saúde, a prestar no domicílio”; destina-se a pessoas em 

situação de dependência, evitando que o doente se sinta “abandonado” no seu domicílio sem 

cuidados de enfermagem e sem apoio para assegurar a satisfação das suas necessidades 

básicas e actividades da vida quotidiana;e, ii) Unidade Apoio Integrado – visa prestar 

cuidados temporários, globais e integrados aos idosos com problemas crónicos de saúde que 

não podem manter-se apoiados no domicílio, mas que não carecem de cuidados clínicos em 

internamento hospitalar (Despacho Conjunto 407/98 de 18 de Junho).  

Considerando a evolução das respostas existentes e o surgimento de novas respostas, 

o Apoio Domiciliário apresenta-se como a resposta prioritária e alternativa às respostas 

tradicionais (Resolução do Conselho de Ministros nº 192/2003 de 23 de Dezembro de 2003). 

Contudo, apesar destes dispositivos, em termos operativos, reconhece-se a necessidade de 

maior eficácia na cobertura dos serviços de saúde e sociais e adequação respostas às 

diferentes tipologias de utilizadores. 

 

3.5 Evolução na protecção social às pessoas idosas 

 

O desenvolvimento e evolução recente das políticas sociais no sentido da 

modernização do sistema de Segurança Social assentam no reforço e na convergência dos 

diferentes regimes/sistemas da protecção social (previdencial, complementar, cidadania), nas 

políticas de apoio às famílias. Estas visam garantir mínimos vitais aos cidadãos em situação 

de carência económica, e em práticas políticas inclusivas, promotoras da participação de 

todas as entidades e instituições na luta contra a pobreza e a exclusão (Presidência do 

Conselho de Ministros, 2005). 

Em Portugal não existe uma Lei geral de protecção às pessoas idosas, assim o idoso 

em situação de carência económica, dependência, disfunção, exclusão ou vulnerabilidade 

sociais, (tal como outro cidadão) é alvo de protecção especial (cf. Lei de bases da segurança 

social - Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro) através do subsistema de acção social e, no âmbito 

do sistema de protecção social de cidadania. As políticas públicas dirigidas às pessoas idosas 

ao nível da segurança social procuram dar cumprimento ao disposto na Constituição 

(Capítulo II – Direitos e deveres sociais, Terceira Idade, Artigo 72º). Definem que a política 

de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural tendentes a 

proporcionar oportunidades de realização pessoal, reconhecendo o direito dos idosos à 
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segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário, que 

respeitem a sua autonomia, evitem e superem o isolamento ou a marginalização social que 

os afectam. Apesar de a maior parte dos idosos beneficiar de um nível aceitável de protecção 

(pois tenham ou não contribuído, todos têm direito a uma reforma de velhice, assim como, a 

pensões de invalidez ou sobrevivência), são amplamente reconhecidas (cf. Quaresma, 2006) 

as desigualdades sociais, geracionais e de género, que afectam os mais velhos. Estas 

dificuldades advém de realidades existenciais que persistem e caracterizam o seu modo de 

vida, fortemente condicionadas pela pobreza. O principal factor de pobreza dos idosos é os 

baixos recursos financeiros provenientes de pensões baixas (resultantes de carreiras 

contributivas incompletas e reportadas a salários igualmente baixos), situação que se reflecte 

particularmente nas mulheres idosas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 192/2003, 

Diário da Republica nº 295 Série I-B, de 23 de Dezembro). 

Considerando os elevados níveis de pobreza dos idosos, que se mantêm em cerca do 

dobro da restante população (cf. Programa do XVII Governo Constitucional 2005-2009, 

2005) e, inspirado no princípio da diferenciação positiva que visa o apoio aos rendimentos 

dos mais desprovidos (tal como o Rendimento Social de Inserção), foi criada em 2005, uma 

nova prestação social: o Complemento Solidário para Idosos (CSI). A garantia de um 

rendimento digno actua na promoção de maior independência física, psicológica e/ou 

financeira dos idosos, determinantes de uma melhor qualidade de vida. Integrado no 

Subsistema de Solidariedade do Sistema Público de Segurança Social (cf. Decreto-Lei nº 

232/2005, de 29 de Janeiro e Decreto Regulamentar 3/2006, de 6 de Fevereiro) o CSI 

destina-se a cidadãos nacionais e estrangeiros, com idade superior a 64 anos, com recursos 

anuais inferiores ao valor de referência da prestação (em 2006, 4200 euros para uma pessoa 

isolada e 7350 euros para um casal; em 2007, 4.338,60 euros para uma pessoa isolada, e 

7592,55 euros para um casal). Esteves (2006) considerando as estimativas iniciais do 

Governo (cerca de 65 mil pessoas a viver com menos de 300 euros, 4% dos quais 

reformados e 18% com mais de 80 anos), refere que os valores estão aquém dessas 

estimativas, porque o número de beneficiários desta prestação situa-se nos 18 mil idosos 

(somente 1,5% do universo de 1,19 milhões de reformados com pensões mínimas). Para o 

autor, esta discrepância de valores é referência para muitos críticos da medida, que apontam 

a sua ineficácia, considerando demasiado complexas e restritivas as regras de acesso à 

respectiva prestação social extraordinária, para muitos idosos carenciados. 
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Uma outra área prioritária de intervenção estatal, no sentido de melhorar a 

capacidade de resposta aos riscos sociais fundamentais decorrentes da longevidade, fazendo 

face à necessidade de cuidados prolongados, tem sido o alargamento da rede de 

equipamentos sociais para idosos, quer em parceria com as IPSS, ou incentivando o 

investimento privado, através do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais (PARES). Trata-se de uma linha específica de investimento com recurso às verbas 

provenientes dos Jogos Sociais, com a qual se pretende reforçar as infra-estruturas de apoio 

aos idosos mais carenciados, promovendo a permanência destes em suas casas (com maior 

autonomia e mais qualidade de vida) aumentando o número de lugares em Centros de Dia e 

reforçando os Serviços de Apoio Domiciliário; e melhorando a resposta no envelhecimento e 

na situação de dependência dos idosos, através do aumento de lugares em Lares (MTSS, 

2006). Por via da selecção prioritária de projectos inseridos em áreas geográficas com uma 

taxa de cobertura mais baixa e em equipamentos/valências escassos em determinadas zonas 

do País, o Governo pretende criar até ao final da sua legislatura (2009) 13 mil novas vagas 

em Centros de Dia, Lares e Serviços de Apoio Domiciliário, 90% das quais em parceria com 

as IPSS e, 10% de iniciativa privada lucrativa (cf. Intervenção do Primeiro-Ministro, 

«Política social de apoio a idosos», 2006).  

Com estes investimentos pretende-se generalizar o Apoio Domiciliário Integrado, 

como instrumento central de promoção da autonomia e de prevenção da institucionalização 

e, lançar e concretizar a rede de Cuidados Continuados Integrados centrada no apoio ao 

cidadão com dependência e suas famílias (Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais, 2006).  

 

3.6  Respostas integradas  

 

Em Portugal, o direito à protecção da saúde está consagrado na Constituição da 

República Portuguesa (cf. VII revisão constitucional, 2005), na qual se reconhece que todos 

têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover, competindo ao Estado 

assegurar esse direito, garantindo o acesso aos cuidados da medicina preventiva, curativa e 

de reabilitação, através de um serviço nacional de saúde (SNS). O acesso aos cuidados de 

saúde implica um certo número de direitos garantidos na Lei de Bases da Saúde (Lei 48/90, 

de 24 de Agosto) que assentam num conjunto de valores fundamentais como a dignidade 
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humana, equidade, ética e solidariedade. Considerando a persistência de situações de 

exclusão e de desigualdade social em saúde existentes no País, (cf. Programa do XVII 

Governo Constitucional 2005-2009), o actual Governo propôs a redefinição da política de 

saúde. No contexto  de uma agenda para ganhos em saúde e, em eficiência e qualidade na 

prestação dos cuidados, para a qual devem contribuir as instituições do Ministério da Saúde, 

outros organismos do sector da Saúde (governamentais, privados e de solidariedade social) e 

outros sectores de actividade (Plano Nacional de Saúde, 2004-2010).  

A tendência actual, numa lógica de impacto global para a melhoria da Saúde (cf. 

Circular Normativa Nº 13 de 02/07/04, Direcção-Geral da Saúde) é reforçar a articulação 

nas vertentes de saúde e apoio social, alargando a rede de apoio e serviços complementares. 

Tal implica adequação dos serviços às novas realidades sociais e familiares e às fragilidades 

dos contextos de patologias crónicas, mais frequentes à medida que a idade avança. 

Considera-se que, no caso das pessoas idosas, as políticas de saúde devem dar prioridade à 

promoção do envelhecimento saudável ao longo da vida ajustando-se à diversidade que 

caracteriza o envelhecimento individual e à perda de funcionalidade. Através de um modelo 

coordenado e compreensivo de prestação/humanização de cuidados que permita promover, 

desenvolver e estimular, intersectorialmente, acções mais próximas dos cidadãos idosos e/ou 

das pessoas em situação de dependência e respectivas famílias, diferenciando e 

personalizando as respostas de cuidados de saúde (Plano Nacional de Saúde, 2004-2010).  

Nessa perspectiva, são definidas orientações estratégicas de adequação dos cuidados 

de saúde no Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas (aprovado pelo Despacho 

Nº 23035/2005 de 08 de Junho de 2004, do Ministro da Saúde, no âmbito do Plano Nacional 

de Saúde 2004 – 2010). Preconiza-se a aplicação de um modelo conceptual integrado de 

intervenção multidisciplinar e interdisciplinar, coordenado a nível nacional, para prestação 

de cuidados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de 

dependência, garantindo-lhes a continuidade do tratamento, recuperação funcional e 

reinserção em unidades de internamento alternativas ao hospital, e no domicílio. Esse 

modelo foi consubstanciado na Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde 

(RNCCI), criada pelo Decreto-Lei Nº 101/2006 de 6 de Junho, no âmbito dos Ministérios da 

Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social.  

Nos termos da Lei, para além das unidades de ambulatório (Unidade de dia e 

promoção da autonomia) que prestam cuidados integrados de suporte, de promoção de 
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autonomia e apoio social em regime ambulatório, a pessoas com diferentes níveis de 

dependência que não reúnam condições para ser cuidadas no domicílio, a RNCCI define 

linhas de internamento distintas. As unidades de internamento podem ser: i) unidades de 

convalescença – integradas num hospital de agudos ou noutras instituições para prestar 

tratamento e supervisão clínica; ii) unidades de média duração e reabilitação – para 

prestação de cuidados clínicos (diários) e de enfermagem permanentes, de reabilitação e de 

apoio psicossocial; iii) unidades de longa duração e manutenção, para prestar apoio social e 

cuidados de saúde de manutenção a pessoas com doenças crónicas, com diferentes níveis de 

dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio; iv) unidades de 

cuidados paliativos – preferencialmente localizadas num hospital para acompanhamento, 

tratamento e supervisão clínica a doentes em situação clínica complexa e de sofrimento, 

decorrentes de doença severa ou avançada, incurável e progressiva (cf. Decreto-Lei Nº 

101/2006 de 6 de Junho). 

No âmbito hospitalar a RCCI integra: i) equipas de gestão de altas 

(multidisciplinares), sediadas em hospitais de agudos, para a preparação e gestão de altas 

hospitalares com os serviços de internamento, de doentes que requerem seguimento dos seus 

problemas de saúde e sociais quer no domicílio, quer em articulação com as Unidades da 

Rede; ii) equipas intra-hospitalares de suporte em Cuidados Paliativos promover a 

articulação com os diferentes recursos disponíveis na RNCCI e garantem a consultoria 

técnica, no âmbito dos cuidados paliativos, aos profissionais dos serviços hospitalares e 

asseguram a continuidade dos cuidados aos doentes dos serviços hospitalares em 

tratamentos paliativos complexos (cf. Decreto-Lei Nº 101/2006 de 6 de Junho). 

No âmbito dos cuidados de saúde primários e da sua articulação com entidades de 

apoio social, a RNCCI integra: i) equipas de cuidados continuados integrados das Unidades 

de Saúde Familiares que constituem o núcleo básico de assistência dos cuidados continuados 

ao domicílio, para avaliar e acompanhar os cuidados médicos, de enfermagem, de 

reabilitação e de apoio social necessários; e ii) equipas comunitárias de suporte em cuidados 

paliativos que prestam aconselhamento e apoio às equipas de cuidados integrados e às 

unidades de média e longa duração (cf. Decreto-Lei Nº 101/2006 de 6 de Junho). 

Consideradas as insuficiências das respostas tradicionais de cuidados de Saúde e de 

Apoio Social, o enfoque e alcance estratégico da Rede, organizada e operacionalizada aos 

níveis regional e local, está em responder (cf. Pignatelli, 2007) àquilo que cada doente em 
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situação de dependência precisa para o seu caso concreto, em momentos e circunstâncias de 

evolução da doença e situação social particulares. 
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CAPÍTULO 2 Famílias de acolhimento a pessoas idosas 
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Alguns autores consideram que a vulnerabilidade a doenças e incapacidades da 

população mais idosa é fortemente condicionada pelo isolamento social e pobreza que 

apresentam e, para a qual as estruturas comunitárias e sociais não respondem com a 

eficácia adequada (cf. Quintela, 2002, Teixeira & Correia, 2002, Pimentel, 2005, 

Guerreiro, 2006, Quaresma, 2006). Por motivos vários, como a redução de custo da 

assistência hospitalar e institucional, a actual tendência em muitos países são a manutenção 

dessas pessoas no seu quadro de vida, sob os cuidados da sua família (Karsch, 

2003,Quaresma, 2006). Com efeito, cada vez mais se remete para o meio familiar novas 

responsabilidades e encargos que, em muitos casos, a família não quer ou não tem 

condições (recursos) de suportar.  

Embora a família continue a ter o papel importante como suporte e apoio aos 

idosos, são crescentes as dificuldades para os cuidadores familiares assegurarem de forma 

adequada os cuidados específicos de que carece o idoso, em situação de dependência, sem 

apoio complementar das redes sociais e de entidades públicas. Mais do que um problema 

de “demissão” de funções tradicionais de assistência e apoio, ou de “deficits” de 

relacionamento familiar, existem condicionalismos sociais, económicos, demográficos, 

culturais e de saúde, que dificultam ou impossibilitam a prestação de cuidados familiares.  

O número cada vez mais reduzido de filhos por família, o facto de as várias 

gerações já não coabitarem e a participação crescente das mulheres no mercado de 

trabalho, têm vindo a condicionar e a limitar a capacidade de ajuda das famílias aos seus 

idosos (Barreto, 1996; Paúl, 1997; Brito, 2001). Esta questão está a tornar-se um problema 

de saúde pública que exige a discussão das responsabilidades de assistência e protecção, 

tendo em conta as condições necessárias à manutenção dos cuidados no domicilio das 

pessoas idosas e dependentes e, as condições que a família dispõe para ser responsabilizada 

por esses cuidados.  

Acresce, para além das situações de “indisponibilidade familiar” e de isolamento 

social, a existência de muitas pessoas idosas sem família, para as quais têm de ser 

encontradas estruturas alternativas de proximidade capazes de satisfazer necessidades 

básicas do quotidiano (Caldas, 2003; Carvalho, 2006). Nesta perspectiva, algumas medidas 

foram sendo introduzidas no nosso País no âmbito das políticas sociais públicas, no sentido 

de dar resposta às novas necessidades das famílias, dos idosos, e dos cuidadores familiares. 
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É neste contexto que surge em 1991 a medida de política social: Acolhimento 

Familiar a pessoas idosas e a pessoas com deficiência a partir da idade adulta.  

Segundo Quaresma (1996) apresenta-se como uma iniciativa inovadora, no âmbito da 

diversificação dos tipos de resposta às necessidades das pessoas idosas, e inclui uma 

mudança do modelo de família no qual tradicionalmente se inscreveram, até um passado 

recente, todas as formas de apoio às gerações mais velhas (Quaresma, 1996).  
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1. Famílias de Acolhimento: enquadramento legal 

O Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro, do Ministério do Emprego e da 

Segurança Social, publicado no Diário da Republica n.º 233, Série I-A de 10 de Outubro de 

1991, disciplina o regime de acolhimento familiar de idosos e adultos com deficiência. 

Estes dois grupos de risco exigem um atendimento que ultrapassa as possibilidades reais da 

família, não obstante a melhoria verificada nas condições gerais da vida dos cidadãos 

(nomeadamente no campo da saúde) justificando-se esta nova resposta para apoiar aqueles 

que, pela sua idade e por falta de autonomia, vivem numa situação de isolamento, agravada 

pela insuficiência ou inexistência de respostas que satisfaçam as suas necessidades básicas 

(cf. Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro). 

O Acolhimento Familiar é criado “a fim de diversificar a rede de respostas 

destinadas a estes grupos, como alternativa ao meio familiar, constituindo a resposta mais 

humana e personalizada ao atendimento daqueles grupos, evitando ou retardando o mais 

possível o recurso à resposta institucional e visa garantir à pessoa acolhida um ambiente 

sócio-familiar e afectivo propício à satisfação das suas necessidades básicas e ao respeito 

pela sua identidade, personalidade e privacidade” (Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de 

Outubro).  

 

1.1 Legislação e aplicação 

 

Nos termos do Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro, o Acolhimento familiar é 

uma medida de política social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente (a 

tempo completo ou parcial), em famílias consideradas idóneas, pessoas idosas ou pessoas 

com deficiência, a partir da idade adulta, que estejam nalguma das seguintes condições: a) 

ter idade igual ou superior a 60 anos ou não inferior a 18 anos, quando se trate de pessoa 

com deficiência; b) ser portadora de deficiência orgânica, motora ou sensorial; c) 

encontrar-se em situação de dependência ou de perda de autonomia, não podendo bastar-se 

a si própria; d) viver isolada e sem apoio de natureza sócio-familiar; e) viver em situação 

de alojamento muito precário ou sem alojamento que ponha em perigo a sua segurança; f) 

ser vítima de maus-tratos.  



64 

São situações determinantes do acolhimento familiar: i) a inexistência ou 

insuficiência de respostas sociais eficazes que assegurem o apoio adequado à manutenção 

no seu domicílio da pessoa idosa ou da pessoa adulta com deficiência; ii) a ausência da 

respectiva família ou quando esta não reúna condições mínimas para assegurar o seu 

acompanhamento (Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro).  

O Acolhimento familiar é assumido por particulares, no seu domicílio e é prestado 

a título oneroso, devendo a Família de Acolhimento ter um membro disponível a quem se 

possa imputar a responsabilidade da prestação do acolhimento (a título excepcional, o 

acolhimento poderá ser efectuado por parente do acolhido a partir do 3º grau da linha 

colateral), o qual fica obrigatoriamente enquadrado no regime geral da segurança social 

dos trabalhadores independentes.  

As condições a que deve obedecer o acolhimento familiar constam de documento 

escrito, revestindo a forma de contrato de prestação de serviços. Cada família não deverá 

acolher simultaneamente mais de duas pessoas, salvo em casos fundamentados, em que 

pode abranger o máximo de três pessoas. A aceitação da medida obriga à aceitação escrita 

do interessado, salvo quando o mesmo esteja incapaz de manifestar a sua vontade, cabendo 

à respectiva família pronunciar-se ou, na sua falta, às instituições de enquadramento 

(Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro). 

Para efeito da aplicação do diploma, o acolhimento familiar pode ser promovido 

pelos centros regionais de segurança social e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

ou pelas instituições particulares de solidariedade social, em articulação com aquelas 

entidades referidas, no âmbito da legislação em vigor sobre Acordos de cooperação. Nos 

termos da Lei, compete às Instituições de enquadramento: a) seleccionar e formar as 

famílias candidatas ao acolhimento, assegurando-se da sua idoneidade; b) analisar a 

situação da pessoa a acolher e da respectiva família; c) estabelecer entre os intervenientes 

as condições do acolhimento; d) garantir, quando necessário, o apoio e as ajudas técnicas 

indispensáveis à integração social e ao bem-estar da pessoa acolhida; e) garantir às famílias 

de acolhimento o pagamento das despesas correspondentes à comparticipação pelos 

serviços de acolhimento prestados e montantes necessários à cobertura de despesas 

extraordinárias relativas às necessidades de saúde e outras da pessoa acolhida; f) 

acompanhar e fiscalizar a situação do acolhimento familiar; g) promover a realização de 

contratos de seguro de acidentes pessoais para cobertura de riscos que possam ocorrer com 
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a pessoa acolhida; h) promover a nomeação de um curador, nos casos em que a pessoa 

acolhida se mostre incapaz de exercer os seus direitos e deveres, na ausência ou 

incapacidade da respectiva família; i) encaminhar, quando necessário, a pessoa acolhida 

para as estruturas locais de saúde e de apoio social.  

Nos termos da Lei, são consideradas famílias idóneas para prestar os serviços 

previstos, as que reúnam as seguintes condições: a) ter sensibilidade para a problemática 

do envelhecimento ou da deficiência; b) ter estabilidade familiar, capacidade afectiva e 

capacidade económica mínima; c) apresentar equilíbrio no plano da saúde física e mental; 

d) possuir habitação com adequados requisitos de habitabilidade e acessibilidade; e) estar 

disponível para frequentar acções de formação prévia e contínua promovidas pelas 

instituições de enquadramento.  

Assim, constituem deveres da família de acolhimento: a) acompanhar a pessoa 

acolhida, garantindo-lhe a satisfação das suas necessidades básicas; b) prestar, por 

solicitação do acolhido, colaboração na administração de bens e valores de que aquele se 

faça acompanhar, quando for necessário; c) fomentar a integração da pessoa acolhida no 

ambiente familiar, mesmo quando o acolhimento seja apenas temporário ou a tempo 

parcial; d) recorrer aos serviços de saúde e de apoio social, sempre que a pessoa acolhida 

deles necessite; e) assegurar e fomentar o relacionamento entre a pessoa acolhida e a 

respectiva família; f) fomentar a participação da pessoa acolhida na vida da comunidade, 

através da frequência e do apoio das respectivas estruturas; g) manter a família da pessoa 

acolhida e a instituição de enquadramento informadas dos aspectos relevantes da situação 

física, psíquica e social da pessoa acolhida; h) informar, com a antecedência mínima de 30 

dias, salvo motivo de força maior, a pessoa acolhida, a respectiva família ou a instituição 

de enquadramento quando desejar interromper a situação de acolhimento, justificando a 

decisão tomada.  

Relativamente à pessoa acolhida, ela tem os direitos inerentes ao reconhecimento 

da dignidade como pessoa humana, independentemente da sua situação de dependência ou 

de perda de autonomia, e o dever de respeitar e estimar a família de acolhimento, de modo 

a não gerar conflitos que possam prejudicar o equilíbrio e harmonia daquela. Tem também 

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

família de acolhimento e a instituição de enquadramento se desejar interromper a situação 

de acolhimento justificando a decisão tomada. 
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1.2 Encargos da prestação de cuidados 

 

O Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro define as condições de retribuição às 

famílias de acolhimento pelos serviços prestados (cujo montante consta de um contrato a 

celebrar para o efeito) e os montantes necessários à cobertura de despesas extraordinárias 

relativas às necessidades de saúde e outras, da pessoa acolhida. O pagamento da 

retribuição pelos serviços prestados cabe à pessoa acolhida ou à respectiva família, quando 

tenham comprovado disponibilidade financeira. Caso contrário, caberá à instituição de 

enquadramento assegurar esse pagamento, nos termos fixados por despacho ministerial e 

sujeitos a actualização anual. 

Os encargos adicionais que possam advir do agravamento da situação da pessoa 

acolhida são imputados ao próprio ou à respectiva família e, no caso de falta de recursos 

financeiros por parte destes, à instituição de enquadramento. A satisfação dos encargos tem 

início no primeiro dia do mês em que se processa o acolhimento familiar e cessa no final 

do mês em que aquele termina (Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de Outubro). 

Os valores mensais da retribuição pelos serviços prestados pelas famílias de 

acolhimento actualizados para o ano 2007 (cf. Despacho nº 26208/2007 do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social publicado no Diário da República nº 220, II Série de 15 

de Novembro) é fixado em 201,50 euros, por cada pessoa idosa ou pessoa adulta com 

deficiência, e em 403 euros, pelo acolhimento de pessoas em situação de grande 

dependência, devidamente comprovada. O valor mensal da comparticipação a atribuir às 

famílias de acolhimento para manutenção em 211,36 euros, por cada pessoa idosa ou 

pessoa adulta com deficiência. No mesmo diploma é referido também que a 

comparticipação financeira da pessoa em acolhimento familiar corresponde, em termos 

máximos, a 70 por cento do seu rendimento mensal líquido, não podendo exceder o 

encargo global com a retribuição pelos serviços prestados. 

 

1.3  Formação das famílias de acolhimento  

 

As famílias de acolhimento têm direito ao apoio técnico e à formação prévia e 

contínua por parte da instituição de enquadramento (Decreto-Lei N.º 391/91 de 10 de 

Outubro). O Despacho Conjunto nº 727/99, de 23 de Agosto (Diário da Republica, n.º 196 
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– II Série, de 23 de Agosto de 1999), estabelece as condições de formação nos seguintes 

termos: i) as acções de formação a desenvolver destinam-se a assegurar a do apoio 

prestado pelas famílias de acolhimento; ii) as acções de formação integram uma formação 

específica com duração de 250 horas e visam a aquisição de competências profissionais 

adequadas ao exercício da função e, uma formação em contexto real de trabalho, em 

actividades específicas relacionadas com o acolhimento de pessoas idosas ou com 

deficiência ou outros dependentes, durante um período de 6 meses, organizada pelas 

instituições de enquadramento; iii) as acções de formação podem ser adaptadas quanto às 

suas modalidades, conteúdo e duração, tendo em conta o perfil das famílias de 

acolhimento, nomeadamente respectiva experiência no exercício da actividade. 

 

1.4 Estatísticas da evolução da medida 

 

A medida Acolhimento Familiar foi consagrada há 17 anos, mas verifica-se uma 

escassez de estudos e documentação oficial sobre o tema, nomeadamente dados estatísticos 

que permitam compreender a evolução e expansão desta resposta a nível nacional. 

Oficialmente as informações estatísticas oficiais remetem para dados apresentados nas 

Cartas Sociais do Ministério do Trabalho e Solidariedade, publicadas só a partir de 2000, 

os quais se revelam insuficientes e pouco esclarecedores relativamente aos propósitos que 

atrás definimos.  

Reportamo-nos a dados estatísticos da Direcção Geral de Acção Social, referidos no 

“Guia Prático – como criar um Lar”, publicado pela Associação Nacional de Jovens 

Empresários em 2007, para compreender que numa perspectiva global os primeiros anos 

de implementação desta resposta terá tido pouca expressão no nosso País. Dos dados 

apresentados, verifica-se que de 1991 a 1994, não existem registos estatísticos disponíveis 

relativos ao número de famílias de acolhimento em Portugal. Segundo o documento em 

1995 existiam 38 famílias, mas em 1996 e 1997 esse número desceu para 29 e 27 famílias, 

respectivamente. Em 1998 eram já 52. Com base nos resultados do primeiro levantamento 

da rede de serviços e equipamentos sociais do Departamento de Estudos, Prospectiva e 

Planeamento, do Ministério do Trabalho e Solidariedade, publicados na Carta Social de 

2000, existiam nessa altura 113 famílias de acolhimento, em oito Distritos do Continente 

(Braga, Bragança, Évora, Faro, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu). Acolhiam 164 
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pessoas idosas, 85% com idades compreendidas entre os 60 e 89 anos e 76% eram 

mulheres. Relativamente aos adultos com deficiência existiam 78 famílias que acolhiam 91 

utentes, sendo os Distritos da Região Norte os que mais acolhem este grupo.  

Assim, tendo em consideração os dados relativos aos dois grupos populacionais, 

existiam 191 famílias que acolhiam 255 pessoas (idosos e adultos com deficiência). A 

Carta Social de 2001 revela que houve um aumento do número de famílias de acolhimento, 

num total de 2789 famílias. Este valor inclui todas as famílias de acolhimento existentes 

em Portugal: menores, adultos com deficiência e idosos. Tendo em conta que o documento 

refere que 85% do total das famílias recebem menores, podemos concluir, que os restantes 

15% correspondem às famílias que acolhem idosos e adultos com deficiência, ou seja 418 

famílias. Obtido este valor, concluímos que houve um acréscimo bastante significativo das 

famílias de acolhimento de idosos e de e adultos com deficiência (218,8%), passando de 

191 em 2000, para 418 famílias em 2001.  

Relativamente à população em Acolhimento familiar, os dados dessa Carta Social 

indicam que são 386 as pessoas acolhidas, das quais 238 são idosos e 148 são adultos com 

deficiência. Contudo não apresenta dados referentes à sua cobertura pelos diversos distritos 

do País. Mas como refere que neste levantamento não foram contabilizados os Distritos de 

Braga, Porto e Santarém, provavelmente os valores reais ultrapassam os valores 

apresentados.  

Nas Cartas Sociais publicadas até 2005, a informação é muito pouco esclarecedora. 

Conforme vem indicado em todos esses documentos anuais, “dado o carácter transversal 

abrangendo a generalidade das áreas de intervenção e uma vez que a mesma família poderá 

receber em simultâneo pessoas de diferentes grupos alvo, optou-se por um análise conjunta 

para evitar distorções do número real de famílias de acolhimento”. Contudo, a Carta Social 

(2002) revela apenas que houve um decréscimo das famílias e da população abrangida, 

mas não diferencia menores, adultos com deficiência e idosos. Como o documento só 

apresenta um quadro referente à evolução das famílias de acolhimento por população alvo 

por comparação com o ano anterior, não é possível ir muito além nas considerações.  

Na Carta Social (2003), a apresentação dos dados sobre o acolhimento familiar é 

idêntica à anterior, permitido apenas verificar que no seu todo, houve um aumento das 

famílias de acolhimento, mas um decréscimo das pessoas acolhidas. De acordo com a 

Carta Social (2004), o número de pessoas com deficiência acolhidas diminuiu em relação 
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ao ano anterior, mas o número de idosos aumentou comparativamente ao ano de 2003 e, é 

em 2004 superior ao número de adultos com deficiência. Em 2005 verifica-se, de acordo 

com a Carta Social desse ano, um decréscimo de 9,8% no número de famílias de 

acolhimento no seu todo, não se traduzindo essa situação nas pessoas acolhidas. O número 

de idosos e adultos com deficiência aumentou ligeiramente face ao ano anterior. Em 

termos gerais, os dados apontam para uma evolução gradual, nos últimos anos, do número 

de famílias de acolhimento de idosos e de pessoas acolhidas.  

Segundo informações do Instituto da Segurança Social, veiculados por alguns 

órgãos de comunicação social (Rádio Renascença, 15-11-2007; Diário de Noticias, 23-12-

2007) em Abril de 2007 estavam inscritas 633 famílias de acolhimento de idosos, que 

acolhem 960 pessoas; quase todas se encontram na zona norte, sendo praticamente 

inexistentes a sul; Vila Real é o distrito com mais casos, com 288 pessoas acolhidas, 

seguido por Braga com 249, Viana do Castelo com 109, Faro com 8, Setúbal com 3 e 

Lisboa só regista 1 caso.  

Ainda que se constate uma expansão algo lenta e gradual da medida, persistindo 

dificuldades em angariar novas famílias e insuficiências do número de famílias disponíveis 

nalgumas regiões, a perspectiva é a de que, este modelo faz sentido e, está a crescer para 

fazer face à carência de lares residenciais.  
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2.  Família de acolhimento a pessoas idosas: questões relacionais 

 

Contrariamente às famílias de acolhimento de crianças e jovens em risco, é patente 

a escassez bibliográfica acerca da temática do acolhimento familiar de idosos. As 

pesquisas actuais centram-se noutros temas de interesse, nomeadamente na análise dos 

cuidados familiares e manutenção do idoso em casa, ou nos processos de 

institucionalização em lar. 

Recentemente, a comunicação social tem feito alguma alusão às famílias de 

acolhimento de idosos, enfatizando que estas se disponibilizam a acolher e proteger a 

pessoa idosa ou adulto com deficiência em situação de risco social e pessoal, aliviando 

deste modo as diversas instituições para estas pessoas e dando um tratamento mais 

personalizado e afectivo aos acolhidos. Perante montantes de retribuição pelos serviços 

prestados, considerados pouco atractivos, destacam as motivações orientadas por razões 

humanitárias que levam estes agregados a disponibilizarem-se para desenvolver esta 

actividade.  

Contudo, pouco se sabe efectivamente, sobre estas famílias, sobre as pessoas que 

são acolhidas, determinantes, condições e processos de acolhimento. Trata-se portanto, de 

um campo de estudos em construção. Enquanto medida de protecção social, para além da 

sua relevância, reconhecida como recurso alternativo à institucionalização tradicional em 

Lar, o acolhimento familiar de idosos destaca-se sobretudo, como modalidade de cuidado 

integral, necessário ao bem-estar da população alvo. A perspectiva de abordagem relativa a 

esta temática, parece ser a de que esta resposta social deve ser mais uma opção, na busca 

da melhor medida, para que idosos que tenham os seus direitos elementares violados 

possam receber protecção especial adequada. Institucionaliza-se legalmente, enquanto 

modelo e instrumento para a inclusão social e prevenção da institucionalização 

indiscriminada, como uma alternativa de excepção e solução, ética e tecnicamente 

enquadrada, para minimizar algumas situações de risco (individuais e sociais).  

Ao oferecer e assegurar uma resposta assistencial pautada pelos princípios da 

protecção integral e atendimento individualizado, é suposto e esperado que garanta uma 
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experiência de cuidado relacional e humano, de afecto, dedicação e responsabilidade, 

próxima do padrão “ideal” do ambiente natural de vida familiar.  

No pressuposto, de que o cuidado assenta num interesse e consideração pelo outro 

enquanto pessoa e, não apenas na efectiva prestação de serviços (cf. Instituto da Segurança 

Social, 2005), a pessoa acolhida passa a dispor de uma rede de apoio, com conexões 

pessoais, relevante para o seu bem-estar geral (cf. House & Kahn, 1985; Sherbourne & 

Stewart, 1991; Due et al., 1999 citados por Griep et al., 2005).  

É neste sentido, que consideramos que o contexto de acolhimento familiar implica 

necessária e forçosamente, uma reestruturação dos modos de vida de todos os envolvidos, 

na qual as dimensões humanas e subjectivas, das dinâmicas relacionais interpessoais, 

presentes no contexto do cuidado, podem realçar o trabalho das famílias. Com efeito, a 

premissa da prestação deste “serviço” determina práticas de assistência personalizada, 

formalmente organizadas, que tenham em conta os aspectos relacionais, afectivos e 

psicológicos das pessoas acolhidas.  

Às famílias seleccionadas, reconhecida e avalizada a sua idoneidade para a 

prestação desta actividade pelos serviços de Segurança Social (cf. Decreto-Lei N.º 391/91 

de 10 de Outubro) impõe-se que para além de prestarem tarefas instrumentais e físicas 

(alojamento, alimentação, higiene, mobilidade, medicação) e de acompanhamento, devam 

estar capacitadas para cumprir também um papel de suporte e segurança emocional. Trata-

se de uma abordagem que para além dos aspectos físicos e instrumentais dos cuidados, 

evidencia sobretudo, um conjunto de componentes do cuidar, de ordem afectiva, ligados à 

gestão do quotidiano, que contribuem de forma significativa para a qualidade de vida do 

idoso (cf. Arber & Ginn, 1995, citados por Nolan et al., 1996, Pimentel, 2001).  

Consideradas as necessidades reais e específicas de cada caso, em função das 

expectativas, sentimentos, interesses e, do grau de limitação e/ou dependência e 

vulnerabilidade do idoso, mais significativo poderá ser o suporte emocional, instrumental e 

social oferecido pelas famílias. Um dos factores tidos em conta por estas famílias, para 

assegurarem a prestação de cuidados pessoais (cf. Draibe, 1998), em função de diferentes 

necessidades das pessoas que acolhem, é o grau de dependência que essas apresentam. 

A diferentes graus de dependência correspondem também diferentes necessidades, 

tipos de cuidados, mobilização de recursos e, variadas exigências para quem cuida (cf. São 

José, Wall & Correia, 2002). Sendo as respostas às situações ajustadas às diversas 
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circunstâncias, natureza do cuidado e às interacções que se geram, de forma diferenciada 

por cada indivíduo (cf. Gallangher-Thompson et al., 2000), a sua avaliação resulta na 

percepção de sentimentos positivos (gratificações/recompensas) e negativos (desgaste 

emocional, cansaço físico). É essencial considerar o significado que o cuidador lhe atribui 

e, o modo como isso interfere na sua vida pessoal e familiar e no seu desempenho na 

prestação de cuidados ao idoso, pois como em qualquer família com idosos, a qualidade e 

eficácia da prestação de cuidados resulta também da satisfação do cuidador. E neste 

sentido, o seu bem-estar irá reflectir-se, necessariamente no bem-estar de quem é cuidado 

(Brito, 2001). Atendendo, que toda a prestação de cuidados requer um esforço contínuo a 

nível cognitivo, emocional e físico (cf. Brown & Stetz, 1999, citados por Brito, 2001), é 

importante para a sua satisfação com a actividade e bem-estar, que o responsável pelos 

cuidados, se sinta valorizado e dignificado no seu papel, reconhecido nas suas 

competências pessoais (capacidades para executar tarefas, lidar com sentimentos, enfrentar 

problemas comportamentais, etc.) e no assumir das responsabilidades assistenciais.  

Nestas circunstâncias, torna-se imprescindível o apoio e acompanhamento técnico 

regular das situações, para que estas famílias também possam ser ajudadas, na 

compreensão do seu papel e envolvimento nos diferentes processos de cuidar. Acresce que 

estas famílias podem acolher em simultâneo idosos e adultos com deficiência, com 

diversos graus de dependência, aumentando as exigências de apoio (instrumentais, 

emocionais/afectivas) significativamente. 

Relativamente ao idoso, o imperativo/emergência na saída do seu domicílio, para o 

contexto residencial e familiar de acolhimento (que se deseja mais protector e seguro) 

coloca-o em confronto com o afastamento do seu quadro de vida habitual e meio 

envolvente, e evidencia os seus sentimentos de perda de autonomia e de independência. 

Tornar-se membro de uma nova “família” implica forçosamente, para ele, uma adaptação a 

um ambiente físico, relacional e familiar estranhos, onde terá de enfrentar novas regras e 

formas de convivência. Dependerá de circunstâncias objectivas e subjectivas implícitas ao 

funcionamento de cada indivíduo, o modo como enfrenta e compreende as razões da 

mudança para um novo contexto de vida.  

A percepção que tem do ambiente e a congruência com o mesmo, afirmam a 

importância da sua adequação ao meio (Paúl, 1991) estando as dificuldades na capacidade 

de adaptação às novas realidades vinculadas não só a factores sociais, mas também 
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biológicos e psicológicos (Pimentel, 2005). Podemos associar o tipo de resposta por parte 

dos idosos em acolhimento familiar, àquelas que habitualmente são descritas por diversos 

estudos realizados acerca da institucionalização tradicional em Lar: o surgimento de 

sintomas negativos nos estados físico e psicológico dos idosos, ou o desenvolvimento de 

resultados positivos, tais como o sentimento de pertença a um grupo, o desenvolvimento de 

novas amizades e as relações sociais (Borne, 1996; Sluzki, 1997; Freire & Tavares, 2004).  

Alguns estudos tem vindo a evidenciar que o suporte e os laços sociais podem ser 

significativos na vida dos idosos, tanto a nível da saúde física, como a nível da prevenção 

de doenças psíquicas e da promoção do bem-estar geral, quando favorecem a auto-estima e 

a autovalorização dos indivíduos (Dunkel-Schetter e Bennett, 1990; Rios, Torres & Díaz, 

1992). Assim, para que a integração do idoso na família seja positiva, também é essencial, 

que os idosos não se sintam limitados e conformados ou resignados, ao círculo das relações 

internas ao acolhimento. Para tal, deve ser dada atenção às relações sociais, quer com as 

outras pessoas acolhidas, pela partilha de experiências, interesses comuns e gosto pelo 

convívio, quer com as pessoas da comunidade envolvente, para que participem de uma 

vida social activa e uma maior autonomia pessoal. 

2.1 Família: definição e funções  

 

Enquanto instituição social, a família tem sofrido alterações importantes, nas suas 

funções, estrutura e tipologias, procurando adaptar-se às transformações das sociedades 

contemporâneas, contextos históricos e sócio-culturais diversos, em função das novas 

realidades e problemas. Em termos sociológicos, principalmente nas sociedades ocidentais, 

a “família”, não é uma entidade fixa, mas uma pluralidade de formas (Serapioni, 2005), 

adquirido ao longo do tempo, tipologias e estruturas diversificadas. As mudanças da 

sociedade afectam todos os âmbitos da vida humana e, naturalmente, as interacções e 

relações entre os diferentes subsistemas familiares e entre a família e o meio. No entanto, a 

família tem uma profunda capacidade de interagir com as circunstâncias e conjunturas 

sociais contribuindo para definir novos conteúdos e sentidos culturais (Saraceno, 1988). 

Isto leva-nos a compreender, que os modelos familiares não são estáticos, evoluem 

acompanhando as alterações da sociedade, mas também os seus elementos influenciam o 

seu funcionamento e o meio social.  
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Esta forma de ver a família, tem como base o Modelo Sistémico, o qual conduz 

inevitavelmente a uma visão multifactorial e á adopção de uma perspectiva 

pluridimensional, abandonando-se, assim modelos que avançam com explicações lineares, 

causalistas e reducionistas, quer sejam de ordem biológica, psicológica ou social (Gomes, 

2002). Cada família enquanto sistema é um todo mas é também parte de sistemas, de 

contextos mais vastos nos quais se integra. (Relvas, 1996). 

Apesar das expectativas familiares e da sociedade em geral, estarem relacionadas 

com os papéis e funções da família, cada uma tende a modificar os seus papéis, tendo em 

conta a sua estrutura e a realidade social (Fernandes, 2001), e neste sentido, os 

comportamentos de um membro afectam e influenciam os outros membros, de acordo com 

os papéis desempenhados e os estatutos ocupados em diversos momentos e contextos, do 

ciclo de vida em que se insere.  

Para Silveira (2000) a família funciona como uma totalidade, como uma teia ou 

uma rede: uma modificação em qualquer parte afecta o todo; apesar de existirem diversos 

tipos de família e de relacionamento familiar, em todas elas existem papéis estabelecidos, 

que as mantêm num certo equilíbrio e que, apesar das modificações ocorridas nesses 

papéis, cada membro continua com atribuições determinadas em função do seu lugar no 

seio da família e das suas características pessoais. Os processos de convivência familiar 

indutores de mudança, adaptação e continuidade pressupõem momentos diversificados 

(crises, conflitos, contradições, alianças) que implicam uma reorganização do sistema e 

permitem transformações permanentes e evoluções distintas na estruturação e consolidação 

familiar. A história de vida da família é a história da sucessiva progressão dos seus 

momentos de crise e períodos de transição, bem como da evolução ou dificuldades que a 

sua elaboração comporta no chamado ciclo vital, e no entrecruzar das gerações (Cerqueira, 

2005). 

Assim, dada a diversidade de práticas e de situações que abrange na actualidade o 

conceito de família, vários especialistas têm preferido falar de "famílias" (cf. Clarke, 

2001), pois cada uma tem uma organização, estrutura e dinâmica particular de 

desenvolvimento. Todavia, como traço comum às suas funções, basicamente os propósitos 

sociais de família em relação aos seus membros tem-se mantido: proporcionar protecção, 

companhia, segurança, sociabilização (condições para a aquisição de identidades pessoais), 

adequação e transmissão de determinada cultura e valores. O seu desenvolvimento obtém-
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se através dos esforços dos seus membros na realização de várias tarefas nomeadamente: 

adaptação, protecção, participação, crescimento e suporte na afectividade. 

É a família que suporta a história individual, modelos comportamentais, modula a 

expressão de afectos e acompanha a pessoa ao longo da vida, impondo-se com o 

paradigma de reflexão, modelo de bom ou mau viver, estejam os seus membros presentes 

ou ausentes, como sucede em circunstâncias radicais de morte, orfandade, abandono ou 

anonimato (Relvas, 2000).  

O desenvolvimento da família dá-se de forma a conseguir objectivos específicos 

tais como, promover o sentimento de pertença ao grupo e a 

individualização/autonomização dos seus elementos, permitindo-nos distinguir diferentes 

fases ou etapas (Relvas, 2002). Reconhecida enquanto unidade básica da organização 

social e núcleo central de individualização e socialização, caracterizada pela residência 

comum, pela cooperação económica e pela reprodução, e criada por vínculos de parentesco 

ou matrimónio, cede espaço a outros arranjos familiares.  

O modelo de família nuclear (núcleo formado pelo casal e filhos) é ainda 

predominante na maior parte das sociedades industrializadas modernas (Clarke, 2001), 

contudo, Relvas & Alarcão (2002) sugerem que surgem cada vez mais, diferentes modelos 

e tendências de organização familiar que fogem à estrutura clássica e tradicional de 

família. São as denominadas “novas formas de família”: famílias adoptivas, famílias 

reconstituídas, famílias monoparentais, famílias homossexuais, famílias sem filhos, 

famílias de adopção (Relvas, 2002).  

Alguns autores enquadram estes fenómenos da pluralização das formas familiares, 

a mudanças na sociedade e a mudanças no sistema interno familiar (uniões de facto, casais 

homossexuais, casais sem filhos), aumento das famílias monoparentais (formadas apenas 

por pai e filhos ou por mãe e filhos), aumento das famílias com um único elemento e o 

surgimento das famílias reconstituídas. Estes fenómenos resultam de mudanças ocorridas 

nos anos 1960, em que a morfologia das estruturas familiares foi alterada, pelo aumento de 

rupturas matrimoniais e emergência de novos modelos de conjugalidades e de procriação 

(redução do número de filhos), e pelo afastamento dos jovens e das mulheres (emancipação 

e inserção no mercado de trabalho).  

Fernandes (2001) considera que estamos perante transformações estruturais que, 

quando associadas às mudanças de comportamento face à nupcialidade e à família, 
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conduzem a configurações familiares bem distintas das que encontramos no passado 

(Fernandes, 2001).  

Bandeira (1996) refere que essas mudanças resultaram da transformação das antigas 

formas de organização familiar, baseadas num sistema de valores, doutrinas religiosas, 

códigos morais e costumes, em que a finalidade suprema era assegurar uma alta 

fecundidade necessária à perpetuação e sobrevivência do grupo familiar, para um sistema 

moderno onde se admite a coabitação antes do casamento, o aborto e o divórcio, sendo o 

casal regido pelo princípio da igualdade dos cônjuges e pela indeferenciação de papéis 

(lógica do companheirismo). Com efeito, estas transformações vieram criar as condições 

para uma reestruturação das relações, mais aberta, e com maior peso de imprevisibilidade, 

o que para certas ideologias mais conservadoras, representam uma crise da família 

(Fernandes, 2001). Para Bandeira (1996) tal pluralidade significa apenas que a família foi 

obrigada a renovar-se.  

Actualmente reconhece-se que o seu conceito vai além dos laços de 

consanguinidade (cf. Relvas, 1998); que as suas funções primordiais podem ser exercidas 

nos mais diversos arranjos familiares, resultantes de diversas formas de organização dos 

indivíduos. Neste âmbito incluímos as famílias de acolhimento, como um núcleo afectivo-

relacional, entre as formas não tradicionais de família (Relvas, 2002). 

 

2.2 Prestação de cuidados familiares a pessoas idosas 

 

É amplamente reconhecida a importância da família no cuidado e no bem-estar da 

pessoa idosa, sobretudo quando se encontra incapacitada para satisfazer, de forma 

autónoma e independente as suas necessidades. Neste contexto, a família pode ser vista 

como um sistema de suporte para seus membros, exercendo o papel de cuidadora, tanto no 

sentido de preservar quanto de promover ou recuperar os padrões de saúde. Normalmente a 

necessidade de cuidados é determinada pela incapacidade funcional da pessoa idosa, 

principalmente quando apresenta incapacidade física e/ou deficit cognitivo, para exercer as 

tarefas da vida quotidiana.  

Em especial nos países em desenvolvimento, quando os idosos são acometidos por 

doenças incapacitantes, o cuidado tem sido prestado por um sistema de suporte informal 

(Chappell, 1993; Kosberg, 1992; Karsch, 1998; Moragas, 1994 citados por Caldas, 2002). 
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Esse sistema inclui a família como fonte primária de assistência, do qual se destaca 

habitualmente uma pessoa, denominada cuidador principal, sobre a qual recaem as maiores 

responsabilidades e o maior número de tarefas de apoio, a que os Anglo-saxónicos 

designam por “caregiver” ou “carer”, ou seja, a pessoa que olha pelo idoso, que o apoia e 

cuida dele no dia a dia (De la Rica & Hernando, 1994, citados por Brito, 2001). Os outros, 

que exercem funções ocasionais, como ajuda económica, transportes esporádicos, 

substituição temporária, são os chamados cuidadores secundários, e em geral, só 

participam quando são chamados ou atendendo ao apelo de um profissional (Silveira, 

2000).  

Como em outros países, também em Portugal se tem valorizado a manutenção da 

pessoa idosa no seu domicílio, onde apesar das dificuldades, na grande maioria dos casos 

os familiares se encontram na primeira linha da prestação de cuidados (Paúl, 1997). Nestes 

termos, os estudos apontam para quatro factores na designação da pessoa que assume o 

papel de cuidador principal (cf. Ungerson, 1987; Stone et al. 1987; Lewis & Meredith, 

1988; Sinclair, 1990 citados por Karsch, 2003): parentesco, género (tradicionalmente são 

as mulheres), proximidade física (alguém que já mora com o idoso) e proximidade 

afectiva. A maior parte desses cuidadores são as esposas ou as filhas, seguidas das noras e 

outros familiares (Martins, Ribeiro, & Garrett, 2003). Os factores determinantes para o 

familiar se tornar cuidador principal, são na generalidade, a disponibilidade, obrigação e 

solidariedade, a influência histórica, os imperativos culturais e os preceitos religiosos (cf. 

Menezes, 1994; Caldas, 1995; Karsch, 1998, citados por Cattani & Perlini, 2004) e a 

dinâmica familiar e a história do relacionamento familiar (Silveira, 2000). Na maioria das 

vezes o cuidador principal assume um papel que lhe é imposto pelas circunstâncias e não 

por escolha, apesar de reconhecer que esta missão seja naturalmente sua (Fernandes, 

2002).  

A par das diferenças individuais, da variedade de sentimentos e comportamentos 

dos intervenientes, cuidar de um familiar idoso incapacitado, gera perturbações e 

dificuldades para cuidadores e famílias. Tal associa-se e varia com a situação de 

dependência e evolução da doença, sobrecarga física e psicológica, percepção de stress. 

Esta tensão pode acarretar problemas físicos, psicológicos, emocionais, sociais e 

financeiros, que acabam por afectar o bem-estar do doente e cuidador (George & Gwyther, 

1986). Qualquer doença é sempre uma situação de crise, um acontecimento stressor, que 
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produz efeitos no doente e na família, quando um dos familiares adoece e não pode mais 

cumprir o seu papel, há um desequilíbrio, que desencadeia uma crise, obrigando a uma 

reorganização familiar (Martins, Ribeiro & Garrett, 2003; Amorim, 1999, citado por 

Cerqueira, 2005). Tal implica um processo de reajustamento da sua estrutura, papéis, 

padrões de comunicação e das relações afectivas dos seus membros (Cerqueira, 2005).  

Sousa, Figueiredo & Cerqueira (2004), consideram que na sequência de uma nova 

rotina, a dinâmica familiar sofre alterações, desestabilizando e deslocando relações de 

poder, dependência e intimidade, e que esta situação altera a relação entre o paciente e o 

cuidador e as relações com os restantes membros da família, e de alguma forma, o 

conjunto de redes relacionais. A idade avançada do cuidador familiar, a não partilha de 

apoio, baixos níveis de instrução e estatuto social e económico podem limitar as 

intervenções em que o grau de exigência nos cuidados práticos exige alguma capacidade 

física, aprendizagem ou dispêndio económico (Veríssimo, 2005).  

Em, geral, o cuidador familiar tende a valorizar em primeiro lugar as necessidades 

da pessoa que cuida, em detrimento das suas próprias necessidades e vontades. 

Frequentemente, fornece até mais suporte do que o necessário, retirando a autonomia ao 

idoso, uma vez que se sente responsável por este, o que o leva a controlar a situação de 

forma excessiva e a restringir as decisões e interacções do idoso. Assim, priva-se a pessoa 

de praticar comportamentos ou actividades para as quais ainda está capacitada e favorece-

se a instauração progressiva da dependência (Figueiredo, 20007). 

Na verdade, ao papel de cuidador correspondem um conjunto de situações 

desfavoráveis, que podem provocar alterações e impacto na sua vida pessoal e familiar. 

George e Gwyther (1986 citados por Martins, Ribeiro & Garrett, 2003) sugerem que 

frequentemente os cuidadores informais entram em situação de crise, manifestando 

sintomas como: tensão, constrangimento, fadiga, stress, frustração, redução de convívio, 

depressão e alteração da auto-estima.  

A sobrecarga objectiva respeita à situação de doença e incapacidade, à exigência 

dos cuidados prestados mediante a gravidade e tipo da dependência e comportamento do 

doente, às consequências ou impacto nas várias dimensões da vida do cuidador; a 

sobrecarga subjectiva resulta das atitudes e respostas emocionais do cuidador à tarefa de 

cuidar, evoca a percepção do cuidador acerca da repercussão emocional das exigências ou 

problemas associados à prestação de cuidados (cf. Vitaliano, Young & Russo, 1991; 
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Kinney, 1996; Kinsella et al., 1998; Borgermans, Nolan & Philp, 2001, citados por 

Figueiredo, 2007). 

As pesquisas actuais sobre a situação de saúde dos prestadores de cuidados a 

familiares idosos, centram-se nas exigências objectivas e nos aspectos físicos da prestação 

de cuidados, mas dirigem também a sua atenção para o contexto da prestação de cuidados e 

para as estratégias de coping adoptadas (Brito, 2001). Segundo Paúl (1997) a única forma 

de aliviar a sobrecarga pessoal e familiar de quem cuida dos idosos é conhecer e poder 

intervir junto desta população, antecipando-se às suas necessidades e apoiando o seu 

esforço, evitando que surjam situações de descompensação. Assim, apoiado e confortado 

terá maior capacidade e disponibilidade para cuidar do seu familiar (cf. Cerqueira, 2005). 

No entanto, importa considerar os aspectos potencialmente satisfatórios das relações 

afectivas, que constituem factores facilitadores no controlo de situações problemáticas.  

Emerge assim, uma nova abordagem centrada também nas suas competências e 

recursos para cuidar (cf. Brito, 2001): a par dos recursos externos (financeiros, condições 

habitacionais, redes sociais de apoio, serviços sociais e de saúde), também as competências 

pessoais, as experiências de vida e a capacidade reflexiva do cuidador, são recursos a 

valorizar no contexto da prestação de cuidados. Quando o cuidador vê a sua intervenção 

como gratificante, recompensadora e eficaz, melhora a sua auto-estima e bem-estar, e isso 

reflecte-se na qualidade da prestação de cuidados, seguramente, com benefícios para o 

idoso (Brito, 2001). 

 

2.3 Prestação de cuidados a pessoas idosas em famílias de 

acolhimento 

 

Em Portugal os investimentos das políticas públicas de apoio aos idosos em 

situação de maior vulnerabilidade e dependência e respectivas famílias, centram-se na 

oferta e melhoria da qualidade de serviços, diversificação das respostas e garantia de 

direitos no âmbito da protecção social através benefícios sociais.  

Em consonância com esta tendência, defende-se a transferência de muitos dos 

cuidados para os serviços de apoio da comunidade e com isso para as famílias. Espera-se 

que a família assuma as suas responsabilidades tradicionais de protecção, ou seja, queira, 

possa e assegure os cuidados e apoio aos familiares mais velhos e mais dependentes. 
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Assim, se entende que a opção pela institucionalização deva ocorrer no limite da sua 

capacidade em lhe garantir cuidados necessários para uma vida digna.  

Enquanto que os lares de idosos suscitam imagens de abandono e incapacidade 

familiar, a prestação de cuidados no domicílio favorece a integração social, possibilitando 

ao idoso a permanência num ambiente familiar e confortável, onde este poderá, dentro das 

suas limitações, maximizar o controlo sobre a sua vida (Stone, 2001 citado por Figueiredo, 

2007). Neste sentido, ao nível do apoio social e de saúde, a maior aposta tem sido feita no 

desenvolvimento de serviços de apoio domiciliário integrados, em complementaridade ao 

apoio prestado pela família. Na perspectiva centrada no conceito de cuidados sociais 

(social care), entendido como todo o apoio a pessoas dependentes nas suas actividades de 

vida diária, poderá recorrer e beneficiar de vários tipos de suporte e apoio.  

Figueiredo e Sousa (2002) sugerem que o idoso pode recorrer assim a apoios 

informais, que incluem os membros da família (cônjuge, companheira/o ou outro elemento 

consanguíneo), elementos não familiares (amigo, vizinho) ou ajuda privada (por exemplo, 

uma empregada); formais, onde se destaca a ajuda prestada por instituições públicas, com 

ou sem fins lucrativos; e/ou articulados, envolvendo uma complementaridade entre os 

prestadores de cuidados formais e informais.  

Contudo, apesar da expansão das políticas sociais e de saúde e, do aumento de 

cobertura da rede de equipamentos e serviços sociais verifica-se uma insuficiente 

capacidade para responder às diversas problemáticas da população idosa mais vulnerável. 

Sobretudo quando esta manifesta dificuldades em gerir autonomamente a sua vida, em 

resultado do aumento da dependência, de situações de isolamento social e solidão, 

dificuldades económicas ao nível de subsistência, e inexistência ou insuficiência de apoio e 

envolvimento das redes familiares nos cuidados e assistência.  

Considerando que muitos estão inevitavelmente sós, afastados do convívio familiar 

e social, e com rendimentos insuficientes para a sua sobrevivência, a percepção dessas 

limitações e fragilidades fazem com que se sintam inseguros e impotentes no seu 

domicílio. As necessidades específicas dos idosos dependentes constituem uma realidade a 

que algumas famílias nem sempre conseguem dar resposta adequada, em grande parte, 

dadas as dificuldades dos filhos em conciliarem a vida pessoal e profissional com o 

acompanhamento dos pais. 
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Bandeira (1996) considera que a perda de funções da família e as suas crescentes 

dificuldades na gestão do destino social dos seus membros coloca o Estado e a sociedade 

civil perante novas e mais exigentes obrigações. Acresce que a solidariedade familiar e de 

vizinhança e as instituições que têm proliferado nos últimos anos, parecem ser recursos 

insuficientes e desadequados à dimensão do problema (Fernandes 2001). Objectivamente, 

não podemos ignorar também outra dimensão da prestação de cuidados, agravados pela 

dependência do idoso: em determinados momentos ou períodos da vida, a família tem 

dificuldades reais para desempenhar o papel esperado, mesmo quando o deseja, por 

dificuldades em acumular os vários tipos de responsabilidades, com novas necessidades de 

ajuda e apoio.  

Em muitos casos, quando o estado de saúde e a dependência (total ou parcial) se 

agrava, a necessidade e complexidade de cuidados aumenta, limitando e dificultando a 

prestação dos cuidados familiares, ao ponto de algumas famílias não se mostrarem 

disponíveis para a continuidade do cuidado. Em circunstâncias emergenciais, para fazer 

face à situação efectiva do idoso, o primado da segurança e bem-estar, impõe que se 

encontrem alternativas à assistência familiar. Tal implica que, nem sempre seja possível 

assegurar devidamente, com os apoios/recursos existentes, as condições necessárias à sua 

manutenção no domicílio. Nesta perspectiva, é amplamente reconhecida a necessidade de 

encontrar as soluções mais adequadas e ajustadas a cada caso e circunstância, com recurso 

a alternativas que previnam a institucionalização da pessoa idosa.  

Idealiza-se a necessidade de existência de uma “família”, e o conforto de um 

“verdadeiro lar”, para a qual a institucionalização tradicional não pode responder, porque 

as vivências que proporciona não se assemelham à imagem de uma família. Daí que os 

objectivos esperados com a aplicação da medida acolhimento familiar, estejam para além 

da alternativa ao acolhimento em lar. Como procuramos evidenciar, o acolhimento familiar 

surge em complementaridade à família, forçosamente necessária em algumas situações, 

para oferecer temporária ou permanentemente, abrigo e protecção especial e, responder à 

problemática do cuidar. É quase consensual que, ao inverso de algumas das famílias de 

origem dos idosos (família natural), a família de acolhimento é vista como tendo 

competência psicossocial, física e afectiva adequadas às exigências do processo de ajuda e 

cuidados, em função do superior interesse da pessoa idosa e/ou adulto com deficiência 

acolhidos. 
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Tendo em conta os princípios que orientam a intervenção técnica nestes casos, de 

acordo com os pressupostos legais, os idosos deverão ser encaminhados pelos serviços de 

enquadramento para a residência da família de acolhimento disponível, que reúna as 

condições de acolhimento mais adequadas às vulnerabilidades e necessidades de cada 

pessoa, sendo o seu atendimento posterior supervisionado pelos técnicos de apoio, 

responsáveis pela aplicação/acompanhamento da medida.  

Considerando que cabe ao membro da família, enquanto figura de referência 

responsável, uma retribuição financeira pelos serviços prestados, a sua actividade de cuidar 

deve assumir-se formalmente como uma intervenção qualificada com base num vinculo 

contratual, no âmbito do sistema formal de cuidados a idosos com necessidades especiais. 

Entendemos, assim, que esta modalidade de acolhimento possui como pressuposto 

um mandato formal, que resulta de uma escolha assumida e de um compromisso e 

envolvimento pessoal, na "prestação de serviços" ao Estado, às famílias e aos idosos. E 

neste sentido, o exercício desta actividade responde também, a necessidades sociais ao 

nível do emprego, uma realidade que não deve ser negligenciada, porque num contexto e 

circunstâncias particulares, permitirá a algumas pessoas (sobretudo mulheres desocupadas 

e/ou desempregadas) a opção de trabalhar em casa.  

A tendência é avaliar-se o serviço pela actividade que cumpre.  

Assim, não será inconciliável o espírito de solidariedade e de ajuda que move estas 

famílias com o devido reconhecimento/ retribuição pelo trabalho que desenvolvem.  

 

2.4  Famílias de acolhimento: situação no Concelho de Bragança 

 

Com base no relatório do Centro Distrital da Solidariedade e Segurança Social de 

Bragança, “Famílias de Acolhimento de idosos e adultos com deficiência” (2007), 

Bragança é actualmente um dos distritos com maior número de famílias de acolhimento, 

com aproximadamente 48 famílias.  

Estas famílias têm vindo aumentar no distrito desde 2002, mas com expressão mais 

acentuada nos dois últimos anos. No ano de 2002, no distrito de Bragança, existiam apenas 

6 Famílias de Acolhimento: três em Bragança, duas em Mirandela e apenas uma em 

Vinhais. Em 2006 o número total de famílias no Distrito era de 38 passando a 48 no ano 
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seguinte, com residência em seis dos doze concelhos. Em 2007 encontravam-se na situação 

de acolhimento um total de 133 indivíduos: 5% eram adultos com deficiência em situação 

de autonomia, 8% eram adultos em situação dependente, 19% eram idosos em situação de 

autonomia e 68% eram idosos dependentes. No concelho de Bragança o número tem vindo 

a aumentar. Em 2006 eram 20 e no final de 2007 eram 22. 

O acolhimento do idoso/adulto com deficiência só se efectiva após de se ter 

instruído um processo individual que conta de: i) inscrição, em modelo próprio, elaborada 

pela pessoa, familiar, vizinhos ou instituições (Centros de Saúde, Centros Hospitalares); ii) 

verificação da necessidade de acolhimento (cf. Decreto – Lei nº 391/91, de 10 de Outubro); 

iii) aceitação escrita do acolhimento familiar pelo interessado ou pelo familiar; iv) 

estabelecimento entre os intervenientes das condições do acolhimento, inclusive garantir o 

apoio e as ajudas técnicas indispensáveis e a informação sobre os direitos e deveres de 

ambas as partes; v) definição da comparticipação familiar; vi) informação sobre os direitos 

e deveres das partes. É tido em conta neste processo, sempre que possível, desde que 

existam vagas, que o acolhimento se faça próximo da área de residência dos seus 

familiares, com o objectivo manter o relacionamento.  

A equipa técnica responsável pelo acompanhamento da medida, no Concelho de 

Bragança, no âmbito do apoio técnico às famílias, tem como principal objectivo fazer a 

avaliação e o acompanhamento das mesmas. O processo de selecção das FA predefinido 

pela equipa integra uma visita domiciliária, para avaliação das condições de habitacionais 

e, uma prova psicológica e entrevista aos responsáveis das famílias para avaliar a 

sensibilidade para a problemática do envelhecimento e da deficiência, a estabilidade 

pessoal e familiar, capacidade afectiva e saúde mental. A equipa técnica, produziu em 

2007, entre outros, um Guião Técnico (manual de orientação), destinado aos 

intervenientes, para que as Famílias de Acolhimento possam responder com qualidade e 

procedimentos adequados. Foram também realizadas duas Acções de Formação, para as 

Famílias de Acolhimento sobre temáticas relacionadas com prestação de cuidados básicos 

de saúde ao idoso.  

Com base no referido relatório, podemos considerar que a perspectiva do serviço 

relativamente à implantação do Acolhimento Familiar é a de que esta resposta tem um 

impacto positivo como garantia de serviços diferenciados de qualidade aos cidadãos, 
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manifestando-se como uma alternativa à institucionalização, e face à inexistência de outras 

estruturas de suporte. Realça-se ainda um outro aspecto considerado no documento, que é 

o facto de associar a inexistência de um tecido empresarial forte que possibilite o acesso ao 

mercado de trabalho, ao interesse pela actividade, constatando-se que muitas das famílias 

de acolhimento no exercício da actividade e as que se candidatam para o exercício da 

mesma, sejam essencialmente mulheres desempregadas, com sensibilidade para 

problemática do envelhecimento e deficiência. 

De acordo com declarações da Directora da Segurança Social de Bragança, a 

medida acolhimento familiar tem tido um enorme impacto no concelho com tendência para 

maior adesão, estando a expandir-se, em parte devido à divulgação da prática da actividade 

pelas famílias constituídas, que tem estimulado o interesse em potenciais candidatas. No 

distrito de Bragança o acolhimento familiar tem um impacto positivo manifestando-se 

como uma alternativa à institucionalização e garantia aos cidadãos de serviços 

diferenciados de qualidade. As famílias de acolhimento prestam um serviço personalizado 

e de maior proximidade com o idoso, criando laços mais fortes de afectividade (cf. Jornal 

Informativo de 06/11/2007). 
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1. Conceptualização do estudo  

1.1  Enquadramento 

A rápida progressão do número de pessoas de idade avançada, no contexto das 

profundas mudanças sociais, económicas e culturais em curso na sociedade portuguesa, 

exige uma análise rigorosa sobre a adequação do sistema de cuidados às necessidades dos 

indivíduos deste grupo etário (Quaresma, 1993). 

Os debates e as medidas relacionadas com a prestação desses cuidados têm-se 

centrado nas últimas décadas, no aumento e desenvolvimento da oferta de equipamentos e 

serviços, e na adequação, expansão e diversificação das respostas. Tal ocorre no sentido de 

garantir que todas as políticas e iniciativas a desenvolver se encontram ancoradas em 

desígnios estratégicos de qualidade e qualificação dos serviços prestados, condição 

essencial para o reconhecimento da plena cidadania e para a consagração da dignidade e da 

qualidade de vida da população idosa (cf. São José, Wall & Correia, 2002; Serra, Matias & 

Godinho, 2006).  

Tendo em conta essas premissas, e considerando sobretudo, aqueles cujas redes de 

solidariedade primárias se revelam inexistentes ou ineficazes surgem respostas 

diversificadas, de modo a abranger diferentes necessidades e diferentes níveis de carência 

(cf. Pimentel, 2001). 

Nesta perspectiva, a Medida de protecção social “acolhimento familiar”, evidencia-

se como a resposta “mais humana e personalizada” de garantir um ambiente sócio familiar 

e afectivo propício à satisfação das necessidades da pessoa idosa em alternativa ao meio 

familiar (ausência da respectiva família ou quando esta não reúna condições mínimas para 

assegurar o seu acompanhamento); evitando ou retardando o mais possível o recurso à 

resposta institucional; por inexistência ou insuficiência de respostas sociais eficazes que 

assegurem o apoio adequado à sua manutenção no domicílio (cf. Decreto-Lei N.º 391/91 

de 10 de Outubro).  
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O estudo destes contextos revela-se pertinente para a compreensão das situações em 

que esta resposta social se apresenta como solução adequada no apoio aos idosos. 

Esperamos que esta abordagem possa contribuir para uma melhor definição e planeamento 

de estratégias de intervenção, permitindo detectar necessidades de apoio e intervenção 

profissional mais adequadas. 

1.2  Objectivos 

 

Este estudo exploratório e descritivo irá permitir definir:  

a) Em que circunstâncias de vida a medida Acolhimento Familiar é a melhor opção 

para idosos? 

b) Que características devem ter as Famílias que acolhem: o que as torna boas/más 

famílias de acolhimento?  

c) Quais os determinantes de um acolhimento bem sucedido?   

Pretendemos que este estudo contribua para a definição de alguns critérios de opção 

pela Medida, verificando em que contextos sociais, demográficos e geográficos, esta 

resposta se apresenta particularmente adequada.  

Para compreender se a medida “Acolhimento Familiar para pessoas idosas” é 

particularmente adequada, ao contexto sócio-demográfico do Concelho de Bragança e 

regiões similares, o estudo tem como objectivos específicos:  

a) Conhecer as características das Famílias de Acolhimento, das situações de vida 

dos idosos e dos contextos de acolhimento que motivam os Técnicos da Segurança Social a 

decidir pelo “Acolhimento Familiar” diferenciando-o como resposta social adequada às 

necessidades dos idosos; 

b) Conhecer e descrever as características socio-demográficas das Famílias de 

Acolhimento, o contexto e a percepção destas quanto a vários aspectos associados à 

situação de prestação de cuidados; 

c) Conhecer e descrever as características socio-demográficas e clínicas dos idosos 

acolhidos.  
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2.  Metodologia 

2.1  Instrumentos 

 

Neste estudo exploratório e descritivo, foram utilizados como instrumentos para 

recolha de dados, três questionários desenvolvidos especificamente para esta pesquisa, 

permitindo-nos apenas uma caracterização qualitativa, descritiva e restrita à amostra, tal 

como dos dados obtidos no estudo. 

“Questionário aos Profissionais da Segurança Social envolvidos no Acolhimento 

Familiar de idosos”, aplicado por auto-preenchimento (cf. anexo 1). 

Este questionário é constituído por 37 questões, que se referem a: i) dados 

socioprofissionais (identificação do cargo, tempo de experiência nas funções relacionadas 

com a Medida, sexo, idade e profissão); ii) informações acerca das Famílias de 

Acolhimento (características, motivações, qualidades, impacto na qualidade de vida, 

aspectos do relacionamento entre família e idoso, avaliação da opção pela medida, 

necessidades, dificuldades, apoios prestados pelos serviços de segurança social e avaliação 

do desempenho das famílias); iv) informações acerca das situações de Acolhimento 

Familiar (motivos para a admissão, vantagens/desvantagens da medida em relação a outras 

respostas, contextos individuais, familiares e geográficos/demográficos em que a medida 

se revela adequada, determinantes de um acolhimento bem/mal sucedido, dificuldades de 

expansão da medida a nível nacional e regional, dificuldades de acompanhamento das 

situações em acolhimento familiar, apoios necessários para melhorar o desempenho das 

famílias).  

“Questionário às Famílias de Acolhimento”, aplicado por entrevista (cf. Anexo 2).  

É constituído por 28 questões, que se referem a: i) dados demográficos (sexo, idade, 

situação conjugal, número de filhos, situação profissional anterior ao acolhimento, 

habilitações e agregado familiar); ii) aspectos do percurso e contexto do acolhimento 

(tempo de exercício da actividade, número de idoso acolhidos actualmente, número de 

idoso acolhidos ao longo do tempo, motivos para se tornar família de acolhimento, impacto 
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na sua qualidade de vida); iii) aspectos relativos às tarefas no cuidado (apoio prestado, 

dificuldades na prestação de cuidados, tempo de ocupação, partilha de tarefas); iv) aspectos 

relativos ao relacionamento entre a família e o idoso e apoios recebidos pelos serviços da 

Segurança Social e Serviços de Saúde; v) avaliação das dificuldades do cuidador (CADI, 

Carers‟ Assessment of Difficulties Index); vi) avaliação das satisfações do cuidador (CASI, 

Carers‟ Assessment of Satisfactions Índex); vii) avaliação das estratégias de coping dos 

cuidadores (CAMI, Carers‟ Assessment of Manangig Index) (nestes três instrumentos 

utilizou-se a versão Portuguesa, desenvolvida por Brito, 2001).  

“Questionário de caracterização dos Idosos acolhidos” (cf. anexo 3)  

Inclui 26 questões, que se referem a: i) dados demográficos (idade, sexo, residência 

e situação habitacional anterior ao acolhimento, profissão, estado civil, habilitações, 

situação profissional anterior ao acolhimento, origem dos rendimentos actuais, com quem 

vivia, quem apoiava e que tipo de apoio recebia); ii) aspectos relativos ao percurso de 

acolhimento (tempo de permanência na famílias FA, quem solicitou o acolhimento, se já 

esteve noutra família ou instituição, determinantes para o acolhimento); iii) situação de 

saúde (diagnóstico clínico, comprometimentos cognitivos e perturbações do 

comportamento); iv) aspectos relativos ao relacionamento inter pessoal/qualidade de vida. 

Na situação de saúde, utilizamos também a escala dependência funcional “Índice de 

Barthel” (Mahoney & Barthel, 1965; versão em português, de Silva 2001).  

2.2  Amostra 

2.2.1 Constituição 

Atendendo aos objectivos em estudo, a amostra é constituída por 65 indivíduos, 

subdividida em três grupos (subamostras): profissionais, famílias de acolhimento e idosos. 

A subamostra dos profissionais é constituída por todos os profissionais da 

Segurança Social responsáveis pelo enquadramento da medida, no concelho de Bragança 

num total de 7 profissionais (3 profissionais integram a Equipa Coordenadora e, 4 são os 

Técnicos de Acção Social local, que têm como área de intervenção o concelho). Todos do 

sexo feminino, com idades compreendidas entre 31 e 60 anos.  
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A subamostra das famílias compreende todas as Famílias de Acolhimento, 

legalmente constituídas, em actividade no concelho de Bragança, num total de 16. Os 

responsáveis pela prestação de serviços destas famílias são todos do sexo feminino e têm 

idades compreendidas entre 28 e 60 anos. 

A subamostra dos idosos compreende todos os Idosos e adultos com deficiência em 

Famílias de Acolhimento, num total de 42 indivíduos, com idades compreendidas entre 33 

e 97 anos. Optou-se por construir esta subamostra para abranger a totalidade dos elementos 

em Acolhimento Familiar, no sentido de obtermos uma maior representatividade da 

realidade em estudo. 

2.2.2 Recolha da amostra 

 

O questionário aos profissionais foi aplicado aos Técnicos da Segurança Social, 

para preenchimento próprio, após autorização do respectivo Serviço e aceitação de 

participação no estudo. Os questionários foram entregues pessoalmente nos serviços de 

Segurança Social, altura em que foi dada informação acerca do estudo aos profissionais, 

sobre os seus objectivos, condições de realização, manutenção da confidencialidade, 

direito de participação e procedimentos utilizados para a realização da pesquisa. Foi 

solicitado, também o preenchimento de um Termo de Consentimento livre e esclarecido de 

Participação no estudo. A recolha dos Questionários ocorreu entre Março e Abril de 2007.  

O questionário às Famílias de Acolhimento foi aplicado a todas as famílias de 

Acolhimento em actividade entre Junho e Agosto de 2007 por entrevista, e que à data 

também preenchiam o critério de prestarem apoio há pelo menos seis meses seguidos. Os 

questionários deveriam inicialmente ser preenchidos pelos responsáveis directos pela 

prestação de cuidados das Famílias de Acolhimento. No entanto, considerado o baixo nível 

de escolaridade de alguns elementos, e eventuais dificuldades no preenchimento dos 

questionários, optou-se pelo recurso a colaboradores que previamente preparados para o 

efeito procederam ao seu preenchimento, no domicílio das famílias. Este procedimento foi 

efectuado em treze das dezasseis famílias. Foram prestados a todas elas, esclarecimentos 

prévios sobre o estudo, objectivos, condições de realização, manutenção da 

confidencialidade, direito de participação e procedimentos utilizados para a realização do 
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estudo. Foi solicitado também o preenchimento de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido na pesquisa.  

Os questionários aos idosos acolhidos foram preenchidos com ajuda dos 

colaboradores, com base nas informações prestadas pelas Famílias de Acolhimento, salvo 

nas três situações em que foi efectuado por preenchimento próprio das famílias. A opção 

de lhes propor o preenchimento destes questionários teve em conta as dificuldades que o 

mesmo colocaria para os indivíduos acolhidos. Ainda assim, verificou-se no decurso da 

nossa aplicação a possibilidade de preenchimento de seis questionários com base em 

informações prestadas pelos próprios idosos. A recolha desses Questionários ocorreu entre 

Junho e Agosto de 2007. 

 

2.2.3 Caracterização 

 

A amostra é constituída por 65 indivíduos, 7 profissionais da Segurança Social 

envolvidos no Acolhimento Familiar Idosos/Adultos com deficiência, 16 famílias de 

acolhimento e 42 idosos/adultos com deficiência. 

 

PROFISSIONAIS 

 

Relativamente às idades, a amostra varia entre os 38 e os 60 anos, sendo que a sua 

maioria (42,8%) se encontra no grupo com idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos, 

e os restantes (28,6%) dos inquiridos estão distribuídos igualmente pelos outros dois 

grupos etários. A maioria (85,7%) dos profissionais são Assistentes Sociais e apenas uma é 

Psicóloga (quadro 1).  

No que respeita ao cargo exercido pelos inquiridos, duas Assistentes Sociais e uma 

Psicóloga, constituem a Equipa de Coordenação das Famílias de Acolhimento – estrutura 

responsável pelo enquadramento da Medida em todo o Distrito, os outros quatro 

profissionais (Assistentes Sociais) são os técnicos do Núcleo de Acção Social – Unidade 

Protecção Social e Cidadania, com funções de intervenção directa no âmbito da Acção 

Social local, ao nível do concelho de Bragança. A maioria dos inquiridos (42,8%) tem 

entre 2 e 10 anos de experiência nas funções relacionadas com a Medida. 
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Quadro 1. Características dos profissionais 

 

Variáveis Número % 

Sexo: Feminino 7 100 

Grupo etário 

31- 40 Anos 

41-50 Anos 

51-60 Anos 

 

2 

3 

2 

 

28,6 

42,8 

28,6 

Profissão 

    Assistente Social 

    Psicóloga 

 

6 

1 

 

85,7 

14,3 

Cargo 

      Equipa Coordenadora 

      Técnico de Acção Social 

 

3 

4 

 

42,8 

57,2 

Tempo de experiência: 

Até 1 ano 

2-10 anos 

> 10 anos 

 

2 

3 

2 

 

28,6 

42,8 

28,6 

 

De todos os profissionais inquiridos, os que têm mais tempo de experiência nas 

funções relacionadas com a medida são os Assistentes Sociais da Acção Social. Destes, 

(50%) têm entre 2 e 10 anos de experiência e os restantes têm mais de 10 anos. De todos os 

técnicos, os elementos com menos experiência nas funções são as Assistentes Sociais da 

Equipa Coordenadora (experiência inferior a um ano), tendo a Psicóloga da Equipa entre 2 

e 10 anos de experiência no cargo.  

 

FAMÍLIAS 

 

Os responsáveis pela prestação de cuidados das famílias de acolhimento são todos 

do sexo feminino, com idade média 43,9 anos e desvio padrão 10,3. Assim constatamos 

que as famílias de acolhimento se estendem por várias décadas etárias, não sendo 

característico de uma determinada classe etária específica (quadro 2). As residências das 

famílias de acolhimento distribuem-se de forma igual entre o meio rural e urbano. A 

situação conjugal aponta em 81,3% para situações de casais sejam eles em regime de 

casamento ou união de facto. Relativamente à situação profissional anterior a ser família de 

acolhimento 50% das Famílias desenvolviam uma actividade declarada, enquanto as 

restantes se distribuíam entre a actividade doméstica (31,3%), o desemprego (12,5%) e 
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outras situações (6,2%). Em relação à escolaridade, as habilitações académicas 

caracterizam-se pela frequência dos três primeiros ciclos de ensino, respectivamente com 

18,8%, 25% e 37,5%. No entanto duas famílias (12,5%) têm cursos superiores. Não 

existem agregados familiares singulares, apenas um com dois elementos, e os restantes 

com três ou mais elementos. 

 

Quadro 2. Características das famílias de acolhimento 

 

Variáveis Número % 

Sexo: Feminino 16 100 

Residência 

         Rural 

         Urbana 

 

8 

8 

 

50 

50 

Situação conjugal 

            Casada/união de facto 

            Divorciada/separada 

 

13 

3 

 

81,3 

18,8 

Número de filhos a cargo 

       Nenhum 

       Um 

       Dois 

       Três 

 

2 

6 

4 

4 

 

12,5 

37,5 

25 

25 

Situação profissional anterior a 

FA: 

        Empregada 

        Desempregada 

        Doméstica 

        Outra 

 

 

8 

2 

5 

1 

 

 

50 

12,5 

31,3 

6,3 

Escolaridade: 

     Até 4 anos 

     5 a 6 anos 

     7 a 9 anos 

     Secundário 

     Superior 

 

3 

4 

6 

1 

2 

 

18,8 

25 

37,5 

6,3 

12,5 

Número de elementos do 

agregado familiar: 

     Dois  

     Três 

     Quatro 

     Cinco 

 

 

1 

9 

4 

2 

 

 

6,3 

56,3 

25 

12,5 

Parentesco dos membros da 

família: 

      Cônjuges 

      Filhos 

      Outros 

 

 

13 

14 

4 

 

 

81,2 

87,5 

25 
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IDOSOS/ADULTOS COM DEFICIÊNCIA 

 

A subamostra idosos e adultos com deficiência em Famílias de Acolhimento é 

composta por 47,6% de indivíduos de sexo masculino e 52,4 de sexo feminino. A idade 

média é de 71,6 anos de idade com desvio de 17,6 o que aponta uma relativa dispersão das 

idades evidenciando as que correspondem aos adultos com deficiência (10).  

As pessoas acolhidas distribuem-se entre o estado de casado, divorciado, viúvo e 

solteiro (quadro 3). Encontra-se a maioria no estado solteiro (54,8%), seguindo-se em 

número os idosos dependentes viúvos (26,2%) e os idosos divorciados (2,4%), o que 

corresponde a 83,3% de agregados familiares unipessoais. As habilitações académicas em 

66,7% dos casos são inferiores ao 1º Ciclo (situações de analfabetismo) e apenas 26,2% 

têm frequência desse mesmo ciclo.  

A residência anterior ao acolhimento é em 78,7% dos casos diferentes da residência 

actual (apenas 21,4 são oriundos da mesma freguesia que a Família de Acolhimento). A 

situação habitacional anterior ao acolhimento quanto à tipologia da residência era na 

maioria (52,4%) moradia ou outra tipologia (31%), apenas em 16,7% se refere a 

andar/apartamento. As condições de habitabilidade só são consideradas boas em 55,2% das 

situações, reconhecendo que em 69% das situações existem barreiras arquitectónicas.  

Visto a idade apresentar uma relativa dispersão, observamos que 34,1% desta 

população se encontrava em situação activa, 26,2% empregada e 7,1% desempregada, os 

restantes casos encontram-se na situação de reformados (35,7%). A origem dos 

rendimentos actuais em 88,9% dos casos é proveniente de diverso tipo de pensões.  

A maioria dos utentes vivia sozinho (47,6%), 14,3% com o cônjuge, 14,3% com 

irmã (o). Na maioria dos casos constata-se que não recebiam regularmente qualquer tipo de 

apoio e/ou serviços (52%). 
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Quadro 3. Características dos idosos e adultos com deficiência 

 

 

Variáveis Número % 

Sexo:  

     Feminino 

     Masculino 

 

22 

20 

 

47,6 

52,4 

Estado Civil 

      Casado 

      Divorciado 

      Viúvo 

      Solteiro 

 

7 

1 

11 

23 

 

16,7 

2,4 

26,2 

54,8 

Escolaridade: 

     Sem escolaridade 

     Até 4 anos 

     7 a 9 anos 

     Superior 

 

28 

11 

2 

1 

 

66,7 

26,2 

4,8 

2,4 

Origem dos rendimentos actuais 

      Pensão de velhice  

      Pensão de invalidez 

      Pensão social 

      Pensão de sobrevivência 

      Outro 

 

17 

10 

10 

3 

2 

 

40,5 

23,8 

23,8 

7,1 

4,8 

                           Situação habitacional anterior ao acolhimento 

Residência  

     Freguesia da FA 

     Outra Freguesia 

     Outro concelho 

     Outro 

 

9 

13 

18 

2 

 

21,4 

31 

42,9 

4,8 

Tipo de residência: 

    Andar 

    Moradia 

    Outro 

 

7 

22 

13 

 

16,7 

52,4 

31 

Condições de habitabilidade: 

    Boa 

    Razoável 

     Mau 

 

16 

3 

23 

 

38,1 

7,1 

54,8 

Estado de Conservação 

    Boa 

    Mau 

 

17 

25 

 

40,5 

59,5 

Barreiras arquitectónicas 

    Sim 

    Não 

 

29 

13 

 

69 

31 

Situação socioprofissional anterior ao acolhimento 

Situação profissional 

    Empregado(a) 

    Desempregado(a) 

    Doméstica 

    Reformado(a) 

    Outra situação 

 

11 

3 

10 

15 

3 

 

26,2 

7,1 

23,8 

35,7 

7,1 
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Com quem vivia 

    Sozinho 

    Cônjuge 

    Filho 

    Filha 

    Irmã(o) 

    Instituição 

    Outro 

 

20 

6 

3 

3 

6 

3 

1 

 

47,6 

14,3 

7,1 

7,1 

14,3 

7,1 

2,4 

Quem prestava apoio? 
    Ninguém 

    Cônjuge ou companheiro 

    Outro membro da família 

    Amigo ou vizinho 

 

17 

2 

16 

7 

 

40,5 

4,8 

38,1 

16,7 

Apoios recebidos 

    Nenhum 

    Apoio Familiar 

    Apoio Domiciliar 

    Outros 

 

22 

7 

6 

7 

 

52,4 

16,7 

14,3 

16,7 

 

2.3.  Análise dos dados 

 

A análise dos dados quantitativos desenvolve-se com base em análise descritiva, e 

foi efectuada com recurso ao Programa SPSS-13 (Statistical Package for Social Sciences). 

A análise dos dados qualitativos foi efectuada com base na análise de conteúdo. 
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CAPÍTULO 4. Apresentação e leitura dos dados 
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Passamos a apresentar os resultados considerando cada uma das subamostras: 

profissionais, famílias e pessoas em acolhimento. 

 

1.  Profissionais 

 

1.1  Características das famílias de acolhimento  

 

Para os profissionais inquiridos as características adequadas para ser FA incluem 

(quadro 4): capacidade física, emocional e mental e estabilidade (5 inquiridos); capacidade 

para prestar cuidados adequados e satisfazer necessidades dos utentes (5 inquiridos); 

sensibilidade para a problemática do envelhecimento e deficiência (4); disponibilidade e 

motivação para assumir a actividade (3); condições materiais adequadas (2); boa 

articulação com serviços e familiares dos utentes e aceitação familiar (1). 

 

Quadro 4. Características in/adequadas das FA 

 
Categorias Definição/exemplos  1º 2º 3º Total 

Sensibilidade 

Sensibilidade As FA terão de ser sensíveis e estar “despertas” para o 

envelhecimento: ―sensibilidade para a problemática do 

envelhecimento e deficiência!‖ 

2 2 0 4 

Ausência de 

sensibilidade 

Falta de sensibilidade para o envelhecimento: ―não gostar 

de cuidar de idosos, pouca sensibilidade nesta área!‖ 
5 1 0 6 

Condições materiais adequadas 

Condições 

materiais 

adequadas 

Condições habitacionais e económicas adequadas: “boas 

condições e recursos económicos suficientes!” 
0 0 2 2 

Falta de 

condições 

materiais  

Falta de condições habitacionais: “falta de condições 

habitacionais, espaço adequado!‖ 
0 2 1 3 

Disponibilidade 

Disponibilidade 
As famílias deverão estar motivadas e disponíveis para 

assumir esta tarefa: “disponibilidade pessoal e familiar 

para o exercício da actividade!” 

1 1 1 3 

Falta de 

disponibilidade 
Falta de motivação e disponibilidade para a actividade: 

―constituírem-se FA exclusivamente por razões 

económicas!‖ 

0 2 0 2 

Capacidade 

Capacidade 

 

 

As FA devem apresentar estabilidade e capacidade física, 

emocional e mental para assumir esta actividade: 

“estabilidade afectiva, saúde física e mental!” 

2 2 1 5 

Falta de 

capacidade 

Falta de capacidade física e psicológica: ―imaturidade 

emocional e fragilidade saúde física e psicológica!‖ 
1 2 3 6 
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Concordância familiar 

Aceitação  Todos os membros da família devem concordar com a 

actividade: ―harmonia familiar!‖ 
0 0 1 1 

Prestação de cuidados 

Cuidados 

adequados 
A família deve ser capaz de prestar os cuidados adequados 

e satisfazer as necessidades do idoso; deve ter formação 

adequada: “satisfazer necessidades dos utentes!” 

2 2 1 5 

Cuidados 

inadequados 

Falta de formação: ―falta de formação adequada!‖ 
1 0 0 1 

Articulação de apoios 

Boa articulação A família deve ser capaz de se articular com serviços e 

familiares dos utentes: ―boa articulação com os serviços e 

familiares dos utentes, quando existem!‖ 

0 0 1 1 

Falta de 

articulação 

A família não é capaz de se articular com os serviços: 

―distância institucional para com a acção social!‖ 
0 0 3 3 

 

Quando questionados acerca das razões que tornam essas características como as 

mais importantes para que uma família seja considerada uma “boa Família de Acolhimento” 

os profissionais referiram: são condições e requisitos essenciais para acolher e cuidar com 

qualidade (4); são necessárias para proporcionar e garantir um ambiente sócio-familiar e 

afectivo de bem-estar e satisfação de necessidades dos acolhidos (4). 

Para que as famílias sejam inadequadas para assumirem a actividade de acolhimento, 

os profissionais consideram: falta de sensibilidade para o envelhecimento e deficiência (6); 

falta de capacidade física, psicológica e estabilidade emocional (6); falta de condições 

materiais e de articulação com a Acção Social (3); falta de disponibilidade e motivação (2); 

ausência de formação adequada (1). 

Quanto às razões para que estas sejam características inadequadas os profissionais 

referem: não reúnem condições para o exercício da actividade, nomeadamente qualidades 

pessoais e capacidade emocional para acolher e cuidar com qualidade (4); não propiciam o 

respeito, o bem-estar e a integração plena da pessoa acolhida na família (3). 

Pediu-se aos profissionais que caracterizassem as FA que conhecem. As respostas indicam: 

são famílias emocionalmente estáveis, responsáveis, afectuosas e que gostam de cuidar de 

idosos (4); são conhecedoras e cumpridoras dos seus direitos e deveres (2); são prestadoras 

com uma vida familiar equilibrada (1). 
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1.2  Impacto de ser família de acolhimento  

 

Para além de pontuarem as questões nesta área (quadro 5) numa escala de Likert de 

5 pontos, os profissionais deveriam justificar as pontuações atribuídas. Em relação ao 

impacto na qualidade de vida das famílias (quadro 5): 3 inquiridos disseram que a 

qualidade de vida ―melhora muito‖, pois a situação económica da família de acolhimento 

melhora; 3 inquiridos afirmaram que “melhora muito”, pois acarreta mais bem-estar 

emocional e tranquilidade, principalmente porque as famílias se sentem bem quando 

percepcionam prestar cuidados adequados que contribuem para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas acolhidas (utilidade); 1 inquirido respondeu que “não melhora, nem 

piora” e não justificou. 

Sobre o impacto na qualidade de vida dos idosos, todos responderam que “melhora 

muito‖: 6 inquiridos associam ao apoio e integração em meio familiar e social; 4 referem a 

redução dos sentimentos de insegurança e isolamento das pessoas acolhidas; 2 mencionam 

a “melhor situação habitacional”; e também 2 indicam o “atendimento e cuidados 

personalizados”. 

 

Quadro 5. Impacto na qualidade de vida das famílias de acolhimento e na  

pessoa acolhida 

 
 

N Média 
Desvio 

padrão 
Máximo Mínimo 

Diria que ser FA tem que tipo de impacto na 

qualidade de vida das famílias? 
7 4,7 0,69 5 3 

Diria que para os idosos ser colocado numa FA tem 

que tipo de impacto na sua qualidade de vida? 
7 5 0 5               5 

Diria que a relação das FA com o idoso de que 

cuidam é: 
7 2 0 2 2 

 

 

Sobre o relacionamento entre FA e idoso os inquiridos são unânimes em 

caracterizá-la como “próxima”: 4 profissionais justificam que contribui para a integração 

do idoso na família e proporciona a sua participação na vida familiar; 2 associam ao 

desenvolvimento de relação diária, afectiva e humana. 

Sobre a relação entre FA e as pessoas acolhidas questionou-se sobre as dificuldades 

das famílias e dos idosos na relação. Acerca das dificuldades das famílias as respostas 

indicam: 

a) Incutir hábitos de higiene e regras de convivência aos idosos (6 inquiridos). 
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b) Prestação de cuidados individualizados nas situações de dependência (física e/ou 

mental) que incluem o fazer cumprir plano terapêutico (3). 

c) Fazer o idoso sentir que precisa da ajuda da FA (3). 

Sobre as dificuldades dos idosos, os profissionais inquiridos indicam: 

a) Integração do idoso na família e a sua adaptação a novas regras e valores (7).  

b) Desconfiança do idoso em relação à prestadora de cuidados (3).  

c) Ver a FA como figura de referência e/ou de autoridade (2). 

Depois os profissionais foram inquiridos sobre os aspectos negativos e positivos na 

relação que envolve a FA e os idosos (quadro 6). 

 

Quadro 6. Aspectos positivos e negativos na relação 

 
Relação entre FA e idoso 

Positivos N Negativos N 

Direitos e protecção 6 O idoso não integra a família 4 

Relacionamento harmonioso 1 Relacionamento de conflito 3 

Relação entre idoso e FA 

Positivos N Negativos N 

Integração na FA e meio social 
5 

Rejeição do apoio prestado na 

família 
5 

Relacionamento harmonioso 2 Agressividade, desconfiança 2 

 

Sobre a relação entre a FA e os idosos observou-se que: 

a) Os aspectos positivos são: a promoção dos direitos e protecção do idoso, a que se 

associa o respeito pela identidade e privacidade (6); e o relacionamento harmonioso 

(afectividade e confiança mútua) (1). 

b) Os aspectos negativos são: a não consideração do idoso como parte integrante da 

família (4), e o relacionamento de conflito (falta de segurança ou confiança) (3). 

Sobre a relação entre os idosos e a FA observou-se que: 

a) Os aspectos positivos são: a integração na família e meio social, que permite a 

adaptação a novas regras e valores e aceitação dos membros mais jovens da família (5); e o 

relacionamento harmonioso (respeito pela família) (2). 

b) Como aspectos negativos na relação: rejeição do apoio prestado na família (4); 

agressividade e a falta de segurança ou confiança (2). 

Pediu-se aos profissionais que indicassem o que consideram ser uma situação bem 

e mal sucedida de AF. Uma situação bem sucedida envolve: uma boa relação entre o idoso 

e a FA (5); há melhoria das condições de vida do idoso e as suas necessidades básicas e 

afectivas são satisfeitas (2). As situações mal sucedidas envolvem: a FA não proporciona 
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cuidados adequados básicos e de humanização (5); situações de rejeição mútua, o que 

implica a cessação imediata do acolhimento (2). 

 

1.3  Necessidades das famílias de acolhimento 

 

Em seguida os profissionais foram questionados sobre as principais necessidades 

das FA. As respostas indicam: formação em cuidados aos utentes (7 profissionais); 

“acompanhamento mais regular e activo da parte dos técnicos da saúde e segurança social” 

(6); necessidade de ajudas técnicas (2). Acerca das dificuldades as respostas indicam: 

dificuldade em prestar cuidados adequados em situação de saúde grave (5); ausência de 

orientação técnica (2); falta de recursos económicos (2). 

Solicitou-se aos profissionais que pedidos de apoio recebiam das FA; as respostas 

foram: orientação/informação (3) e apoio técnico e suporte emocional (3). 

Pediu-se aos profissionais que indicassem como o desempenho das FA poderia ser 

melhorado: formação contínua (5) e acompanhamento psicossocial sistemático da 

Segurança Social em articulação com outros serviços, em especial da saúde (2). 

 

1.4  Recomendação da medida Acolhimento Familiar 

 

As principais razões para admissão em FA são: ausência de apoio e suporte 

familiares, ou indisponibilidade para prestar cuidados (5), inexistência, insuficiência de 

equipamentos e/ou outras respostas sociais (5); isolamento (2); incapacidade (1). 

Relativamente à opção por colocação em FA verificou-se uma média de 1,71 

(desvio-padrão=0,451), numa escala de Likert de 5 pontos (1 – muito boa; … 5 – muito 

má). Ou seja, os profissionais tendem a considerar esta medida como boa ou muito boa.  

Sobre as vantagens da medida Acolhimento Familiar os profissionais referem que 

é: resposta acolhedora e afectiva em meio familiar e social (6), o que propicia um 

atendimento mais personalizado; trata-se de um atendimento personalizado alternativo aos 

lares de idosos (1). Como desvantagens emergem: a falta de políticas de apoio à família 

(2), necessário para incentivar e ajudar as famílias a prestar cuidados aos seus familiares 

idosos, evitando o recurso a respostas alternativas como as FA ou retardando a 

institucionalização tradicional em lar; retirar o utente do seu meio, o que acarreta maior 
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dificuldade de inserção e adaptação, podendo contribuir para o isolamento (2); baixa 

comparticipação financeira do Estado às FA, pouca formação e a não integração dos 

cuidados de saúde (1). 

Pediu-se, depois, aos profissionais que referissem as vantagens e desvantagens da 

medida AF, mas reportando-se aos casos que conhecem e acompanham. As respostas 

indicam que: nenhum dos inquiridos reconhece desvantagens; como vantagens referem: 

melhoria do bem-estar da pessoa acolhida, reflexo de melhores condições de vida e 

situação de saúde, redução do isolamento, mais condições habitacionais e maior suporte 

emocional e afectivo (4); integração efectiva numa família e melhoria relacional (2); 

manutenção do idoso no seu meio social (1). 

Solicitou-se aos profissionais que especificassem as dificuldades de expansão da 

medida a nível nacional e regional. As respostas indicam que: a nível nacional as maiores 

dificuldades resultam do desconhecimento e de algum desinteresse político/económico na 

sua aplicação (3); baixa retribuição financeira às FA atendendo à natureza dos serviços 

prestados (2); actividade pouco reconhecida como profissão (2); a nível regional destacam 

o desconhecimento desta resposta e as frágeis condições sociais das FA (3). 

 

1.5  Contextos favoráveis ao Acolhimento Familiar 

 

Os profissionais foram solicitados a especificar os contextos individuais, familiares 

e geográficos/demográficos em que o Acolhimento Familiar se revela particularmente 

adequado. Relativamente ao contexto individual, as respostas são: falta de condições 

habitacionais (2); isolamento social e falta de suporte familiar (2); o utente manifesta 

vontade/preferência pela resposta (1); situações de incapacidade (1); nenhum contexto em 

particular (1). Acerca dos contextos familiares favoráveis ao AF as opiniões dos 

profissionais foram: quando os familiares não coabitam ou residem afastados do idoso (2); 

os familiares estão impossibilitados de prestar ou manter os cuidados adequados, por 

razões profissionais ou de saúde (2); falta de condições habitacionais da família (1); 

distância emocional entre familiares e idoso, ou perante a ausência de motivação ou 

disponibilidade afectiva para a prestação de cuidados (1); nenhum contexto familiar em 

particular (1). 

Sobre os contextos geográficos/demográficos favoráveis ao Acolhimento Familiar 

os profissionais inquiridos mencionaram: áreas rurais envelhecidas, distantes dos centros 
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urbanos onde um número elevado de idosos em situação de isolamento familiar e social 

(4); aplica-se a qualquer contexto geográfico e demográfico, desde que a situação 

individual e familiar do idoso justifique (2); zonas com escassez de respostas sociais (1). 

 

1.6  Acompanhamento em Acolhimento Familiar 

 

Relativamente às dificuldades de acompanhamento das situações de acolhimento 

familiar os profissionais indicam: a falta de articulação entre FA, idosos e família de 

origem, entre a equipa coordenadora e os técnicos de acção social ou entre estes e outros 

parceiros, nomeadamente da saúde (3); a resistência à mudança, ou seja, a dificuldade dos 

utentes para se adaptarem a novas regras e hábitos de vida inserindo-se numa nova família 

(2); a distância geográfica das FA, pois implica muitas deslocações e acompanhamento 

“menos acentuado” já que os recursos humanos são diminutos face ao número de situações 

de acolhimento (2). 

Os apoios necessários para melhorar o desempenho das FA, podemos verificar que 

incluem: mais formação contínua e sensibilização para a actividade (divulgar a medida e 

angariar famílias de acolhimento nas comunidades) (4); aumentar a contribuição financeira 

às FA, associando incentivos fiscais e mais apoios em ajudas técnicas e equipamentos (3); 

maior apoio social e de saúde, através de visitas regulares médicas, de enfermagem e 

fisioterapia (3); melhor definição dos critérios de selecção das famílias (2); maior 

articulação com os serviços de saúde (2). 
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2.  Famílias de Acolhimento 

2.1  Percurso e contexto de acolhimento  

 

As FA inquiridas exercem esta actividade (quadro 7): 50% há menos de dois anos; 

37,5% entre três e cinco anos; e 12,5% há mais de cinco anos. O número de idosos 

acolhidos actualmente varia entre um e três, sendo que 93,8% das FA acolhem pelo menos 

duas pessoas. O total de indivíduos acolhidos ao longo do tempo de actividade varia entre 

um e dez. As principais razões para ser FA são diversificadas, sendo a primeira de ordem 

económica, seguindo-se o gosto por cuidar de idosos e a situação de desemprego. A 

decisão de tornar-se FA foi apoiada: em 87,5% dos casos pela totalidade do agregado 

familiar, em particular pelos cônjuges e filhos. 

 

Quadro 7. Percurso e contexto de acolhimento das FA 

 

Variáveis N % 

Tempo de actividade como FA 

Entre 6 meses a 1 ano 3 18,8 

Entre 1 a 2 anos 5 31,3 

Entre 3 a 5 anos 6 37,5 

Mais de 5 anos 2 12,5 

Número de idosos acolhidos actualmente 

Um 1 6,3 

Dois 5 31,3 

Três 10 62,5 

Número de idosos acolhidos ao longo do tempo  

Um 1 6,3 

2 a 5 8 50,1 

6 ou mais  7 43,3 

Motivos para tornar-se FA 

Desemprego e/ ou problemas económicas 20 100 

Apreciar a experiência de trabalhar com idosos 6 37,5 

Gostar de pessoas idosas 4 25 

Ter formação adequada 2 12,5 

Ocupar o tempo 2 12,5 

Ter condições habitacionais adequadas 1 6,3 

Quem concordou com a decisão 

Todos 14 87,5 

Ninguém 2 12,5 

Marido/companheiro 13 81,2 

Filhos  13 81,2 

Porque concordaram 

Respeitam a decisão 12 75 

Melhora a situação económica 3 18,8 

É uma actividade útil à sociedade 1 6,3 
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Quanto às tarefas de cuidar (quadro 8), as FA prestam os seguintes cuidados: 

domésticos, emocionais e sociais; em alguns casos ainda asseguram apoio financeiro; 

físicos e pessoais (incluem, por exemplo, administrar a medicação, dar banho, mudar 

fraldas, alimentar, vestir e fazer a barba). O número de horas utilizadas semanalmente com 

cada indivíduo varia entre as 7 horas e o apoio permanente. Em 37,5% dos casos os 

cuidados são permanentes toda a semana. Sobre a existência de ajuda na prestação de 

cuidados: 43,8% das FA afirmam não ter ajuda; 25,1% indica existir um elemento externo 

que colabora; apenas um cônjuge ajuda nas tarefas de cuidar. 

 

 

Quadro 8. Tarefas de cuidar 

 

Variáveis N % 

Tarefas desempenhadas 

Cuidados domésticos 16 100 

Apoio emocional e psicológico 15 93,7 

Apoio social 15 93,7 

Apoio financeiro 3 18,8 

Tempo semanal utilizado na prestação de cuidados 

Cuidados permanentes (24h, 7 dias) 6 37,5 

Cuidados permanentes (2ªf a 6ªf, 24h) 1 6,3 

98h 2 12,5 

70h 2 12,5 

56h 2 12,5 

35h 3 18,8 

Existência de apoio na prestação de cuidados 

Ninguém 7 43,8 

Cônjuge 1 6,3 

Outro membro da família 4 25 

Amigo ou vizinho 1 6,3 

Empregada 3 18,8 

 

2.2  Relação entre família de acolhimento e pessoa acolhida 

 

A relação da FA com as pessoas que cuida é considerada “boa”em 50% dos casos 

e “muito boa‖ nos restantes. Comparativamente com os indivíduos acolhidos 

anteriormente, o relacionamento presente é considerado igual (43,8%), melhor (31,3%) ou 

pior (25%). De facto, as famílias inquiridas indicam que a sua relação com os idosos 

actualmente acolhidos é boa ou muito boa, mas com os anteriormente acolhidos é 

tendencialmente “nem próxima, nem distante” (quadro 9). 
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Quadro 9. Relação com a pessoa acolhida 

 

 

 N Média Desvio padrão Máximo Mínimo 

Diria que a sua relação com o 

idoso de que cuida é: 
16 1,5 0,5 1 2 

A sua relação com anteriores 

idosos acolhidos era: 
16 3,1 1,29 1               4 

 

Nota: as respostas eram dadas numa escala de Likert de 5 pontos (1- muito próxima, 2- próxima, 3- nem 

próxima, nem distante, 4- distante, 5- muito distante). 

 

 

 

Sobre as dificuldades relacionais actuais, o elemento da família responsável pelo 

acolhimento indica que: são inexistentes (56,3%); associadas a problemas de comunicação 

devido a comprometimento cognitivo dos utentes (25%); lidar com a rejeição da pessoa 

acolhida (6,3%); lidar com problemas graves de saúde mental e física (6,3%); ou lidar com 

a agressividade dos utentes (6,3%).  

Acerca das pessoas acolhidas anteriormente, os problemas relacionais mantêm-se 

os mesmos: lidar com a agressividade e/ou com os problemas graves de saúde.  

Quanto aos aspectos positivos da relação actual, as FA referem: carinho, amizade e 

boa comunicação (31,3%); sentimento de realização e satisfação pessoal com a actividade 

(25%). Com os idosos anteriormente acolhidos as famílias apontam sensivelmente os 

mesmos aspectos. 

 

Quadro 10. Relação entre família de acolhimento e pessoa acolhida 

 

Variáveis 

Dificuldades na relação actual N % Dificuldades ao longo da actividade N % 

A rejeição do utente 1 6,3 A rejeição do utente 1 6,3 

Os problemas de saúde graves do idoso 4 25 Os problemas de saúde graves do idoso 4 25 

A agressividade do idoso 1 6,3 A agressividade do idoso 3 18,8 

   A ausência de visitas familiares ao idoso 1 6,3 

Sem dificuldades 9 56,3 Sem dificuldades 8 50 

Aspectos positivos na relação  N % Aspectos positivos ao longo da actividade N % 

Há carinho e compreensão 5 31,3 Idoso dá-se bem com a FA  5 31,3 

Realização pessoal  5 31,3 Realização pessoal 5 31,3 

Intimidade 4 25 Intimidade 4 25 

Tudo positivo 1 6,3 Tudo positivo 2 12,5 
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2.3  Necessidades e apoios às FA 

 

Solicitou-se às FA que indicassem as suas necessidades actuais (quadro 11). As 

respostas indicam que: 62,6%, desejam cuidados auxiliares de acção médica; 62,5% 

necessita de cuidados de enfermagem; 87,5% tem necessidade de obter apoio (ou mais 

apoio) financeiro; 75% desejaria ver mais valorizada e desejaria ter disponibilidade pessoal 

para a sua vida privada. 

 

Quadro 11. Necessidades das FA 

 

 

 Pense na sua situação actual e até que ponto desejaria 

Não 

necessito 

nem 

desejaria 

Desejaria 

pouco 

Desejaria 

moderadam

ente 

Desejaria 

muito 

N % N % N % N % 

Obter apoio (ou mais apoio) ao nível dos 

cuidados de auxiliar de acção médica 

(higiene pessoal) 

6 37,5 0 0 3 18,8 7 43,8 

Obter apoio (ou mais apoio) ao nível dos 

cuidados de enfermagem 
5 31,3 1 6,3 4 25 6 37,5 

Obter apoio (ou mais apoio) nas tarefas 

domésticas 
11 68,8 0 0 4 25 1 6,3 

Ter acesso (ou mais acesso) a material 

técnico adequado (ex.: andarilho, 

arrastadeira) 

2 12,5 2 12,5 3 18,8 9 56,3 

Obter apoio (ou mais apoio) financeiro 2 12,5 1 6,3 5 31,3 8 50 

Ter alguém (ou mais alguém) com quem 

partilhar as suas dificuldades e 

preocupações 

4 25 0 0 6 37,5 6 37,5 

Ter alguém (ou mais alguém) que o ouça e 

com quem possa desabafar 
5 31,3 0 0 9 56,3 2 12,5 

Sentir-se valorizado e apreciado no seu 

papel de cuidador 
4 25 1 6,3 4 25 7 43,8 

Poder ser temporariamente dispensado das 

tarefas e responsabilidades como cuidador, 

isto é, ter tempo para si próprio 

4 25 0 0 8 50 4 25 

Obter informação (ou mais informação) 

acerca dos serviços de apoio, subsídios e 

direitos 

1 6,3 0 0 4 25 11 68,8 

Adquirir conhecimentos práticos acerca da 

doença e dependência do seu familiar e de 

como lidar com ele de modo a facilitar a 

vida aos dois  

0 0 0 0 4 25 12 75 

 

Quando inquiridas quanto ao que mais desejaria 81,3% não respondem e 12,5% 

referem férias e mais remuneração e 6,3% afirmam necessitar de ajudas técnicas (quadro 

12).  
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Quanto aos apoios da Segurança Social, 2 FA afirmam não ter apoio, 31,3% 

mencionam ajudas técnicas e 18,8% afirmam ter todo o apoio necessário. Relativamente ao 

apoio proveniente dos serviços de saúde, 50% desejaria mais apoio domiciliário e 31,3% 

refere ter todo o tipo de apoio desejado. 

 

Quadro 12. Apoios desejados e recebidos pelas FA 

 

 
Variáveis N % 

Que outros apoios desejaria? 

Férias e mais remuneração 2 12,5 

Obter ajudas técnicas 1 6,3 

Não responde 13 81,3 

Apoios que tem recebido da segurança social 

Nenhum 2 12,5 

Algumas ajudas técnicas 5 31,3 

Apoio psicológico 2 12,5 

Apoio financeiro 3 18,8 

Formação, reuniões com FA 1 6,3 

Tudo o que é necessário 3 18,8 

Apoios que tem recebido dos serviços de saúde 

Nenhum 1 6,3 

Algumas ajudas técnicas 2 12,5 

Apoio psicossocial  4 25 

Cuidados médicos e de enfermagem 4 25 

Tudo o que é necessário 5 31,3 

 

2.4  Impacto de ser família de acolhimento 

Observa-se que a opção em ser FA (quadro 13) é considerada boa ou muito boa 

para todos os casos. Deixar de ser FA já foi pensado por 18,8% dos inquiridos, apontando 

motivos de cansaço, mudar de profissão ou problemas de saúde.  

Os motivos para manter a actividade concentram-se (46,2%) em gostar de cuidar 

de idosos, seguida da satisfação e realização pessoal com esta tarefa. As FA estão dispostas 

a acolher mais idosos apontando como principal motivo o gosto por cuidar de pessoas 

idosas.  

O significado de ser FA refere-se: ajudar, apoiar quem precisa a ter uma vida 

melhor (31,3%); sentir-se útil, realizada a cuidar e ter independência (31,3%); poder 

providenciar um ambiente familiar a quem não o tenha (25%). 
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Quadro.13. Impacto da actividade de acolhimento familiar 

 
Variáveis N % 

Opção por ser FA 

Muito boa 8 50 

Boa 8 50 

Experiência de ser FA com este idoso 

Muito boa 7 43,8 

Boa 9 56,3 

Já pensou desistir? 

Sim 3 18,8 

Não 13 81,3 

Motivos de desistência 

Cansaço, dificuldades em lidar com os utentes 1 6,3 

Vontade de mudar de profissão 1 6,3 

Problemas de saúde 1 6,3 

Não responde 13 81,3 

Motivos para manter a actividade 

Gostar de cuidar de idosos 6 46,2 

Gostar de trabalhar em casa e ter tempo para a família 1 6,3 

Realização pessoal 5 31,3 

Problemas económicos 1 6,3 

Não responde 3 18,8 

Voltará a acolher outro idoso? 

Sim 16 100 

Motivo para voltar a acolher outro idoso 

Realização pessoal 16 100 

Significado de ser FA 

Ajudar  7 43,8 

Realização pessoal  5 31,3 

Ser família para quem não tem família! 4 25 

 

2.5  Dificuldades, satisfações e estratégias de coping 

Solicitou-se, por fim, ao responsável pelo acolhimento na família que revelasse as 

suas dificuldades, satisfações e o modo como enfrenta as dificuldades. 

Para analisar as dificuldades os inquiridos responderam ao CADI (Carers‟ Assessment of 

Difficulties Index), conforme as sub-escalas propostas pelos autores (Nolan et al., 1989; 

Nolan et al., 1998), na versão portuguesa (Índice para Avaliação das Dificuldades 

Percepcionadas) de Brito (2001).  

Comecemos pelos problemas relacionais com o idoso dependente (quadro 14). Para 

75% dos cuidadores existe um controle do cuidador relativamente ao idoso; nos itens 

relativos a comportamentos particulares (11, 25, 14, 22) as respostas dividem-se entre o 

“não acontece no meu caso” e “acontece no meu caso”, o que aponta para que prestadores 

revelem alguns problemas pontuais. Quanto à reacção à prestação de cuidados, verifica-se 

que as respostas mostram conforto por parte dos cuidadores, visto que em todos os itens a 
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maioria afirmam ter domínio emocional das situações apresentadas. As restrições na vida 

social dos cuidadores são sentidas como dificuldades para a maioria, pois ocorre em 62,5% 

dos casos e causam alguma perturbação em 43,8% das situações.  

Os cuidadores não identificam um deficiente apoio familiar nas ajudas prestadas 

aos idosos a cargo, pois as respostas positivas oscilam entre 56,3% e 68,8%. Nos casos de 

falta de ajuda não causa perturbação nos cuidadores.  

Os cuidadores reconhecem receber apoio suficiente dos serviços de saúde e dos 

serviços sociais (56,3%), mas 50% afirmam que os técnicos tanto da área da saúde como 

da acção social estão descontextualizados das suas reais necessidades, provocando alguma 

perturbação.  

Verifica-se que 87,5% dos cuidadores reconhecem que a sua qualidade de vida 

melhorou. A totalidade dos inquiridos afirmam não terem problemas de dinheiro, logo 

conclui-se um melhoramento da situação financeira, o que estará relacionado com a 

retribuição pelos serviços prestados. 

 

Quadro 14. Dificuldades (CADI) 

 
 Não acontece no meu caso Isto acontece no meu caso e 

sinto que: 

  Não me 

perturba 

Causa-me 

alguma 

perturbação 

Perturba-me 

muito 

 N % N % N % N % 

Problemas relacionais com o idoso 

5. A pessoa de quem eu cuido chega a pôr-me fora 

de mim 
12 75 1 6,3 3 18.8   

11. Por vezes a pessoa de quem estou a cuidar 

exige demasiado de mim 
7 43,8 2 12,5 5 31,3 2 12,5 

12. Deixou de haver o sentimento que havia na 

minha relação com a pessoa de quem cuido 
16 100       

14. A pessoa de quem cuido nem sempre ajuda 

tanto quanto poderia 
7 43,8 5 31,3 3 18,8 1 6,3 

22. A pessoa de quem cuido nem sempre dá valor 

ao que eu faço 
8 50   6 37,5 2 12,5 

25. O comportamento da pessoa de quem cuido 

causa problemas 
9 56,3 2 12,5 4 25 1 6,5 

26. Cuidar desta pessoa não me dá qualquer 

satisfação 
16 100       

Reacção à prestação de cuidados 

1. Não tenho tempo suficiente para mim próprio 8 50 5 31,3 3 18,8   

2. Por vezes sinto-me “de mãos atadas / sem poder 

fazer nada para dominar a situação 
13 81,3 2 12,5 1 6,3   

9. Chega a transtornar as minhas relações 

familiares 
15 93,8   1 6,3   

17. Esta situação faz-me sentir irritado(a) 13 81,3 1 6,3 2 12,5   

19. Esta situação está a transtornar-me os nervos 14 87,5 1 6,3 1 6,3   

29. Não consigo sossegar por estar preocupado 

com os cuidados a prestar 
8 50 2 12,5 5 31,3 1 6,3 

30. Esta situação faz-me sentir culpado 14 87,5 1 6,3 1 6,3   
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Exigências de ordem física na prestação de cuidados 

10. Deixa-me muito cansado fisicamente 8 50 3 18,8 3 18,8 2 12,5 

13. A pessoa de quem cuido necessita de muita 

ajuda nos seus cuidados pessoais 
2 12,5 12 75 1 6,3 1 6,3 

15. Ando a dormir pior por causa desta situação 11 68,8   3 18,8 2 12,5 

23. A minha saúde ficou abalada 12 75   3 18,8 1 6,3 

24. A pessoa de quem cuido sofre de incontinência 

(não controla as necessidades) 
3 18,8 9 56,3 4 25   

Restrições na vida social 

8. Afasta-me do convívio com outras pessoas e de 

outras coisas de que gosto 
6 37,5   8 50 2 12,5 

18. Não estou com os meus amigos tanto quanto 

gostaria 
4 25 5 31,3 6 37,5 1 6,3 

20. Não consigo ter um tempo de descanso, nem 

fazer uns dias de férias 
3 18,8 4 25 7 43,8 2 12,5 

Deficiente apoio familiar 

16. As pessoas da família não dão tanta atenção 

como eu gostaria 
11 68,8   2 12,5 3 18,8 

28. Alguns familiares não ajudam tanto quanto 

poderiam 
9 56,3 2 12,5 2 12,5 3 18,8 

Deficiente apoio professional 

7. Parece-me que os técnicos de saúde e acção 

social não fazem bem ideia dos problemas que os 

prestadores de cuidados enfrentam 

8 50   6 37,5 2 12,5 

27. Não recebo apoio suficiente dos serviços de 

saúde e dos serviços sociais 
9 56,3 1 6,3 3 18,8 3 18,8 

Problemas financeiros 

4. Traz-me problemas de dinheiro 16 100       

21. A qualidade da minha vida piorou 14 87,5 1 6,3 1 6,3   

 

De seguida são apresentados e analisados os resultados obtidos na aplicação de CASI 

(Cares‟ Assessment of Satisfactions Index), em função da natureza das situações de 

gratificação e do principal beneficiário, segundo as categorias propostas pelos autores 

(Nolan et al., 1996; Nolan et al., 1998), na versão portuguesa (Índice para Avaliação das 

Fontes de Satisfação Percepcionadas pelos Prestadores de Cuidados) de Brito (2001). 

A satisfação relacionada com a prestação dos cuidados (quadro 15) por parte dos 

cuidadores aponta grande satisfação, em que o cuidador é considerado o principal 

beneficiado. Relativamente aos resultados relativos à pessoa dependente, também se 

verifica uma satisfação em 87,5% das situações. Observa-se que 75% dos cuidadores têm 

um elevado grau de satisfação com o relacionamento com os idosos a quem prestam os 

cuidados, existindo a apreciação total e positiva dos familiares e amigos pelo seu 

desempenho. Parece existir uma aproximação entre cuidador e idoso, com fortalecimento 

de laços familiares.  

Quanto à dinâmica intrapessoal parece revelar satisfação e realização dos cuidadores. 

Em 87,5% dos casos afirmam que as tarefas de cuidar redefiniram as suas vidas. A 

perspectiva de benefício mútuo em termos intrapessoal indica uma elevada reciprocidade 

de atitudes entre cuidadores e idosos.  
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Quadro 15. Satisfações (CASI) 

 

 

 
Não acontece no meu caso Isto acontece no meu caso 

e dá-me: 

  

 
Nenhuma 

satisfação 

Alguma 

satisfação 

Muita 

satisfação 

 N % N % N % N % 

Satisfação relacionadas com a dinâmica interpessoal 

Prestador de cuidados como principal beneficiário 

2. A pessoa de quem eu cuido aprecia o que eu faço 4 25 0 0 6 37,5 6 37,5 

8. Apesar de todos os seus problemas, a pessoa de 

quem cuido não resmunga nem se queixa 
5 31,3 2 12,5 5 31,3 4 25 

17. É bom sentir-me apreciado pelos familiares e 

amigos que mais considero 
0 0 0 0 0 0 16 100 

Pessoa dependente como principal beneficiária 

12. Dá-me satisfação ver que a pessoa de quem cuido 

se sente bem 
0 0 0 0 0 0 16 100 

14. É agradável sentir que as coisas que eu faço dão 

bem-estar à pessoa de quem cuido 
0 0 0 0 0 0 16 100 

24. É importante para mim manter a dignidade da 

pessoa de quem cuido 
0 0 0 0 0 0 16 100 

Benefício Mútuo 

3. O facto de prestar cuidados aproximou-me mais da 

pessoa de quem cuido 
0 0 0 0 6 37,5 10 62,5 

18. Prestar cuidados estreitou laços de família e 

relações de amizade 
2 12,5 3 18,8 5 31,3 6 37,5 

29. Prestar cuidados é uma forma de mostrar o meu 

amor pela pessoa de quem trato 
0 0 0 0 5 31,3 11 68,8 

Satisfação relacionadas com a dinâmica intrapessoal 

Prestador de cuidados como principal beneficiário 

7. Prestar cuidados dá-me ocasião de mostrar o que sou 

capaz 
0 0 0 0 2 12,5 14 87,5 

10. Prestar cuidados permite-me cumprir o que sinto 

que é o meu dever 
0 0 0 0 1 6,3 15 93,8 

16. Prestar cuidados tem-me ajudado a amadurecer e a 

crescer como pessoa 
0 0 0 0 0 0 16 100 

19. Ajuda a evitar que me sinta culpado 9 56,3 0 0 4 25 3 18,8 

25. Permite pôr-me a mim mesmo à prova e vencer 

dificuldades 
0 0 0 0 2 12,5 14 87,5 

27. Prestar cuidados deu à minha vida um sentido que 

não tinha antes 
2 12,5 0 0 2 12,5 12 75 

30. Prestar cuidados faz-me sentir que sou útil e 

estimado 
0 0 0 0 1 6,3 15 93,8 

Pessoa dependente como principal beneficiária 

9. É agradável ver a pessoa de quem cuido limpa, 

confortável e bem arranjada 
0 0 0 0 0 0 16 100 

22. Posso garantir que a pessoa de quem cuido tem as 

suas necessidades satisfeitas 
0 0 0 0 4 25 12 75 

Benefício mútuo 

6. Tenho possibilidade de retribuir o que de bom fez 

por mim a pessoa de quem cuido 
3 18,8 0 0 4 25 9 56,3 

11. Sou do género de pessoas que gostam de ajudar os 

outros 
0 0 0 0 0 0 16 100 

21. Creio que se a situação fosse ao contrário, a pessoa 

de quem cuido faria o mesmo por mim 
4 25 2 12,5 4 25 6 37,5 

26. Prestar cuidados é uma maneira de expressar a 

minha fé 
0 0 0 0 2 12,5 14 87,5 

28. No final, eu sei que terei feito o melhor que me foi 

possível 
0 0 0 0 2 12,5 14 87,5 
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Satisfação relacionadas com a dinâmica dos resultados 

Prestador de cuidados como principal beneficiário 

1. Prestar cuidados permitiu-me desenvolver novas 

capacidades e habilidades 
0 0 0 0 3 18,8 13 81,3 

23. Prestar cuidados deu-me a oportunidade de alargar 

os meus interesses e contactos 
0 0 0 0 4 25 12 75 

Pessoa Dependente como principal beneficiária 

4. É bom observar pequenas melhoras no estado da 

pessoa que cuido 
1 6,3 0 0 1 6,3 14 87,5 

5. Sou capaz de ajudar a pessoa de quem cuido a 

desenvolver ao máximo as suas capacidades 
2 12,5 0 0 2 12,5 12 75 

13. É bom ajudar a pessoa de quem cuido a vencer 

dificuldades e problemas 
0 0 0 0 0 0 16 100 

15. Por conhecer bem a pessoa de quem cuido, posso 

tratar dela melhor do que ninguém 
0 0 0 0 6 37,5 10 62,5 

20. Sou capaz de manter em casa a pessoa de quem 

cuido, sem ter de ser internada num lar 
0 0 0 0 3 18,8 13 81,3 

 

São agora apresentados e analisados os resultados obtidos na aplicação de CAMI 

(Cares‟ Assessment of Managing Index), segundo as categorias propostas pelos autores 

(Nolan et al., 1995; Nolan et al., 1996; Nolan et al., 1998), na versão portuguesa (Índice 

para Avaliação dos Mecanismos de Coping do Prestador de Cuidados), de Brito (2001) 

(quadro 16). 

 

 

Quadro 16. Estratégias de coping (CAMI) 

 
 Não faço assim Faço assim e acho que: 

  Não dá 

resultado 

Dá algum 

resultado 

Dá bastante 

bom 

resultado 

 N % N % N % N % 

Lidar com os acontecimentos/ resolução dos problemas 

3. Falar dos meus problemas com alguém 

em quem confio 
4 25 1 6,3 7 43,8 4 25 

10. Procurar obter toda a informação 

possível acerca do problema 
0 0 0 0 3 18,8 13 81,3 

13. Conseguir que a família me dê toda a 

ajuda prática que puder 
2 12,5 1 6,3 2 12,5 11 68,8 

14. Manter a pessoa de quem cuido tão 

activa quanto possível 
1 6,3 0 0 1 6,3 14 87,5 

17. Obter toda a ajuda possível dos serviços 

de saúde e dos serviços sociais 
2 12,5 0 0 3 18,8 11 68,8 

18. Pensar no problema e encontrar uma 

forma de lhe dar solução 
0 0 0 0 4 25 12 75 

23. Pensar no problema e encontrar uma 

forma de lhe dar solução 
2 12,5 1 6,3 4 25 9 56,3 

29. Confiar na minha própria experiência e 

na competência que tenho adquirido 
0 0 0 0 5 31,3 11 68,8 

30. Experimentar várias soluções até 

encontrar uma que resulte 
1 6,3 0 0 7 43,8 8 50 

31. Estabelecer uma ordem de prioridades e 

concentrar-me nas coisas mais importantes 
0 0 0 0 6 37,5 10 62,5 
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Percepções alternativas sobre a situação 

6. Ver o lado cómico da situação 5 31,3 1 6,3 2 12,5 8 50 

7. Pensar que há sempre quem esteja pior 

do que eu 
2 12,5 0 0 4 25 10 62,5 

8. Cerrar os dentes e continuar 8 50 0 0 2 12,5 6 37,5 

9. Recordar todos os bons momentos que 

passei com a pessoa de quem cuido 
2 12,5 0 0 4 25 10 62,5 

11. Pensar que a pessoa de quem cuido não 

tem culpa da situação em que está 
0 0 0 0 4 25 12 75 

12. Viver um dia de cada vez 0 0 0 0 2 12,5 11 68,8 

16. Pensar que a situação está agora melhor 

do que antes 
0 0 1 6,3 4 25 11 68,8 

20. Aceitar a situação tal como ela é 2 12,5 1 6,3 4 25 9 56,3 

22. Fazer como se o problema não existisse 

e esperar que ele passe 
10 62,5 1 6,3 3 18,8 2 12,5 

24. Agarrar-me a fortes crenças pessoais ou 

religiosas 
4 25 0 0 2 12,5 10 62,5 

25. Acreditar em mim próprio e na minha 

capacidade para lidar com a situação 
0 0 0 0 2 12,5 11 68,8 

26. Esquecer os problemas por momentos, 

deixando divagar o pensamento 
5 31,3 0 0 5 31,3 6 37,5 

27. Manter dominados os meus sentimentos 

e emoções 
4 25 0 0 2 12,5 10 62,5 

32. Procurar ver o que há de positivo em 

cada situação 
0 0 0 0 3 18,8 13 81,3 

34. Pensar que ninguém tem culpa da 

situação 
1 6,3 0 0 3 18,8 12 75 

Lidar com os sintomas de stress 

2. Descarregar a tensão, falando alto, 

gritando, ou coisa semelhante 
15 93,8 1 6,3 4 25 6 37,5 

4. Reservar algum tempo livre para mim 

próprio 
4 25 0 0 7 43,8 5 31,3 

19. Chorar um bocado 8 50 0 0 4 25 4 25 

21. Arranjar maneira de não pensar nas 

coisas, lendo, vendo televisão ou algo 

semelhante 

4 25 2 12,5 4 25 6 37,5 

28. Tentar animar-me comendo, bebendo 

um copo, fumando ou outra coisa do género 
12 75 1 6,3 2 12,5 1 6,3 

35. Descarregar o excesso de energia e 

sentimentos, andando, nadando ou fazendo 

outro exercício físico 

7 43,8 1 6,3 2 12,5 1 6,3 

36. Reunir regularmente com um grupo de 

pessoas com problemas semelhantes 
5 31, 1 6,3 4 25 6 37,5 

37. Usar técnicas de relaxamento, 

meditação ou outras 
9 56,3 1 6,3 3 18,8 3 18,8 

38. Dedicar-me a coisas que me interessam, 

para além de cuidar da pessoa 
2 12,5 0 0 7 43,8 7 43,8 
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Os cuidadores parecem utilizar boas estratégias de coping para resolver problemas 

associados aos cuidados aos idosos, excepto nas soluções associadas as perguntas 23, 17, 

3, 30 e 13 onde existe algumas discrepâncias com valor máximo de 25% no item 3. 

As percepções alternativas expressas nas perguntas 12, 25, 34 e 11 são 

consideradas como proveitosas, visto todos afirmaram darem resultados positivos. As 

restantes não são unânimes, os itens 8 e 22 indicam soluções rejeitadas por 62,5% dos 

cuidadores. As outras alternativas apontadas recolhem quando muito 31,3% de 

discordância. 

Como se pode observar existem outras fontes de interesse para além de prestar 

cuidados, 87,6% dos inquiridos dizem que dedicar-se a áreas de interesse para além do 

procedimento de cuidados, e 75,1%, consideram reservar tempo livre para si. 62.5% dos 

inquiridos utilizam como técnica, estratégias relacionadas como forma de lidar com o 

stress em que costumam reunir-se com um grupo de pessoas com problemas semelhantes. 

As formas de combate ao stress sugeridas não reúnem consenso. 
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3.  Pessoas idosas acolhidas 

3.1  Percurso e contexto de acolhimento  

O tempo de permanência na FA actual é diverso, mas períodos superiores a 3 anos 

apenas se verificam em 23,8% dos casos (quadro 17).  

Em grande parte dos casos (50%) é a própria família a solicitar a intervenção dos 

serviços de Segurança Social para o apoio. Em 35,7% os utentes já estiveram noutra FA.  

A principal razão para ser colocado em FA é a doença (59,5%), seguida da perda 

de autonomia e da idade avançada (31%).  

A principal razão centrada na família é a ausência ou indisponibilidade familiar 

(59,5%), seguida da desresponsabilização/rejeição e da incapacidade familiar para prestar 

os cuidados adequados.  

As razões centradas na falta de resposta ou equipamento social apontam em 33,3% 

dos casos para a falta de lares de idosos, seguida da falta de unidades de longa duração 

(19%), contudo 54,8% não especificam uma razão objectiva centrada na insuficiência de 

equipamentos, mas realçam que a melhor opção é o Acolhimento Familiar. 

 

Quadro 17. Percurso e contexto de acolhimento das pessoas idosas 

 
Variáveis N % 

Tempo de permanência nesta FA 

Entre 6 meses a 1 ano 16 38,1 

Entre 1 a 2 anos 16 38,1 

Entre 3 a 5 anos 6 14,3 

Mais de 5 anos 4 9,5 

Quem solicitou a intervenção dos Serviços de Segurança Social para apoio ao 

idoso? 

Próprio 1 2,4 

Familiares 21 50 

Amigos/vizinhos 4 9,5 

Hospital 7 16,7 

Instituição comunitária 6 21,4 

Esteve noutras FA ou em instituição? 

Sim 15 35,7 

Razões determinantes da colocação em FA centradas no indivíduo 

Doença 25 59,5 

Deficiência 9 21,4 

Idade avançada 13 31 

Desajustamento psicossocial 8 19 

Solidão 6 14,3 

Perda de autonomia 16 38,1 

Outras 4 9,5 
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Razões determinantes da colocação em F.A centradas na família 

Morte ou doença do cônjuge ou cuidador 4 9,5 

Ausência ou indisponibilidade familiar 25 59,5 

Desresponsabilização/rejeição 13 31 

Incapacidade familiar para prestar cuidados 12 28,6 

Outras 8 19 

Razões da colocação em F.A centradas na falta de respostas/equipamento social 

Falta de apoio domiciliário (integrado) 9 21,4 

Falta de lares de idosos 14 33,3 

Falta de unidades de longa duração 8 19 

Outra 23 54,8 

 

No que diz respeito ao diagnóstico clínico dos idosos dependentes a doença que 

predomina é o AVC (31%), seguindo-se a demências (21,4%), as doenças osteoarticulares 

(16,7%) e a diabetes (14,3%) (quadro 18). 

As classificações obtidas no Índice de Barthel indicam que 38,1% dos utentes são 

independentes e 28,6% totalmente dependentes. No que respeita ao comprometimento 

cognitivo e perturbações do comportamento: 35,7% apresenta uma clara dificuldade em 

expressar-se, 33,3% revelam uma notória desorientação no tempo e no espaço, 14,3% têm 

transtornos de comportamento evidentes. Relativamente as alterações do sono: 38% dorme 

bem sem medicação, 38% dorme bem com medicação. As alterações emocionais ficam 

marcadas por tristeza e depressão em 23,8% dos casos, ansiedade e a apatia com 19% cada 

e outras alterações agrupam 38,1% dos restantes casos. 

 

Quadro.18. Situação de saúde do idoso 

 

Variáveis N % 

Diagnóstico Clínico 

AVC 13 31 

Demências 9 21,4 

Diabetes 6 14,3 

Doenças Osteoarticulares 7 16,7 

Neoplasias 1 2,4 

Outras 23 54,8 

Índice de Barthel 

Totalmente dependente  12 28,6 

Muito dependente  4 9,5 

Parcialmente dependente 5 11,9 

Independente 16 38,1 

Comprometimento cognitivo e perturbações do comportamento 

Fala normalmente, boa compreensão 17 40,5 

Alguma dificuldade na expressão oral 13 31 

Pouca coerência ou expressividade 4 9,5 

Afasia, linguagem incoerente 11 26,2 

Bem orientado no tempo e no espaço, boa memória 18 42,9 

Desorientação ocasional, esquecimentos ocasionais 10 23,8 
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3.2  Impacto do acolhimento familiar 

 

Constata-se que a opção de Acolhimento Familiar é considerada muito boa (76,2%) 

ou boa (21,4%) pelas pessoas idosas em acolhimento. Relativamente à qualidade de vida 

do idoso com o ingresso na FA 85,7% consideram que melhorou muito e 11, 9% acha que 

melhorou. A relação do idoso com a FA é considerada em 52,4% muito boa, 35,7% boa e 

9,5% nem boa, nem má (quadro 19).  

 

Quadro 19. Impacto do AF 

 

A opção por FA no caso deste idoso foi: 

Muito boa Boa Nem boa, nem má Má Muito má 

N % N % N % N % N % 

32 76,2 9 21,4 1 2,4 0 0 0 0 

A qualidade de vida deste idoso ao ser integrado nesta FA ficou: 

Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior 

36 85,7 5 11,9 1 2,4 0 0 0 0 

A relação deste idoso com a FA é: 

Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior 

36 85,7 5 11,9 1 2,4 0 0 0 0 
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Pretende-se com este capítulo analisar os aspectos do estudo empírico que se 

consideram mais relevantes para esclarecer os objectivos traçados.  

Em que circunstâncias de vida a medida Acolhimento Familiar é a melhor opção 

para os idosos? 

Para discussão deste ponto foram consideradas as características socio-

demográficas e clínicas dos indivíduos acolhidos e a opinião dos profissionais e das FA 

relativas à opção pelo Acolhimento Familiar, em resposta às necessidades da população-

alvo. 

Características socio-demográficas e clínicas dos indivíduos acolhidos 

As pessoas idosas em acolhimento familiar constituem um grupo diferenciado, do 

ponto de vista social, demográfico e epidemiológico: 32 pessoas idosas com idades entre 

os 60 e 97 anos e 10 adultos com deficiências (33 a 54 anos); as pessoas acolhidas tendem 

a ser do sexo feminino (52,4%), solteiros (54,8%) ou viúvos (26,2%), reformados (35,7%), 

com rendimentos provenientes de pensões (88,9%), normal por velhice e invalidez 

(64,3%); os níveis de escolaridade são baixos (66,7% apresenta até 4 anos de 

escolaridade); antes do acolhimento viviam sós (47,6%), com o cônjuge (14,3%), ou com 

irmã(o) (14,3%); por norma sem apoios formais (52%).  

As pessoas acolhidas possuem várias patologias crónicas, sendo a principal decorrente 

de sequelas de AVC (31%). Também ocorrem demências (21,4%), doenças 

osteoarticulares (16,7) e diabetes (14,3%). Estas pessoas são: 38,1% independentes; 28,6% 

totalmente dependentes; 35,7% apresenta perturbações comportamentais e dificuldades 

relacionais por comprometimento cognitivo; e 14,3% têm transtornos de comportamento 

evidentes. 

Estas características estão de acordo com os dados sociais, económicos e 

demográficos, relacionados com o envelhecimento: diferenciação dos processos de 

envelhecimento por idade e género; aumento do número de pessoas em idades avançadas, 

mais dependentes de cuidados, apoio social e de saúde; precariedade de rendimentos, baixo 

nível de instrução e, isolamento social e exclusão, da maioria dos idosos. Evidenciam 

também a tendência Portuguesa no recurso às respostas institucionais em Portugal, onde 

cerca de 51 017 das pessoas idosas que residem em lares são mulheres (69%) e 85% dos 

residentes tem mais de 75 anos de idade (INE, 2002).  
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Opção pelo Acolhimento Familiar e razões para o Acolhimento 

A maioria dos profissionais (71,4%) considera a FA uma boa opção para os 

idosos/adultos com deficiência, e 28,5% considera-a muito boa opção. Todos referem que 

esta resposta tem um impacto positivo na qualidade de vida das FA e dos utentes. 

Caracterizam-na como uma resposta acolhedora e afectiva, que proporciona apoio e 

integração familiar e social, reduz sentimentos de insegurança e isolamento, melhora a 

situação habitacional, permite atendimento e cuidados personalizados aos utentes. Nesta 

perspectiva, as vantagens da medida surgem, em alternativa à institucionalização em lar, 

associadas à manutenção do idoso no seu meio social, melhoria das suas condições de vida 

e saúde, e maior suporte emocional, afectivo e relacional. 

Para as FA o Acolhimento Familiar é visto como muito bom (76,2%) e bom 

(21,4%) para os utentes, sendo que 87,5% dos inquiridos opinam que a qualidade de vida 

dos idosos melhora muito com essa integração. Os profissionais evidenciam que as razões 

principais que motivam a opção pela resposta Acolhimento Familiar são: ausência de 

apoio/suporte e indisponibilidade dos familiares para prestar cuidados adequados; 

inexistência/insuficiência de equipamentos e/ou outras respostas sociais locais; isolamento 

social, geográfico e a incapacidade da pessoa acolhida. A maioria dos técnicos inquiridos 

(56%) refere que a opção pelo Acolhimento Familiar parece ser adequada nas situações em 

que o idoso/adulto com deficiência vive só, sem suporte familiar ou sem família, em 

situação de isolamento social, com incapacidade para se bastar e com falta de condições 

habitacionais. A medida parece ser particularmente adequada a contextos familiares 

impossibilitados de prestar ou manter cuidados adequados por motivos profissionais, 

saúde, distância e/ou falta de condições emocionais e habitacionais. 

A maioria dos profissionais (57,2%) recomenda esta resposta nas situações de: 

isolamento/distância entre centro urbano e meio rural, onde se verifique um número 

elevado de idosos em situação de isolamento familiar; em locais do interior envelhecidos 

(14,3%) ou onde exista escassez de respostas sociais locais (14,3%). Contudo, parece que 

esta resposta tem mais a ver com as particularidades das situações (contextos) do idoso e 

da sua família, por isso um dos profissionais considera que a medida se adequa a qualquer 

contexto geográfico e demográfico. 

Para 59% das FA a principal razão pessoal que motiva o acolhimento é a doença, 

seguida de perda de autonomia/idade avançada (31%). Referem também determinantes 
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familiares para a colocação: ausência/indisponibilidade da família natural (59,5%), seguida 

da desresponsabilização/rejeição e incapacidade familiar para prestar os cuidados 

adequados (28,6%). Apontam razões centradas na falta de respostas e equipamentos 

sociais, nomeadamente a falta de lares (33,3%) e unidades de longa duração para os mais 

dependentes (19%). Ainda que 54,8% não especifique uma razão objectiva, realçam que a 

melhor opção para os utentes é o Acolhimento Familiar.  

Podemos verificar assim, que para profissionais e FA, as circunstâncias de vida que 

motivam a opção pelo Acolhimento Familiar, estão associadas principalmente a contextos 

individuais e sócio-familiares e demográficos específicos, que se conjugam e articulam: 

ausência, insuficiência e/ou indisponibilidade (distância física, emocional, material) para 

os cuidados familiares, sobretudo nas situações de doença e incapacidade do idoso; 

isolamento social e geográfico e falta/insuficiência de redes (formais e informais) de 

suporte e apoio à manutenção no domicílio.  

Estes resultados evidenciam que nesses contextos as necessidades de cuidados 

extrapolam as capacidades/possibilidades das famílias, sendo o isolamento (falta de redes 

que facilitem a integração familiar e social) que propicia a ida para uma Família de 

Acolhimento. Com efeito, a perda temporária ou definitiva de autonomia e a inexistência 

ou indisponibilidade familiar (muitas vezes associada a situações relacionais conflituosas), 

são motivos frequentes de procura de serviços institucionais para a satisfação de 

necessidades básicas (Pimentel, 2001; Woroby, Angel & Born, 2002 citados por Martins, 

2006; Quintela, 2007). As redes de solidariedade primárias estão condicionadas pela falta 

de disponibilidade real das mulheres e fraco envolvimento dos homens nas tarefas de 

apoio, por isso nem sempre têm capacidade para responder às novas exigências: ao nível 

instrumental a rede relacional não encontra soluções suficientes para garantir, de forma 

exclusiva, o bem-estar do idoso (cf. Pimentel, 2001). 

No caso dos idosos e adultos deficientes que precisam de apoio, a situação agrava-

se ainda mais, quando a perda de vínculos sociais e de participação, os contactos sociais e 

as oportunidades para exprimir necessidades e interesses são muito reduzidos, tornando as 

pessoas bastante frágeis (cf. Hespanha et al, 2000). Neste sentido, considerando que as 

circunstâncias pessoais, familiares ou contextuais se revelam insuficientes para 

desencadear a autonomização, é fundamental minimizar os riscos de agravamento da 

exclusão, sendo essa “fragilidade” susceptível de intervenção e melhoria (Quintela, 2007). 
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Considerando que as dependências observadas nas pessoas acolhidas resultam quer 

de alterações biológicas (deficiências ou incapacidade) e de mudanças (desvantagens) nas 

exigências sociais (cf. Sousa, Galante & Figueiredo, 2003), podemos verificar que: o 

recurso ao Acolhimento Familiar (quando disponível), surge como modalidade de 

protecção e cuidado integral complementar à família, particularmente adequado a 

contextos de desvantagem e vulnerabilidade sociais, como alternativa à institucionalização 

e à falta de respostas institucionais locais diferenciadas e adequadas para responder às 

múltiplas necessidades destes grupos.  

Considerando as vantagens/desvantagens, relativamente a outras respostas sociais o 

Acolhimento Familiar emerge como: resposta integral (compreensiva) perante a 

situação/problema particular da pessoa que carece de apoio, em ambiente familiar 

acolhedor/integrador, semelhante à família natural e mais personalizada do que um lar. 

Nesta perspectiva, enquanto expressão de uma nova forma de família (cf. Tribuna, 

2000), a sua abordagem numa perspectiva relacional, das funções e papéis de substituição 

ou complementaridade ao contexto familiar natural, é enquadrada como condição e 

requisito essencial para acolher e cuidar com qualidade, proporcionar e garantir um 

ambiente sócio-familiar e afectivo de bem-estar e satisfação de necessidades da pessoa 

acolhida. 

Que características devem ter as famílias que acolhem?  

Dos dados obtidos através da opinião dos profissionais emergem sete categorias 

que permitem caracterizar alguns atributos das FA: sensibilidade, condições materiais, 

disponibilidade, capacidade para a actividade, concordância familiar, prestação de 

cuidados e articulação de apoios. 

Para a maioria (71,4%) dos profissionais uma “boa FA” deve ter sensibilidade para 

o envelhecimento e deficiência, capacidade física, psicológica, estabilidade emocional e 

formação para prestar cuidados e satisfazer necessidades dos utentes. Evidenciam neste 

propósito, como aspectos positivos relevantes, o relacionamento das famílias com o idoso 

assente no respeito pela sua identidade e privacidade. Para a maioria dos profissionais 

inquiridos (57,1%) as FA que exercem actividade actualmente são emocionalmente 

estáveis, afectuosas, conhecedoras e cumpridoras dos seus direitos e deveres e têm “gosto” 

pelos cuidados. 
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Paralelamente, 85,7% caracteriza uma “má FA” como aquela que não possui 

sensibilidade para a problemática do envelhecimento/dependência, capacidade física, 

psicológica e estabilidade emocional e, que mantém um distanciamento para com os 

profissionais da Acção Social. Nestas situações, consideram que não tendo capacidade 

emocional, não propiciam o respeito, bem-estar e a integração efectiva da pessoa acolhida 

na família, logo não reúnem condições para o exercício da actividade. 

Para os Profissionais as motivações psicológicas, humanas, e económicas das 

Famílias são aspectos relevantes e determinantes da sua qualidade. Quanto às primeiras, 

evidenciam que o bem-estar emocional e a tranquilidade das famílias decorrem da 

percepção de que ao prestarem cuidados adequados contribuem para a qualidade de vida 

dos acolhidos. Reconhecem também o impacto positivo na qualidade destas famílias, pelas 

suas motivações económicas por um trabalho remunerado, exercido no espaço doméstico, 

ao melhorar significativamente a sua situação financeira. Sendo esta a principal razão 

apontada pelos prestadores para a escolha da actividade, o cuidado aos idosos é 

percepcionado como fonte de satisfação e de utilidade elevadas, contribuindo para a sua 

realização pessoal e independência. 

A maioria dos profissionais caracteriza como próxima a relação das famílias com os 

idosos, permitindo a sua integração e participação em meio familiar (57,1%); 28,1% realça 

os aspectos afectivos e humanos na proximidade desse relacionamento quotidiano. Para as 

famílias a relação é boa (50%) ou muito boa (50%) melhorando ao longo do tempo de 

actividade (31,3%). 

Para a maioria dos profissionais o relacionamento da FA com a pessoa que acolhe 

baseia-se no respeito pelos seus direitos (57,1%), na sua protecção (28,6%), caracterizando 

a relação como harmoniosa, afectiva e de confiança mútua (14,3%). São considerados 

aspectos negativos na relação, as situações em que a FA não considere o idoso como parte 

integrante da família (57,1%), exista um ambiente hostil de convivência e comunicação 

(28,6%) e falta de segurança e confiança (14,3%).  

Considerando os indicadores obtidos e identificados pelo CAMI, apesar das 

dificuldades na relação com o idoso devido sobretudo a alguns problemas graves de 

comportamento (agressividade, problemas de saúde mental), e exigências físicas e 

emocionais inerentes à prestação dos cuidados, as FA revelam domínio emocional sob as 

situações apresentadas. De modo geral, as reacções mais adversas percepcionadas como 
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dificuldades pelos prestadores relacionam-se com as consequências directas para os 

próprios da prestação de cuidados: exigências de ordem física com os cuidados, o cansaço 

e a falta de tempo para si próprio. Estes resultados mostram-se semelhantes aos 

encontrados por Brito (2001) num estudo que envolveu 41 prestadores de cuidados a 

familiares idosos dependentes do concelho de Coimbra. Tal como nesse estudo, os itens 

referentes às restrições na vida pessoal (afastamento do cuidador do convívio social, dos 

amigos e outras fontes de interesse, falta de tempo de descanso/férias) foram apontados 

como fontes de dificuldades pela maioria das FA. Os problemas financeiros e os 

deficientes apoios familiares e profissionais, não foram apontados como fontes de 

dificuldades para a maioria das FA inquiridas. Contrariamente ao verificado no estudo de 

Brito para os cuidadores familiares, os itens dessas duas categorias não são assinalados 

pela maioria das FA, mas quando existentes, são aspectos percepcionados que lhes causam 

alguma preocupação  

Através dos dados obtidos pelo CASI, salientam-se alguns aspectos emocionais 

motivadores para a manutenção da actividade e elevada satisfação com a prestação de 

cuidados, relacionados com a dinâmica interpessoal em que os prestadores surgem como 

principais beneficiários, regista-se que todos os inquiridos sentem muita satisfação com a 

apreciação dos familiares e amigos.  

Nos casos em a pessoa acolhida é a principal beneficiária, todos os itens são 

assinalados pela totalidade das FA, o que revela sentimentos de gratificação dos cuidadores 

pela satisfação das necessidades das pessoas que acolhem, pelo seu bem-estar e 

manutenção da dignidade. Estes dados, tal como os verificados por Brito (2001), são 

semelhantes aos obtidos num estudo realizado por Nolan et al (1996) no Reino Unido. O 

mesmo se verifica relativamente aos itens relacionados com a dinâmica intrapessoal, na 

situação em que o principal beneficiário é a pessoa acolhida e na perspectiva do benefício 

mútuo, bem como nos aspectos relacionados com a dinâmica dos resultados, onde 

encontramos resultados semelhantes ao estudo de Brito (2001).  

A maioria das FA percepciona com elevada satisfação o contributo da actividade 

para o seu crescimento, desenvolvimento e realização pessoal, evidenciando aspectos que 

se relacionam como a sua entrega aos cuidados, os sentimentos e a afectividade (carinho) 

na relação, apreço e valorização tanto por parte das pessoas que acolhem, como dos seus 

familiares. Os dados do CASI apontam para uma elevada gratificação com o papel de 
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cuidadoras e compromisso com a relação de cuidados. Este facto poderá resultar do sentido 

de profissionalismo e serviço na prestação de cuidados que caracteriza a actividade das FA, 

o que também é reconhecido pelos profissionais inquiridos. 

Quanto às estratégias de coping (CAMI) são seguidas com êxito por todas as 

famílias. Quando comparados com os estudos referidos, verificam-se níveis semelhantes 

ou acima dos valores médios (68%), para as categorias lidar com os acontecimentos e/ou 

resolver problemas. No nosso estudo, todas as FA indicam utilizar com bons resultados 

todas as formas apresentadas de avaliação, sendo a manutenção da vida activa da pessoa de 

quem cuida a estratégia mais utilizada (87,5%), seguida da obtenção de informação acerca 

do problema (81,3%). Existem também semelhanças nos dados obtidos por Brito (2001) 

relativamente ao conjunto de estratégias alternativas percepcionadas sobre as situações 

difíceis que vivenciam os prestadores de cuidados. A maioria das FA inquiridas no nosso 

estudo assinalou que procura ver o que há de positivo em cada situação (81,3%). 

Registamos no entanto valores abaixo dos verificados pela autora, quanto à estratégia 

“recordar os bons momentos passados com a pessoa de quem cuido” e “ agarrar-me a 

fortes crenças pessoais e religiosas”.  

Quanto às formas de lidar com os sintomas de stress, as estratégias mais utilizadas 

com resultados positivos para as FA estão relacionadas com a utilização de outras fontes de 

interesse que não apenas os cuidados (87,6%), dispor de algum tempo livre para si 

(75,1%), ou reunir com pessoas com problemas semelhantes (62,5%).  

Consideradas as características das famílias que acolhem podemos evidenciar 

alguns atributos/requisitos reconhecidos como necessários para que sejam “boas FA” e 

possam garantir a prestação efectiva de um serviço de qualidade: 

 Capacidade física, psicológica e afectiva para a prestação de cuidados 

personalizados, integrais e permanentes, tendo em conta a avaliação de 

necessidades e expectativas da pessoa acolhida. 

 Competências relacionais e comunicacionais assertivas, ao nível 

interpessoal, intrafamiliar e intergeracional, envolvendo proximidade, 

confiança, intimidade e o fortalecimento de vínculos afectivos. 

 Sensibilidade, motivação psicológica e qualidades humanas e emocionais 

para lidar com a heterogeneidade dos processos de desenvolvimento, 

situações familiares, sociais e de saúde da pessoa acolhida. 
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 Percepção de auto-competência (emocional, instrumental, confiança, 

habilidades/recursos para enfrentar/resolver problemas e tomar decisões 

inerentes ao processo de cuidado/capacidade de adaptação à evolução das 

situações, sentimentos e comportamentos das pessoas que acolhem). 

 Experiência/ formação para os cuidados geriátricos. 

 Satisfação/gosto pela manutenção da actividade. 

 Suporte familiar no envolvimento/partilha das tarefas do cuidado. 

 Envolvimento em projectos pessoais, relacionamentos e actividades extra 

contexto de acolhimento/períodos de pausa/descanso. 

 Sentido de responsabilidade pessoal e profissional no desempenho dos 

serviços. 

 Orientação técnica na organização/planeamento e gestão dos processos de 

prestação de cuidados; apoio e acompanhamento psicossocial e de saúde. 

 

Quais os determinantes de um acolhimento bem sucedido?  

Tendo em conta a opinião das FA e dos profissionais, podemos estabelecer alguns 

padrões de comportamento que sejam os mais adequados às exigências na prestação de 

cuidados. Constatamos que todos os profissionais inquiridos consideram que para os 

idosos, o acolhimento familiar constitui uma possibilidade de melhoria significativa na sua 

qualidade de vida, o que na sua maioria (85,7%) traduz um impacto positivo na vida da 

pessoa acolhida, que decorre da sua integração em meio familiar e da redução de 

sentimentos de insegurança e isolamento social (57,1%). Foram ainda apontadas como 

situações de acolhimento bem sucedidas, aquelas que permitem: 

 Melhorar as condições de vida, satisfazer necessidades básicas, a 

humanização dos cuidados e reabilitação da pessoa acolhida. 

 Potenciar relacionamentos interpessoais satisfatórios e gratificantes para 

ambos os intervenientes. 

 Propiciar boa integração/adaptação na família do novo elemento 

apresentando este um grau elevado de satisfação com o apoio social e 

familiar recebido. 

 Envolvimento dos familiares da pessoa acolhida (quando existe). 
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Podemos verificar que, para as FA, um acolhimento bem sucedido é avaliado em 

função da natureza das situações de gratificação percepcionadas no contexto dos processos 

de prestação de cuidados, o que reflecte a sua postura positiva, motivação e desempenho, 

perante a pessoa acolhida, e perante a vida. Cuidar (apesar das dificuldades) é uma 

oportunidade de “amadurecimento e crescimento pessoal” percepcionada com fonte de 

gratificação e satisfação elevadas que envolve reconhecimento de capacidades, 

competências e habilidades, pelas pessoas significativas (pessoa acolhida, familiares, 

amigos e técnicos de enquadramento), possibilita e efectiva a independência e realização 

pessoal e profissional das cuidadoras. 

O nosso estudo evidencia também, que para muitas das FA, as fontes de satisfação 

se localizam nas dinâmicas inter e intrapessoais em que a pessoa acolhida é o principal 

beneficiário, ou na perspectiva do benefício mútuo. De forma geral, o”gosto” pela 

actividade e a satisfação com a prestação dos serviços implica um sentido de “dever 

cumprido”, assumido no compromisso pessoal, em satisfazer de forma adequada 

necessidades, interesses e expectativas de cada utente, que se reflectem numa postura 

positiva, perante a pessoa acolhida e a vida. Assim, se entende que coexistem benefícios 

associados aos ganhos pessoais para quem cuida e para quem recebe cuidados, estando por 

isso também, a qualidade dos cuidados prestados, intimamente ligada à qualidade humana 

e afectiva da FA. 

O sentido de “ser” FA, evidencia-se como “marca” de afirmação, autovalorização e 

independência pessoal (financeira), mas envolve uma série de percepções subjectivas 

positivas traduzidas em sentimentos como “ajudar quem precisa a ter uma vida melhor” 

(31,3%), “ser família para quem não tem família” e “viver em família” (25%).  

Neste sentido, o que também poderá caracterizar um acolhimento bem sucedido de 

qualidade é o cumprimento de critérios de satisfação de necessidades, que possam 

corresponder às expectativas, desejos e anseios da pessoa acolhida (cf. Quintela, 2007). Ao 

considerarmos que a manutenção da autonomia e independência são condições essenciais 

para a satisfação e qualidade de vida (cf. Aberg et al., 2005) para a pessoa acolhida, 

podemos perspectivar que um acolhimento bem sucedido resulta da conjugação de vários 

factores ambientais e relacionais/comportamentais, que contribuam para manter a 

dignidade e proporcionar o bem-estar (físico, psicológico, social) da pessoa acolhida. 
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Mas, também a flexibilidade e capacidade de adaptação às diferentes solicitações 

sociais emergentes, em função das quais diferencia as possibilidades e formas de 

atendimento (cf. Capdevila, 1996) permitem constatar que as Famílias de Acolhimento 

cumprem o papel esperado. Numa situação bem sucedida de acolhimento familiar, a FA 

garante e assegura cuidados pessoais personalizados, adequados e individualizados às 

vulnerabilidades de cada indivíduo, suas expectativas, necessidades e interesses 

específicos; avalia o que efectivamente cada um precisa e a sua situação exige, e é capaz de 

fazer para manter e melhorar as condições de vida e bem-estar da pessoa acolhida. 

Desse modo, o processo de cuidar (inclui aspectos relacionados com a saúde, 

higiene, conforto, alimentação, afectividade e socialização) ocorre num ambiente sócio-

familiar e afectivo estável e seguro, de proximidade e confiança mútua, a partir de uma 

relação humana única, assente no respeito pela personalidade, individualidade, privacidade 

e intimidade dessas pessoas. Ainda que a FA se sinta responsável por quem acolhe, 

organiza os cuidados para maximizar a funcionalidade e promover a independência 

estimulando o indivíduo, sempre que possível, a manter o auto-cuidado, e a realizar 

actividades que lhe dêem prazer. Uma integração e adaptação satisfatória, à medida e ritmo 

de cada pessoa, impõe o seu envolvimento na vida da FA, interacção entre os residentes e 

convívio social, mas implica sobretudo, conservar objectivos pessoais, fazer escolhas e 

participar na tomada de decisões sobre assuntos que lhe dizem respeito. Tais práticas 

estimulam a autonomia, promovem a auto-estima e autoconfiança, a estabilidade 

emocional e a valorização de si, e estão associadas ao que vulgarmente se idealiza e 

reconhece como essencial para uma vivência saudável da velhice. 

Neste sentido, constatamos que das FA se espera que sejam uma Família. Aliás, do 

ponto de vista da qualidade das interacções, o nosso estudo revela que as FA apresentam 

alguns aspectos do funcionamento que vão no sentido de uma compensação eficaz perante 

a ausência, indisponibilidade e/ou desresponsabilização dos cuidadores familiares. 
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A reflexão sobre os problemas dos idosos remete-nos para a questão dos contextos 

individuais, sócio-familiares, económicos, geográficos e políticos que os colocam em risco 

de exclusão e isolamento social, agravados quando o acesso e recurso às respostas e 

equipamentos sociais se revela inexistentes ou insuficientes. Em Regiões similares ao 

concelho de Bragança exige-se cada vez mais uma dinâmica efectiva no reforço e 

adequação das respostas sociais às necessidades da pessoa idosa e das famílias, 

principalmente porque: a sociedade envelhece por razões de uma taxa de natalidade em 

decréscimo, a emigração conduz ao aumento do número de idosos a viverem sós sem 

suporte familiar e a longevidade dispersa-se geograficamente e isola o meio rural.  

No propósito de assegurar protecção e segurança, há que reconhecer que existem 

necessidades que podem e devem ser satisfeitas por entidades particularmente flexíveis, 

dentro de um contexto relacional de proximidade, íntimo e respeitoso das diferenças e 

especificidades. Quando a pessoa idosa, por debilidade de saúde, limitações funcionais ou 

cognitivas, ou por vulnerabilidades familiares e sociais, se vê impossibilitada de se bastar 

permanecendo no seu domicilio, a FA emerge como alternativa a um meio institucional, 

massificador e impessoal e, como uma opção disponível para proporcionar o suporte e o 

cuidar humano e pessoal. Não podemos ignorar que a ida para uma família de acolhimento, 

tem algumas semelhanças com a admissão numa instituição: envolve alterações do estilo 

de vida e projecto existencial e impõe-se, quase sempre, como uma situação irreversível, 

representada como a última da sua trajectória de vida (cf. Martins, 2003; Freire & Tavares, 

2004). São dimensões do “ser e estar” na vida que se alteram, e cuja mudança consentida 

(algumas vezes “forçada”) numa fase e contexto de vulnerabilidade pessoal, implica 

superar dificuldades com as quais cada indivíduo terá de aprender a lidar em função das 

oportunidades, capacidades e condições de adaptação/inserção ao novo espaço físico e 

relacional.  

Nesta perspectiva foi relevante analisar como esta resposta social, nas suas 

particularidades e modo habitual de funcionar (legalmente avalizado pelos serviços de 

Segurança Social), consubstancia uma relação de poder e compromisso determinado e 

assumido pelas partes envolvidas. A dependência, nessa relação, assume diferentes 

conotações para ambos: para a pessoa acolhida, inscreve-se na sua incapacidade para 

realizar determinadas actividades da vida diária, para a FA radica na necessidade do outro 

por cuidados pessoais (cf. Figueiredo, 2007), impondo-se que lhe assegure níveis de bem-
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estar favoráveis a uma melhor inserção social e influencie decisivamente uma melhoria na 

sua qualidade de vida. Partindo desta experiência, propomos considerar esta nova forma de 

ser família, nos diferentes modos de se (re)construir permanentemente, em que a partir de 

expressões e dinâmicas relacionais próprias do contexto de acolhimento responde às 

exigências do apoio e satisfação dos envolvidos (idosos/adultos com deficiência, 

familiares, FA, profissionais). As famílias de acolhimento, que agora conhecemos um 

pouco melhor, dão o seu tempo, dedicação e interesse aos cuidados, assumem a 

responsabilidade e o compromisso de responder às necessidades da vida quotidiana com 

preocupação, consideração e afecto pelo bem-estar global e dignidade da pessoa de quem 

cuidam. São reconhecidas pelo serviço de enquadramento como responsáveis, 

emocionalmente equilibradas e afectuosas no cumprimento dos deveres inerentes às tarefas 

que lhe são imputadas, e pelas quais são remuneradas e avaliadas no seu desempenho. 

Contudo, as próprias famílias de acolhimento reconhecem algumas fragilidades na gestão 

dos processos de prestação dos serviços, nomeadamente quando percepcionam 

dificuldades em lidar com alterações comportamentais e com exigências de cuidados de 

saúde mais especializados. De acordo com as expectativas e anseios destas FA, as 

condições e exigências objectivas da prestação de cuidados prolongados e permanentes ao 

idoso dependente, bem como o impacto psicológico das dinâmicas relacionais e 

interacções que cada situação envolve, exige orientação técnica e apoio psicossocial 

sistemático do serviço de enquadramento no acompanhamento ao longo do tempo. Para os 

técnicos de apoio a melhoria de desempenho das famílias aponta para a necessidade de 

uma maior profissionalização da actividade, através de uma rigorosa selecção dos 

candidatos, formação básica e contínua, apoio técnico regular, e articulado da Acção Social 

e da Saúde. Ao nível do desempenho dos serviços são percepcionados, por parte dos 

profissionais, reais problemas logísticos e operacionais (meios técnicos e humanos) que 

limitam e condicionam a acção directa de apoio e acompanhamento das situações em 

acolhimento familiar. Na sua opinião, a expansão territorial e o reconhecimento social e 

político desta actividade implica maiores investimentos públicos na divulgação da medida, 

condições de recurso e opção para potenciais utilizadores, recrutamento criterioso de 

famílias disponíveis e aumento dos benefícios sociais para as FA activas (formação 

especializada, garantia de protecção social nas pausas/férias, incentivos fiscais, aumento 

das contribuições pelos serviços prestados, disponibilização de ajudas técnicas e 

equipamentos).  
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Constatamos pela experiência descrita no nosso estudo que o desenvolvimento e 

expansão do acolhimento familiar na região é reconhecido pelos serviços de segurança 

social, como tendo um impacto social positivo na qualidade de vida dos idosos e das 

famílias. O discurso oficial dos responsáveis locais pela aplicação da medida atribui ênfase 

à dimensão emocional e afectiva da prestação de cuidados, que se estabelece nesse 

contexto de apoio (físico e relacional) para todos os envolvidos. Realça também as 

capacidades de entrega e comprometimento profissional, social e humano destas famílias 

nos cuidados assistenciais prestados, para satisfazer de forma adequada e personalizada as 

necessidades diferenciadas de cada indivíduo.  

Assim, consideramos que, objectivamente, não existem modelos e sistemas de 

cuidados perfeitos e adaptados a todas as circunstâncias, aspirações de vida e necessidades 

humanas. Contudo, alguns serão menos desfavoráveis e podem apresentar-se como 

indicados quando está em causa a segurança, protecção, melhoria das condições de vida e 

dignidade da pessoa idosa, particularmente vulnerável e fragilizada perante circunstâncias 

socio-económicas, familiares e de saúde adversas e fortemente limitativas da sua 

autonomia, independência e autodeterminação. Neste sentido, se a permanência no 

domicílio é impossível, o contexto de acolhimento familiar deve diferenciar-se como uma 

opção de livre escolha para o idoso, dentre as demais respostas sociais disponíveis, 

enquanto resposta preferencial, mais consonante com as suas necessidades, expectativas e 

desejos. Neste pressuposto, para melhorar a qualidade da oferta destes serviços permitindo 

aumentar o número de FA e utentes, parece relevante o desenvolvimento de estratégias de 

expansão e equidade na sua distribuição territorial, garantindo que o acolhimento se faça 

no meio residencial habitual do idoso, como alternativa preventiva efectiva da 

institucionalização tradicional em lar de idosos. 

Estudos futuros poderão enveredar pela análise de diferentes contextos de 

acolhimento, partindo por exemplo de abordagens que coloquem a pessoa acolhida no 

centro das atenções da investigação, através de estudos comparativos entre residentes em 

famílias de acolhimento e residentes em lares. O nosso propósito foi contribuir para a 

definição de alguns critérios que permitem optar por esta medida, considerando-a 

particularmente adequada aos contextos individuais, familiares e sócio-demográficos 

identificados. Esperamos ter contribuído para dar a conhecer uma experiência local, em 

que a actividade das famílias de acolhimento se evidencia ao serviço da melhoria das 

condições de vida de uma população cujas vulnerabilidades sociais, de saúde e as 
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dificuldades de acesso aos recursos e respostas sociais é fortemente condicionada pelo 

isolamento, exclusão, pobreza e dependência. O contributo para esta causa (ainda que se 

discuta e se teça considerações menos abonatórias na opinião pública, relativas às 

motivações efectivas para a actividade), do nosso ponto de vista, é digno de relevo, 

reconhecimento e maior visibilidade social. Parece-nos interessante considerar também a 

hipótese consagrada na Lei, de as FA serem enquadradas por Instituições de Solidariedade 

Social, em que ao nível local possam beneficiar de apoio e orientação técnica sistemáticos 

e outros recursos complementares para a organização e prestação dos cuidados. 

Aos serviços de Acção Social e de Saúde caberá efectivar de modo regular o que 

consta da sua missão e enforma os princípios orientadores de intervenção desses sectores: 

articular intervenções de forma integrada nas redes sociais comunitárias, garantido os 

cuidados de saúde e apoio social aqueles que por circunstâncias de vida e de saúde 

carecem de apoio continuado, estejam no seu domicílio, em instituições ou em Famílias de 

Acolhimento. Nesta situação particular, evidencia-se a necessidade de maiores 

investimentos por parte desses serviços na formação das FA, apoio e acompanhamento 

técnico regulares. Assim, poderão ir ao encontro de expectativas comuns, qualificar e 

dignificar boas práticas de acolhimento, num esforço partilhado para melhorar o bem-estar 

e os recursos de viver e sentir a velhice, daqueles para quem estas famílias são verdadeiras 

famílias. 
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ANEXO 1 QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA 

SOCIAL ENVOLVIDOS NO ACOLHIMENTO FAMILIAR DE 

IDOSOS 
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QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA SOCIAL ENVOLVIDOS NO 

ACOLHIMENTO FAMILIAR DE IDOSOS 

(A preencher pelos elementos da Equipa coordenadora do concelho e Técnicos de Acção Social 

responsáveis pelo acompanhamento das situações em FA) 

 

                                                                                            Nº do questionário: ________ 

Identificação do cargo: __________________________________________________ 

 

Tempo de experiência nas funções relacionadas com a Medida FA: ________(anos) 

 

Sexo: 

Idade: 

Profissão: 
 

I. Informações acerca das Famílias de Acolhimento (FA) 

 

1. Identifique as três características mais importantes que uma família deve possuir para ser uma 

boa FA?  

1º___________________________________________________________________________________ 

2º___________________________________________________________________________________ 

3º___________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Especifique porquê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Identifique as três características mais relevantes que tornam uma família pouco adequada para 

ser FA?  

1º___________________________________________________________________________________ 

2º___________________________________________________________________________________ 

3º___________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Especifique porquê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Tendo em conta a sua experiência, quais lhe parecem ser as principais motivações para as 

famílias se constituírem como FA? (Especifique) E indique como essas motivações se relacionam 

com ser uma melhor ou pior FA. 

 

Motivações Qualidade da FA 

  

  

  

  

  

 

 

4. No geral, diria que ser FA tem que tipo de impacto na qualidade de vida das famílias: 

 

Piora muito Piora um pouco Não piora nem 

melhora 

Melhora muito Melhora um 

pouco 

1 2 3 4 5 

 

4.1 Porquê? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 174 

5 No geral, diria que para os idosos ser colocado numa FA tem que tipo de impacto na sua 

qualidade de vida: 

 

Piora muito Piora um pouco Não piora nem 

melhora 

Melhora muito Melhora um 

pouco 

1 2 3 4 5 

 

5.1 Porquê? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6 Em geral, diria que a relação das FA com o idoso de que cuidam é: 

Muito próxima Próxima Nem próxima, 

nem distante 

Distante Muito distante 

1 2 3 4 5 

6.1 Porquê? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7 Que dificuldades sentem as FA na relação com os idoso? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8 Que dificuldades sentem os idosos na relação com as FA? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

9 Que aspectos são positivos na relação da FA com o idoso? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10 Que aspectos são negativos na relação da FA com o idoso? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11 Que aspectos são positivos na relação do idoso com a FA? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12 Que aspectos são negativos na relação do idoso com a FA? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13 Em geral, diria que a opção por colocação em FA é: 

Muito boa Boa Nem boa, nem má Má Muito má 

1 2 3 4 5 

 

14. Quais considera ser as principais necessidades das FA 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

15 Tendo em conta a sua experiência, de um modo geral como caracteriza as FA que conhece?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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16 Enquanto prestadoras de cuidados, quais são as dificuldades que as FA manifestam mais 

frequentemente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17 De acordo com as necessidades e pedidos das FA, quais os apoios que lhe presta mais 

frequentemente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

18 O que considera necessário para melhorar o desempenho prestado pelas FA? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Informações acerca das situações de Acolhimento Familiar (AF)  

 

1. Na sua opinião, a maior parte das admissões de idosos ou adultos com deficiência numa FA 

resultam de:  

1º___________________________________________________________________________________ 

2º___________________________________________________________________________________ 

3º___________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Especifique porquê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. De um modo geral, qual lhe parece ser a vantagem ou vantagens do AF em relação a outras 

medidas/respostas sociais de apoio? (Especifique) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.1 E qual lhe parece ser, de um modo geral, a desvantagem ou desvantagens da medida? 

(Especifique) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Tendo em conta a sua experiência, e os casos de AF que conhece, considera que em geral houve 

vantagens na opção pela medida? 

1 Sim. Especifique porquê: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Não. Especifique porquê: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Na sua opinião, a opção pelo AF parece ser particularmente adequado em que contextos 

individuais? (Especifique porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5. A opção pelo AF parece ser particularmente adequado em que contextos familiares? (Especifique 

porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. A opção pelo AF parece ser particularmente adequado em que contextos geográficos e 

demográficos? (Especifique porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. O que considera ser uma situação bem sucedida de AF? (Especifique porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8 O que considera ser uma situação mal sucedida de AF? (Especifique porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades de expansão da medida a nível nacional? 

(Especifique porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9.1 E a nível regional? (Especifique porquê) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Quais são as maiores dificuldades que sente no acompanhamento das situações de AF? 

(Especifique porquê)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Na sua opinião, que tipos de apoios são necessários para ajudar a melhorar o desempenho 

dessas famílias? (Especifique porquê e como)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADA, PELA SUA PRECIOSA COLABORAÇÂO! 
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ANEXO 2 QUESTIONÁRIO ÀS FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO 

DE IDOSOS 

 



 178 



  179  

QUESTIONÁRIO ÀS FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS 

(Aplicado por Entrevista directa no domicilio das FA) 

 

                                                                                                 Nº do questionário: ______ 

 

I. Dados sócio-demográficos do prestador de cuidados 

 

1) Idade: ________2) Sexo: 1 Masculino   2 Feminino   

3) Residência: 1 Meio rural   2 Meio urbano   Freguesia_____________  

4) Situação conjugal:  

1 Casada / união de facto                                       

2 Divorciada / separada     

3 Viúva     

4 Solteira 

5) Número de filhos a cargo: _________ 

6) Situação profissional anterior a ser FA:  

1 Empregada. Qual a profissão? ________________________________ 

2 Desempregada  

3 Estudante 

4 Doméstica 

5 Reformada/pensionista 

6 Outra situação. Qual? _________________________________________________ 

6.1 Situação profissional actual ____________________________________________ 

7) Habilitações académicas: 

1 1º Ciclo do ensino básico 

2 2º Ciclo do ensino básico 

3 3º Ciclo do ensino básico 

4 Ensino secundário 

5 Ensino superior 

6 Outra situação. Qual? _________________________________________________ 

8) Agregado familiar: 

8.1. Número de elementos (excluindo os idosos em acolhimento): _________________ 

8.2. Parentesco dos membros: ______________________________________________ 

II. Percurso e contexto de acolhimento 

1) Há quanto tempo é FA?  

1 Entre 6 meses a 1 ano 

2 Entre 1 a 2 anos 

3 Entre 3 a 5 anos 

4 Mais de 5 anos. Especifique o nº de anos: ___________  

 

2) Nº de idosos acolhidos actualmente: ____________ 

3) Número de idosos que acolheu ao longo do tempo que é FA: ________________ 

4) Porque decidiu tornar-se FA? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5) Indique (hierarquizando) as três principais razões que a levaram a ser FA:  

1º___________________________________________________________________________________ 

2º___________________________________________________________________________________ 

3º___________________________________________________________________________________ 

6) Quem do agregado familiar concordou com esta decisão? 

1 Todos. Especifique porquê: 

_____________________________________________________________________________________ 

2 Nenhum. Especifique porquê: 

_____________________________________________________________________________________ 

3 Uns concordarem e outros discordaram:  

6.1 Quem concordou: ______________________ Porquê? ___________________________________ 

6.2 Quem discordou: ______________________ Porquê? ____________________________________ 
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III. Impactos da tarefa de cuidar 

Impactos, satisfações e estratégias de coping: CAMI, CADI, CASI 

 

1) CADI (Índice para avaliação das dificuldades do prestador de cuidados) 

 

  Não acontece 

no meu caso 

Isto acontece no meu caso e sinto que: 

 

 Prestar cuidados pode ser difícil 

porque:  

 

Não me 

perturba 

Causa-me 

alguma 

perturbação 

Perturba-

-me 

muito 

1 Não tenho tempo suficiente para mim 

próprio 

    

2 Por vezes sinto-me “de mãos atadas / 

sem poder fazer nada para dominar a 

situação 

    

3 Não consigo dedicar tempo suficiente 

às outras pessoas da família 

    

4 Traz-me problemas de dinheiro     

5 A pessoa de quem eu cuido chega a 

pôr-me fora de mim 

    

6 A pessoa de quem eu cuido depende 

de mim para se movimentar 

    

7 Parece-me que os técnicos de saúde e 

acção social (médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, etc.) não fazem 

bem ideia dos problemas que os 

prestadores de cuidados enfrentam 

    

8 Afasta-me do convívio com outras 

pessoas e de outras coisas de que gosto 

    

9 Chega a transtornar as minhas relações 

familiares 

    

10 Deixa-me muito cansado fisicamente     

11 Por vezes a pessoa de quem estou a 

cuidar exige demasiado de mim 

    

12 Deixou de haver o sentimento que 

havia na minha relação com a pessoa 

de quem cuido 

    

13 A pessoa de quem cuido necessita de 

muita ajuda nos seus cuidados pessoais 

    

14 A pessoa de quem cuido nem sempre 

ajuda tanto quanto poderia 

    

15 Ando a dormir pior por causa desta 

situação 

    

16 

 

 

As pessoas da família não dão tanta 

atenção como  eu gostaria 

    

17 Esta situação faz-me sentir irritado(a)     

18 Não estou com os meus amigos tanto 

quanto gostaria 

    

19 Esta situação está a transtornar-me os 

nervos 

    

20 Não consigo ter um tempo de 

descanso, nem fazer uns dias de férias 

    

21 A qualidade da minha vida piorou     

22 A pessoa de quem cuido nem sempre 

dá valor ao que eu faço 

    

23 A minha saúde ficou abalada     
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24 A pessoa de quem cuido sofre de 

incontinência (não controla as 

necessidades) 

    

25 O comportamento da pessoa de quem 

cuido causa problemas 

    

26 Cuidar desta pessoa não me dá 

qualquer satisfação 

    

27 Não recebo apoio suficiente dos 

serviços de saúde e dos serviços 

sociais 

    

28 Alguns familiares não ajudam tanto 

quanto poderiam 

    

29 Não consigo sossegar por estar 

preocupado com os cuidados a prestar 

    

30 Esta situação faz-me sentir culpado     

 Outras dificuldades:     

 

2) CASI (Índice para avaliação das satisfações do prestador de cuidados) 

  Não 

acontece 

no meu 

caso 

Isto acontece no meu caso e dá-me: 

 

 Prestar cuidados pode dar satisfação 

porque:  

 

Nenhuma 

satisfação 

Alguma 

satisfação 

Muita 

satisfação 

1 Prestar cuidados permitiu-me desenvolver 

novas capacidades e habilidades  

    

2 A pessoa de quem cuido aprecia o que eu faço     

3 O facto de prestar cuidados aproximou-me 

mais da pessoa de quem cuido 

    

4 É bom observar pequenas melhoras no estado 

da pessoa que cuido 

    

5 Sou capaz de ajudar a pessoa de quem cuido a 

desenvolver ao máximo as suas capacidades 

    

6 Tenho possibilidade de retribuir o que de bom 

fez por mim a pessoa de quem cuido 

    

7 Prestar cuidados dá-me ocasião de mostrar o 

que sou capaz 

    

8 Apesar de todos os seus problemas, a pessoa 

de quem cuido não resmunga nem se queixa 

    

9 É agradável ver a pessoa de quem cuido limpa, 

confortável e bem arranjada 

    

10 Prestar cuidados permite-me cumprir o que 

sinto que é o meu dever 

    

11 Sou do género de pessoas que gostam de 

ajudar os outros 

    

12 Dá-me satisfação ver que a pessoa de quem 

cuido se sente bem 

    

13 É bom ajudar a pessoa de quem cuido a vencer 

dificuldades e problemas 

    

14 É agradável sentir que as coisas que eu faço 

dão bem-estar à pessoa de quem cuido 

    

15 Por conhecer bem a pessoa de quem cuido, 

posso tratar dela melhor do que ninguém 

    

16 Prestar cuidados tem-me ajudado a 

amadurecer e a crescer como pessoa 

    

17 É bom sentir-me apreciado pelos familiares e 

amigos que mais considero 

    

18 Prestar cuidados estreitou laços de família e 

relações de amizade 
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19 Ajuda a evitar que me sinta culpado     

20 Sou capaz de manter em casa a pessoa de 

quem cuido, sem ter de ser internada num lar 

    

21 Creio que se a situação fosse ao contrário, a 

pessoa de quem cuido faria o mesmo por mim 

    

22 Posso garantir que a pessoa de quem cuido 

tem as suas necessidades satisfeitas 

    

23 Prestar cuidados deu-me a oportunidade de 

alargar os meus interesses e contacto 

    

24 É importante para mim manter a dignidade da 

pessoa de quem cuido 

    

25 Permite pôr-me a mim mesmo à prova e 

vencer dificuldades 

    

26 Prestar cuidados é uma maneira de expressar a 

minha fé 

    

27 Prestar cuidados deu à minha vida um sentido 

que não tinha antes 

    

28 No final, eu sei que terei feito o melhor que 

me foi possível 

    

29 Prestar cuidados é uma forma de mostrar o 

meu amor pela pessoa de quem trato 

    

30 Prestar cuidados faz-me sentir que sou útil e 

estimado 

    

 Outras:     

 

3) CAMI (Índice para avaliação das maneiras como o prestador de cuidados enfrenta as 

dificuldades) 

 

  Não 

procedo 

desta 

forma 

Faço assim e acho que: 

 

 Uma das maneiras de enfrentar as 

dificuldades que tenho, ao cuidar desta pessoa, 

é: 

 

Não dá 

resultado 

Dá 

algum 

resultado 

Dá 

bastante 

bom 

resultado 

1 Estabelecer um programa regular de tarefas, e 

procurar cumpri-lo 

    

2 Descarregar a tensão, falando alto, gritando, ou 

coisa semelhante 

    

3 Falar dos meus problemas com alguém em quem 

confio 

    

4 Reservar algum tempo livre para mim próprio     

5 Planear com antecedência e assim estar preparado 

para as coisas que possam acontecer 

    

6 Ver o lado cómico da situação     

7 Pensar que há sempre quem esteja pior do que eu     

8 Cerrar os dentes e continuar     

9 Recordar todos os bons momentos que passei 

com a pessoa de quem cuido 

    

10 Procurar obter toda a informação possível acerca 

do problema 

    

11 Pensar que a pessoa de quem cuido não tem culpa 

da situação em que está 

    

12 Viver um dia de cada vez     
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13 Conseguir que a família me dê toda a ajuda 

prática que puder 

    

14 Manter a pessoa de quem cuido tão activa quanto 

possível 

    

15 Modificar as condições da casa de modo a 

facilitar as coisas o mais possível 

    

16 Pensar que a situação está agora melhor do que 

antes 

    

17 Obter toda a ajuda possível dos serviços de saúde 

e dos serviços sociais 

    

18 Pensar no problema e encontrar uma forma de lhe 

dar solução 

    

19 Chorar um bocado     

20 Aceitar a situação tal como ela é     

21 Arranjar maneira de não pensar nas coisas, lendo, 

vendo televisão ou algo semelhante 

    

22 Fazer como se o problema não existisse e esperar 

que ele passe 

    

23 Tomar medidas para evitar que os problemas 

surjam 

    

24 Agarrar-me a fortes crenças pessoais ou 

religiosas 

    

25 Acreditar em mim próprio e na minha capacidade 

para lidar com a situação 

    

26 Esquecer os problemas por momentos, deixando 

divagar o pensamento 

    

27 Manter dominados os meus sentimentos e 

emoções 

    

28 Tentar animar-me comendo, bebendo um copo, 

fumando ou outra coisa do género 

    

29 Confiar na minha própria experiência e na 

competência que tenho adquirido 

    

30 Experimentar várias soluções até encontrar uma 

que resulte 

    

31 Estabelecer uma ordem de prioridades e 

concentrar-me nas coisas mais importantes 

    

32 Procurar ver o que há de positivo em cada 

situação 

    

33 Ser firme com a pessoa de quem cuido e fazer-lhe 

ver o que espero dela 

    

34 Pensar que ninguém tem culpa da situação     

35 Descarregar o excesso de energia e sentimentos, 

andando, nadando ou fazendo outro exercício 

físico 

    

36 Reunir regularmente com um grupo de pessoas 

com problemas semelhantes 

    

37 Usar técnicas de relaxamento, meditação ou 

outras 

    

38 Dedicar-me a coisas que me interessam, para 

além de cuidar da pessoa 

    

 Outras     
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4) No geral, diria que ser FA teve impacto na sua qualidade de vida: 

 

Piorou muito Piorou um pouco Não piorou nem 

melhorou 

Melhorou muito Melhorou um 

pouco 

1 2 3 4 5 

     

4.1 Porquê? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IV. Tarefa de cuidar 

 

1) Que tipo de apoio ou cuidados é proporciona? (Assinalar todas as opções que se aplicam) 

 

Domésticos (p. ex.: cozinhar, limpar a casa)  1 

Apoio Emocional/Psicológico (p. ex.: companhia, encorajamento)  2 

Apoio Social (p. ex.: acompanhamento ao médico, ao banco)  3 

Apoio Financeiro  4 

Físicos/Pessoais (p. ex.: lavar, vestir)  5 

 Dar banho  5.1 

 Mudar fraldas  5.2 

 Fazer massagem (cremes)  5.3 

 Alimentar  5.4 

 Posicionamento  5.5 

 Transferências  5.6 

 Apoio na locomoção  5.7 

 Administração de medicamentos  5.8 

 Utilização de sanitários  5.9 

 Fazer barba e/ou cabelo  5.10 

 Vestir  5.11 

Outro: Especifique, por favor:  

 

2) Identifique (hierarquizando) os três cuidados que para si são mais difíceis de realizar: 

1º________________________________________ 

2º________________________________________ 

3º________________________________________ 

3) Em média, quantas horas por semana ocupa a prestar cuidados a esta pessoa? _____ Horas 

4) Quem colabora consigo na prestação de cuidados ao (s) idoso (s)? 

1 Ninguém 

2 Cônjuge ou companheiro 

3 Outro membro da família 

4 Amigo ou vizinho 

5 Empregada 

6 Outra. Qual? ___________________________ 

 

V. Relação com o idoso 

 

1) Como classificaria a sua relação com o idoso de que cuida actualmente e a que se refere este 

questionário? 

Muito próxima Próxima Nem próxima, 

nem distante 

Distante Muito distante 

1 2 3 4 5 

 

2) Como classifica a sua relação com este idoso por comparação com a relação que teve com outros 

idosos que teve como FA? 

Muito mais 

próxima 

Mais próxima Igual Mais distante Muito mais 

distante 

1 2 3 4 5 
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3) Que dificuldades sente na relação com este idoso? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

4) Que dificuldades tende a sentir na relação com os idosos que tem acolhido? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) Que aspectos são positivos na relação com este idoso? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6) Que aspectos positivos tende a sentir na relação com os idosos que tem acolhido? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VI. Necessidades 

 

1) Pense na sua situação actual e até que ponto desejaria: 

 

 Não 

necessito, 

nem 

desejaria 

(1) 

Desejaria 

pouco 

(2) 

Desejaria 

moderadamen

te 

(3) 

Desejaria 

muito 

(4) 

a) Obter apoio (ou mais apoio) ao nível dos 

cuidados de auxiliar de acção médica (higiene 

pessoal) 

    

b) Obter apoio (ou mais apoio) ao nível dos 

cuidados de enfermagem? 
    

c) Obter apoio (ou mais apoio) nas tarefas 

domésticas? 
    

d) Ter acesso (ou mais acesso) a material 

técnico adequado (ex.: andarilho, arrastadeira)? 
    

e) Obter apoio (ou mais apoio) financeiro?     
f) Ter alguém (ou mais alguém) com quem 

partilhar as suas dificuldades e preocupações? 
    

g) Ter alguém (ou mais alguém) que o ouça e 

com quem possa desabafar? 
    

h) Sentir-se valorizado e apreciado no seu papel 

de cuidador? 
    

i) Poder ser temporariamente dispensado das 

tarefas e responsabilidades como cuidador, isto 

é, ter tempo para si próprio? 

    

j) Obter informação (ou mais informação) 

acerca dos serviços de apoio, subsídios e 

direitos? 

    

l) Adquirir conhecimentos práticos acerca da 

doença e dependência do seu familiar e de como 

lidar com ele de modo a facilitar a vida aos dois 

(cuidar da higiene, tratamentos,...)? 

    

m) O que desejaria mais? 

_______________________________________ 

    

 

2) Que tipo de apoios tem recebido dos serviços de segurança social?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Que tipo de apoio tem recebido dos serviços de saúde?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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VII. Avaliação 

1) Em geral, diria que a opção por ser FA foi: 

Muito boa Boa Nem boa, nem má Má Muito má 

1 2 3 4 5 

 

2) Em geral, diria que a experiência de ser FA com este idoso é: 

Muito boa Boa Nem boa, nem má Má Muito má 

1 2 3 4 5 

3) Já pensou desistir de ser FA?  

1 Sim. (Especifique porquê e porque não desistiu da actividade) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Não. Especifique porquê: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) Voltará a acolher outro idoso: 

1 Sim. (Especifique porquê e porque não desistiu da actividade) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Não. Especifique porquê: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) O que significa para si ser FA? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Observações: Expresse agora se desejar, as suas preocupações/sugestões enquanto FA e/ou algum 

aspecto que julgue pertinente para o bem-estar dos idosos que acolhe:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

OBRIGADA, PELA SUA PRECIOSA COLABORAÇÂO! 
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ANEXO 3 QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

IDOSOS ACOLHIDOS 
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QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS 
(Aplicado por Entrevista à FA e ao Técnico responsável pelo acompanhamento da medida) 

                                                                                                

                                                                                                 Nº do questionário: ______ 

 

I. Dados sócio-demográficos 

 

1) Idade: ________ 2) Sexo   1 Masculino   2 Feminino    

3) Residência anterior ao acolhimento  
1 Freguesia da FA    

2 Outra freguesia do concelho. Qual? ______________________________________ 

3 Outro concelho do distrito de Bragança. Qual ______________________________ 

4 Outro. Qual? ________________________________________________________ 

4) Situação habitacional 

a) Tipo de residência 1 Andar 2 Moradia 3 Outro. Qual? _______________ 

b) Condições de habitabilidade _____________________________________________ 

c) Estado de conservação __________________________________________________ 

d) Barreiras arquitectónicas ________________________________________________  

5) Estado civil  
1 Casado(a) / união de facto                                        

2 Divorciado(a) / separado(a)     

3 Viúvo(a)     

4 Solteiro(a) 

6) Habilitações académicas 

1 1º Ciclo do ensino básico 

2 2º Ciclo do ensino básico 

3 3º Ciclo do ensino básico 

4 Ensino secundário 

5 Ensino superior 

6 Outra situação. Qual? _________________________________________________ 

7) Situação profissional anterior ao acolhimento 

1 Empregado(a). Qual a profissão? ________________________________________ 

2 Desempregado(a) 

3 Doméstica 

4 Reformado(a) 

5 Outra situação. Qual? _________________________________________________ 

8) Origem dos rendimentos actuais 

1 Pensão de velhice  

2 Pensão de invalidez 

3 Pensão social 

4 Pensão de sobrevivência 

5 Subsídio de doença 

6 Outro. Qual? ________________________________________________________ 

9) Com quem vivia? 

1 Sozinho  

2 Cônjuge 

3 Filho 

4 Filha 

5 Irmão (ã) 

6 Instituição. Qual? ____________________Há quanto tempo? _________________ 

7 Outro. Qual? ________________________________________________________  

10) Quem prestava apoio ao idoso?  
1 Ninguém 

2 Cônjuge ou companheiro 

3 Outro membro da família. Qual? ___________________________ 

4 Amigo ou vizinho 

6 Outra. Qual? ___________________________ 
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11) Que tipo de apoio e/ou serviços recebia regularmente? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

II. Percurso e contexto de acolhimento: 

 

1) Há quanto tempo se encontra nesta FA? 

1 Entre 6 meses a 1 ano 

2 Entre 1 a 2 anos 

3 Entre 3 a 5 anos 

4 Mais de 5 anos. Especifique o nº de anos: ___________________ 

 

2) Quem solicitou a intervenção dos Serviços de Segurança Social para apoio ao idoso? 

1 O próprio 

2 Familiares 

3 Amigos/ vizinhos 

4 Hospital 

5 Centro de Saúde  

6 Instituição. Qual? _____________________________________________________ 

7 Outro. Qual? ________________________________________________________ 

 

3) Esteve noutras FA ou em instituição? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) Razões determinantes da colocação em F.A. (Assinale todas as opções que se aplicam) 

a) Centradas no individuo 

1 Doença 

2 Deficiência 

3 Idade avançada 

4 Situação de desajustamento psicossocial (alcoolismo, auto-marginalização, etc.) 

5 Solidão (perda de contactos familiares e sociais)  

6 Perda de autonomia (incapacidade, dependência) 

7 Outra. Qual? _________________________________________________________ 

b) Centradas na família 

1 Morte ou doença do cônjuge ou familiar cuidador 

2 Ausência ou indisponibilidade familiar    

3 Desresponsabilização familiar/ rejeição familiar 

4 Incapacidade familiar para prestar cuidados adequados  

5 Outra. Qual? _________________________________________________________ 

c) Centrada na falta de respostas/equipamentos sociais comunitários de apoio 

1 Inexistência ou insuficiência de serviços de Apoio Domiciliário 

2 Inexistência ou insuficiência de serviços de Apoio Domiciliário Integrados 

3 Inexistência ou insuficiência de Lares 

4 Inexistência de estruturas para grandes dependentes (Unidades de longa duração) 

5 Aguarda vaga noutra estrutura de apoio____________________________________ 

6 Outra. Qual? _________________________________________________________ 

 

III. Situação de saúde do idoso 

4) Diagnóstico clínico (Assinale todas as opções que se aplicam) 

1 Acidente Vascular cerebral  

2 Demências 

3 Diabetes 

4 Doenças Osteoarticulares 

5 Neoplasias 

6 Outra. Qual? _________________________________________________________ 
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5) Dependência funcional/grau de autonomia para desempenhar as Actividades Básicas de Vida Diária 

– ÍNDICE DE BARTHEL   

 

(Mahoney F, Barthel D. Functional evaluation: The Barthel Index. Maryland State Med J. 1965; 14: 61-65. 

Versão em português, Silva M (2001).  
 

1. Alimentar-se 

 0 Incapaz   

 5 Necessita de ajuda para cortar, barrar o pão, etc.  

 10 Independente 
 

2. Transferir-se (cama/ cadeira/ cama) 

 0 Incapaz. Não se equilibra sentado. 

 5 Necessita de ajuda de uma ou duas pessoas. Equilibra-se sentado. 

 10 Consegue, com ajuda ligeira. 

 15 Independente 
 

3. Higiene pessoal 

 0 Necessita de ajuda (lavar a cara, barbear-se, lavar os dentes) 

 5 Independente 
 

4. Utilizar a sanita 

 0 Incapaz 

 5 Necessita de alguma ajuda 

 10 Independente (instala-se, veste-se, limpa-se) 
 

5. Tomar banho 

 0 Incapaz 

 5 Independente 
 

6. Mobilizar-se 

 0 Incapaz 

 5 Desloca-se sozinho em cadeira de rodas 

 10 Caminha com a ajuda de uma pessoa 

 15 Caminha sozinho (pode usar qualquer auxiliar de marcha) 
 

7. Subir e descer escadas 

 0 Incapaz 

 5 Necessita de ajuda (física ou verbal) 

 10 Sobe e desce sozinho  
 

8. Vestir-se 

 0 Incapaz 

 5 Necessita de alguma ajuda (faz mais de metade) 

 10 Veste-se completamente, sozinho 
 

9. Continência intestinal 

 0 Incontinente 

 5 Perda ocasional 

 10 Continente 
 

10. Continência vesical 

 0 Incontinente (ou incapaz de lidar com a algalia) 

 5 Perda ocasional (uma vez por dia) 

 10 Continente 

Pontuação: ________________  

Pontuação: De 0 --------Dependência a 100 ---- Independência 

(O grau de Capacidade ou de dependência é avaliado para cada função) 

 Pontuação de 80 a 100 – independente  

 Pontuação de 60 a 79 – mínimo de ajuda 

 Pontuação de 40 a 59 – parcialmente dependente  

 Pontuação de 20 a 39 – muito dependente 

 Pontuação inferior a 20 – totalmente dependente 
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6) Comprometimentos cognitivos e perturbações do comportamento (Assinale todas as opções que se 

aplicam)  

a) Linguagem e compreensão 

1 Fala normalmente. Boa compreensão. 

2 Alguma dificuldade na expressão oral. Por vezes não compreende instruções simples. 

3 Pouca coerência ou expressividade. É frequente não responder a questões. 

4 Afasia. Linguagem incoerente. Não responde a questões. 

b) Orientação e memória 

1 Bem orientado no tempo e espaço. Boa memória. 

2 Desorientação ocasional. Esquecimentos ocasionais. 

3 Desorientação no tempo e espaço. Perda frequente de objectos. Identifica mal as pessoas. Recorda mal 

acontecimentos recentes ou nomes. 

4 Desorientação total. Perda de identidade. Não reconhece laços afectivos.  

c) Perturbações do comportamento 

1 Não apresenta problemas. 

2 Alterações leves/ transtornos de comportamento  

(ex. irritabilidade, dificuldades de controlar impulsos / inquietação). 

3 Transtornos de comportamento com alterações moderadas de conduta  

(ex. agressividade moderada, conduta desorganizada). 

4 Transtornos de comportamento com graves alterações de conduta  

(ex. comportamento sexual desadequado, alucinação/delírio). 

d) Alterações do sono 

1 Dorme bem habitualmente sem medicação. 

2 Dorme bem com medicação. 

3 Alterações graves com agitação nocturna. 

4 Outra. Qual? _________________________________________________________ 

e) Alterações emocionais 

1 Ansiedade, medo. 

2 Tristeza, depressão. 

3 Apatia 

4 Outra. Qual? _________________________________________________________ 

 

IV. Avaliação 

1) Em geral diria que a opção por FA no caso deste idoso foi: 

Muito boa Boa Nem boa nem má Má Muito má 

1 2 3 4 5 

1.1 Porquê? _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2) Em geral diria que a qualidade de vida deste idoso ao ser integrado nesta FA ficou: 

Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

2.1 Porquê? _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3) A relação deste idoso com esta FA é: 

Muito boa Boa Nem boa nem má Má Muito má 

1 2 3 4 5 

3.1 Porquê? _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OBRIGADA, PELA SUA COLABORAÇÂO! 
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