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palavras-chave 

resumo 

Idoso dependente, cuidador principal, cuidar no domicílio. 

O aumento da longevidade do homem é um privilégio que se pode constatar, 
devido a melhoria das condições sociais, económicas, sanitárias, médicas 
entre outros factores. A velhice nem sempre está associada a doença, mas 
quando ocorre a família é o suporte para o indivíduo. O processo de cuidar dá- 
se de diferentes formas, de acordo com as características e valores de cada 
um. No entanto surgem problemas associados a esta actividade. 
A questão central que orienta este trabalho diz respeito ao cuidador principal e 
ao idoso totalmente dependente no domicílio, de forma a identificar os 
problemas associados ao cuidar e encontrar soluções para facilitar este 
cuidado. 
O objectivo principal, deste estudo, é inventariar os problemas inerentes ao 
cuidar de idosos totalmente dependentes no domicílio, identificados pelos 
cuidadores informais. Para atingir o objectivo proposto, foram delineados as 
seguintes áreas de intervenção: 
1. Identificar os problemas que os prestadores de cuidados informais 
encontram ao cuidar do idoso dependente no domicílio; 
2. Identificar o conhecimento de eventuais soluções para resolução de 
problemas na prestação de cuidados; 
3. Identificar as ajudas de outras instituições privadas e comunidade; 
4. Identificar o tipo de serviços prestados ao domicílio, pelo apoio domiciliário e 
Centro de Saúde. 
Neste trabalho deu-se importância à investigação qualitativa sendo o tipo de 
estudo utilizado, o descritivo. Os métodos seleccionados para a recolha de 
informação foram através de um guião de entrevista. 
A amostra é constituída por cinquenta e sete cuidadores de idosos totalmente 
dependentes no domicílio, que têm colaboração dos serviços prestados pelo 
Apoio Domiciliário das freguesias do concelho de Vagos e de ílhavo. 
As principais conclusões deste estudo são: a relatividade entre o cuidador e o 
idoso é positiva, existindo apenas dois cuidadores que não pertencem ao ciclo 
familiar; os serviços prestados pelo apoio domiciliário auxiliam os cuidadores, 
retirando-lhes alguma sobrecarga, principalmente física, favorecendo a 
permanência do idoso no domicílio; os idosos podem contar com a 
colaboração dos serviços prestados pelo Centro de Saúde ao domicílio; o 
principal problema associado ao cuidar é o económico, que demonstra as 
poucas posses monetárias que possuem, associadas a reformas mínimas e os 
elevados custos associados à actividade de cuidar. 



keywords 

abstract 

dependent aged, caretakers. 

Human beings longevity is a privilege that can be stated due to improvement of 
the social, economic, sanity and medical conditions, among others. Agedness 
is not always associated to sickness, but when it comes, the support for the 
individual is family. The process of caretaking can be developed in different 
ways, according to each person characteristics and values. Nevertheless, there 
are some problems associated to this activity. 
The main çubject of this work is related to the main caretaker and to the aged 
who is totally dependent at home, in order to identify the problems associated 
to the caretaking of the aged and to find solutions to make this task easier. 
The main subject of this study is to list the specific problems related to the 
caretaking of the aged who are totally dependent ate home, and witch were 
identified by the informal caretakers. In order to achieve this goal, some 
intervention areas have been defined: 
1. To identify the problems the caretakers found when taking care of the 
dependent aged at home; 
2. To identify their knowledge on eventual solutions to the problems found 
when performing their tasks; 
3. To identify the kind of help received of other private institutions or by 
community; 
4. To identify the kind of service given at home by the domiciliary support 
centre and heath centre. 
This work is bases on qualitative research and descriptive study. The selected 
methods to collect information were guided interviews. 
The interviewed group made fifty seven caretakers, assisting totally dependent 
aged in their homes, who receive the cooperation from the domiciliary support 
centres services from Vagos and ílhavo. 
The main conclusions of this study are: the relationship between the caretaker 
and the aged is positive. Only two caretakers do not belong to the family circle 
of the aged; the services provide by the domiciliary support centre help the 
caretakers to fighten the heavy physical work and favour the aged by keeping 
them in their own homes; the aged can also count on the cooperation given by 
the heath centre services at home; the main problem associated to the 
caretaking is economic because of the pensions the aged receive, which are 
not always enough to pay the hight costs of this type of services. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Actualmente, o envelhecimento deixou de ser um problema meramente 

pessoal e passou a ter uma dimensão social. O aumento da esperança de vida, 

da melhoria das condições sociais, económicas, sanitárias assim como o 

progresso da medicina, proporcionam um aumento do número de idosos e de 

crescente preocupação com a sua qualidade de vida. Feliciano, Moraes e Freitas 

(2004), acrescentam que no século passado, a probabilidade de morrer era 

superior em indivíduos adultos em plena actividade produtiva.  

 O envelhecimento é um fenómeno normal e universal de todas as 

espécies, influenciado quer por factores endógenos quer exógenos. Pavarini e 

Neri (2005) descrevem que a “velhice é uma experiência heterogénea, isto é, que 

comporta variações individuais, históricas e sociais” (p.61). Neste trabalho 

considerou-se a idade de 65 anos para designar a terceira idade, idade 

considerada pela maioria dos autores. 

 Com o aumento de idosos, existem alterações a nível da família, devido a 

uma sobrecarga que se deposita nesta, fornecendo suporte social e económico. A 

nível da saúde, as patologias agravam com a idade, provocando maiores gastos 

materiais, humanos, de assistência e também a nível económico, devido ao 

aumento da população não produtiva, que sobrecarrega a população que produz 

(Marques & Partezani Rodrigues, 2002). 

 Vive-se num mundo que está a envelhecer. Lehr e Thomae (2003) 

acrescentam que isto se deve a duas razões importantes: o aumento da 

longevidade e a redução da natalidade. 

 De certa forma, sabe-se que à medida que as pessoas envelhecem, a sua 

contribuição torna-se menos apreciada. Torrente (2000) explica que a visão social 

que é feita do idoso depende do facto deste ser autónomo e independente ou ser 

dependente. Aceitar a dependência é difícil e, por vezes, o idoso torna-se 

dependente de terceiros (a família) para a sua própria segurança e/ou para sua 

sobrevivência. 



Cuidar do idoso dependente no domicílio: Avaliação dos problemas 

    2 

 Para Baldessin (2000) o importante é descobrir o positivismo da situação, 

da capacidade humana do indivíduo de dar e receber, quer os seus limites físicos, 

quer os seus sentimentos. Existe o reverso que consta no abandono e desprezo 

para com o outro. Andrés (2000) acrescenta que a discriminação, torna-se mais 

evidente em situações de dependência. Netto e Ponte (2000) mencionam que o 

“resultado final é a marginalização do idoso e a perda da sua condição social”, 

devido aos poucos rendimentos obtidos da sua reforma (p.9). 

 A família é considerada como a força de suporte para o indivíduo. Pimentel 

(2001) refere que é “necessário equacionar os condicionalismos que envolvem as 

famílias das sociedades actuais para perceber até que ponto as podemos 

responsabilizar pelo procedimento de determinadas formas de solidariedade” 

(p.37). 

 Os padrões da família estão em mudanças. As gerações mais novas 

deixaram as zonas rurais e instalaram-se nas zonas urbanas e arredores. As 

tradicionais prestadoras de cuidados, as mulheres, assumem actividades fora do 

seio da família. Mead (1998) explica que “a unidade familiar é composta por 

indivíduos em constante interacção entre si e com o ambiente” (p.398), existindo 

uma grande variedade de famílias: homens e mulheres que vivem juntos, através 

de casamentos ou de uniões de facto; divórcios que originam crianças a viverem 

com um único progenitor, geralmente a mãe, as famílias monoparentais; o 

aparecimento de novas unidades familiares, de casamentos ou não, em que 

convivem crianças e adultos sem laços sanguíneos ou ainda casamentos ou 

uniões entre indivíduos do mesmo sexo, que podem ser pais de filhos biológicos 

ou através do processo de adopção. Com tanta mudança, qual é o lugar o idoso 

na família? A situação torna-se mais grave, quando este se torna dependente e 

precisa de cuidados. 

 Charazac (2004) acrescenta que família “reúne as condições de segurança 

necessárias ao desenvolvimento ou à sobrevivência física e psíquica do indivíduo 

que entrou em perda”, que fornecem lembranças, umas positivas ou não, 

consoante a qualidade de experiências vividas (p.78). Pimentel (2001) menciona 

que a família “constitui um núcleo com um equilíbrio próprio por vezes difícil de 

manter, e que se poderá tornar instável quando confrontado com novas 
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exigências”, devido às mudanças a que está sujeita, embora tenha capacidade de 

se organizar com base nos valores (p.37). Quando exposta a uma experiência de 

crise, como a dependência do idoso, formam-se sentimentos de angústia e 

vulnerabilidade perante a situação e todos os membros do ciclo familiar tentam 

encontrar soluções (Rolland, 2000). 

 A maioria dos idosos são saudáveis. No entanto, Bradstreet (1998) refere 

que a taxa de doenças apresenta maior prevalência neste grupo. Mesmo a 

capacidade para tomar decisões, como a de ser independente nas suas 

actividades “podem ser comprometidas por doenças físicas e mentais ou por 

restrições económicas e educacionais” (Pavarini & Neri, 2005, p.63).  

 Prestar cuidados não se refere apenas ao acto de cuidar, mas sobretudo a 

“uma inquietação, uma preocupação, uma maneira de ser ou de agir” (Honoré, 

2004, p.75). Parafraseando o mesmo autor, existem condições, por exemplo 

pessoais, que podem influenciar os comportamentos na execução de cuidados, 

negativa ou positivamente. Mas é o grau de dependência que determina os 

diferentes tipos de cuidados que serão precisos (Caldas, 2003). 

 O sentimento de cuidar, deve-se à existência do indivíduo associado a 

relacionamentos com os outros, influenciado pelo ambiente. Honoré (2004) 

acrescenta que a disposição para cuidar baseia-se no desejo, considerando que 

se proporcione prazer e que colabore para o bem-estar do indivíduo. A decisão de 

prestar cuidados, por vezes, é realizada de forma inconsciente. Bris (1994) 

acrescenta que esta opção insere-se “na história da família ou do indivíduo” 

(p.79).  

 Para vários autores, é a família a responsável pela prestação de cuidados 

ao seu idoso. Silvestre e Neto (2003) fomentam que a atenção básica de saúde 

deve ser da responsabilidade da família. As mulheres são consideradas as 

prestadoras de cuidados por excelência. Charazac (2004) acrescenta que o 

prestador de cuidados pode, por vezes, comportar-se “como uma pessoa que 

responde às expectativas de outra pessoa; outras vezes viverá a experiência 

desconcertante de receber do doente o sentido dos seus próprios gestos, como 

se os cuidados abolissem os seus limites interpessoais” (p.73). 
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 Indivíduos que cuidam de idosos dependentes suportam consequências na 

sua saúde, nos afectos, nas relações e vida social, profissional e financeira, 

enfrentam solidão, entre outros. Brito (2001) acrescenta que existe uma 

sobrecarga que se encontra relacionada com “a situação de doença e 

dependência, com o tipo de cuidados necessários e com as repercussões da 

situação na vida do prestador de cuidados em termos de saúde, emprego, vida 

social e aspectos financeiros” (p.43). 

 Com o decorrer do tempo, a sobrecarga de cuidados aumenta, devido à 

evolução da doença, e ao aumento da dependência. Cattani e Girardon-Perlini 

(2004) explicam que cuidar diariamente de um indivíduo dependente, significa o 

aparecimento de actividades que envolvam esforço físico, concentração e 

planificação antecipada em determinados procedimentos, com o objectivo de 

obter resultados positivos quer para quem cuida, quer para quem precisa de 

cuidados. 

 Para Caldas (2003) a solução do problema provocado pelo envelhecimento 

com dependência inclui o planeamento de programas que proporcionem que 

estes idosos se tornem independentes, envolvendo vários sectores da sociedade, 

assim como o governo. Por outro lado, com o aumento de dependência e de 

cuidados, é necessário formar o cuidador (Castillo & Fonollá, 2005). 

 Para solucionar os problemas do cuidador associado ao cuidado de idosos 

dependentes, Genovés (2000) sugere a necessidade de reconhecer o papel da 

família como prestador de cuidados, de proporcionar ajudas económicas e de dar 

apoio de ordem social e psicológico para minimizar a situação. Rodríguez (2000) 

acrescenta o apoio de recursos técnicos e de profissionais. É de afirmar que a 

“manutenção do idoso no domicílio constitui o principal projecto, a fim de impedir 

a entrada numa instituição” (Bris, 1994, p.134). 

 A escolha do tema deu-se em função da necessidade de reconhecer que 

esta questão tende a tornar-se um problema de saúde pública. O número de 

idosos, inclusivamente os idosos dependentes, e a expectativa de vida têm 

aumentado. Em Portugal, como no resto do mundo, a esperança de vida 

aumentou, aumentando a população idosa. No entanto, cuidar de um idoso 

dependente no domicílio pode alterar o bem-estar do cuidador que com ele está 
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em contacto, por vezes durante anos, existindo uma sobrecarga física, psíquica e 

financeira, comprometendo a saúde, a actividade profissional e económica, as 

relações no ciclo familiar e na vida pessoal. Independentemente dos problemas, 

existem aspectos positivos, motivo pelo qual ainda permanece a manutenção do 

idoso no domicílio. 

 A questão que orientou este estudo considerou o idoso totalmente 

dependente e o cuidador informal. Pretende-se detectar os problemas 

mencionados por quem cuida destes idosos no domicílio. 

 O objectivo principal deste estudo é inventariar os problemas inerentes ao 

cuidar de idosos totalmente dependentes no domicílio identificados pelos 

cuidadores informais. Para atingir o objectivo proposto, foram delineadas as 

seguintes áreas de intervenção: 

a) Identificar os problemas que os prestadores de cuidados informais 

encontram ao cuidar do idoso dependente no domicílio; 

b) Identificar conhecimento de eventuais soluções para resolução de 

problemas na prestação de cuidados; 

c) Identificar as ajudas de outras instituições privadas e da comunidade; 

d) Identificar o tipo de serviços prestados ao domicílio pelo apoio domiciliário 

e Centro de Saúde. 

 

 Este estudo decorre no distrito de Aveiro, nomeadamente nos concelhos de 

Ílhavo e Vagos. A escolha destas localidades deve-se ao conhecimento intrínseco 

que possuímos desta região.  

 Para realizar este trabalho, contactaram-se, em cada concelho, as 

instituições que possuíam a vertente de apoio domiciliário e, juntamente com os 

assistentes sociais, seleccionaram-se os cuidadores com idade igual ou superior 

a 18 anos que fossem os cuidadores principais e que tivessem a seu encargo um 

idoso, com 65 ou mais anos, totalmente dependente ou confinado ao leito. 

Através de um guião de entrevista com perguntas abertas e fechadas, 

questionou-se o cuidador sobre os problemas associados ao cuidar no domicílio 

do idoso. Num total de setenta e uma entrevistas, foram realizadas cinquenta e 

sete a cuidadores no próprio domicílio. 
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 Compreendendo os objectivos e a questão deste estudo, optou-se por 

escolher um estudo exploratório e descritivo. 

 O presente trabalho está dividido em duas partes, cada uma com vários 

capítulos, remetendo-se a primeira à fundamentação teórica, explicando os temas 

mais relevantes. Nesta, o primeiro capítulo descreve a questão do 

envelhecimento enquanto fenómeno individual e social, abordando a autonomia, a 

independência e a dependência do idoso, explicando as diversas faces da 

dependência e as doenças incapacitantes mais frequentes nos idosos. Ainda 

existe a exposição do papel do idoso na família, referindo as mudanças e a 

responsabilização desta nos cuidados ao idoso dependente. Neste capítulo, ainda 

se menciona o cuidado, definindo a prestação de cuidados e o cuidador principal. 

Para concluir este capítulo, descreve-se domicílio, institucionalização e apoio 

domiciliário. 

 O segundo capítulo aborda os problemas dos cuidadores associados ao 

cuidado de idosos dependentes e como isto afecta a sua saúde, as suas relações 

e vida social, profissional e económica, terminando com soluções propostas para 

minimizar esta situação.  

 A segunda parte comporta uma orientação mais prática, pretendendo expor 

os resultados obtidos e sua discussão. O primeiro capítulo explica: a pertinência 

do estudo, objectivos, variáveis, amostra, área geográfica do estudo, a 

metodologia, o material utilizado e o procedimento na colheita de dados. O 

segundo capítulo abrange a apresentação dos resultados, a sua interpretação 

enquadrada numa reflexão global, sintetizando os resultados mais evidentes e 

expondo a conclusão. 
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1. O ENVELHIMENTO 

 

 O aumento da longevidade, do Homem, é um privilégio que temos a 

possibilidade de constatar, devido à melhoria das condições sociais, económicas, 

sanitárias, médicas, entre outros factores. À velhice, é atribuído determinado 

papel consoante cada cultura e época histórica, positiva ou negativa, de maneira 

a que os idosos, por vezes, são objecto de veneração ou de rejeição (Sebastião, 

2002). Netto e Ponte (2000) referem que antigamente, os idosos eram 

valorizados, de forma que os mais novos recorriam aos seus conselhos para 

tomarem as suas decisões, ao ponto de lhes confiarem os negócios. Lehr e 

Thomae (2003) acrescentam que no antigo testamento elogiava-se a dignidade e 

a sabedoria dos idosos, ocupando cargos elevados como a orientação da 

comunidade ou o desempenho de cargos de justiça. Aristóteles era da opinião de 

que se a doença era a chegada da velhice, logo a velhice era uma doença normal 

em que a própria vida perdia o seu calor interno e a consequente força vital 

acumulada (Martínez, 2004). 

 Para Lehr e Thomae (2003) o envelhecimento significa uma mudança na 

fisionomia corporal, assim como alterações nos comportamentos e vivências, 

sendo considerado como uma perda de faculdades intelectuais e psíquicas. Agree 

e Freedman (2001) acrescentam que é um “processo tanto individual quanto 

colectivo” (p.494). Jeckel-Neto (2000) adianta que é um processo “típico de uma 

grande quantidade de formas de vida e que se expressa de maneira diferente 

conforme o grupo, espécie” ocorrendo, com o passar do tempo, modificações das 

características morfológicas e fisiológicas do organismo (p.16). No seguimento 

destas ideias, é de considerar que as pessoas não envelhecem todas da mesma 

maneira. Esta variação pode dever-se à condição genética de cada um ou à 

existência de vários factores externos, como o meio ambiente, a alimentação e 

estilos de vida, a profissão que se exerce, entre outros, que condicionam de forma 

mais ou menos acentuada esta fase da vida. 

 O processo de envelhecimento é um fenómeno natural, biológico, 

progressivo e universal, sendo encarado como uma fase de vida com maior 
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propensão ao aparecimento de doenças, de perdas, de incapacidades e 

dependência (Cintra, Diogo & Ceolim, 2005). Sousa e Figueiredo (2003) 

acrescentam que ocorre durante “toda a vida humana, de deterioração endógena 

e irreversível da estrutura e funcionamento de vários órgãos e tecidos” (p. 109). É 

evidentemente “inerente à própria vida, equivalente à fase final de um programa 

de desenvolvimento e diferenciação” (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004, p.23). 

Embora sendo uma manifestação própria de todos os indivíduos, nem todos 

envelhecem da mesma forma e ao mesmo ritmo. 

 Hernández e Giménez (2000) acrescentam que a velhice tem sido 

considerada mais como uma condição do que um processo. É uma continuação 

do ciclo biológico humano e é lenta e gradual, manifestando-se de maneira 

diferente consoante as pessoas. Segundo Neri (2001) esta experiência depende 

“da influência de circunstâncias histórico-culturais, de factores intelectuais e de 

personalidade” (p. 30). 

 Considera-se que a velhice determina a última etapa da vida. No entanto, 

Imaginário (2004) acrescenta que envelhecer é “transitar para uma nova etapa da 

vida, que deve ser vivida da forma mais positiva e feliz” (p. 43).  

 Convém não confundir velhice e envelhecimento. É certo que todos os 

seres evoluem, logo envelhecem com o tempo. A velhice é determinada pela 

idade. Não existe uma idade que assinale esta fase, nem as características 

específicas que apontam este início. Para Rodríguez (2000), as idades para 

indicar este período não acontecem ao mesmo tempo, nem em todas as culturas, 

nem em todos os países. Neste trabalho, considera-se a idade de 65 anos como o 

limite inferior das idades de anciania. Baldessin (2000) refere que a data 

assinalada é através da reforma. Hernández e Giménez (2000) explicam que esta 

idade pode ser encarada de duas formas pelo idoso. A primeira, e positiva, é a 

libertação do trabalho anterior, ocupando o seu tempo naquilo que não pode 

realizar enquanto trabalhou, realizando o que mais gosta de fazer. Numa forma 

mais negativa, é a perda económica e do seu papel social activo. 

 Por existir cada vez mais idosos e pelo facto de viverem cada vez mais 

anos, existe a necessidade de os categorizar. Bradstreet (1998) classifica-os 

através das idades, como sendo ”o idoso-jovem (entre os 65 e os 74 anos) o 
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idoso-médio (entre os 75 e os 84 anos) e o idoso-velho (acima dos 85 anos)” 

(p.291).  

 Segundo o Dicionário Enciclopédico Português (2006), envelhecer é 

“tornar-se velho, chegar à velhice” (p. 297). Não é possível afirmar que este 

fenómeno provoque dependência física, cognitiva, afectiva ou social, mas, de 

maneira geral, está aliado à doença, à incompetência de produção e de 

adaptação, manifestando-se por vezes em isolamento e depressão (Pavarini & 

Neri, 2005). 

 Os idosos constituem, hoje, um grupo etário politicamente frágil. A imagem 

transmitida é de solidão, tristeza, abandono e, por vezes, de pobreza para a sua 

sobrevivência (Pimentel, 2001) (Lehr & Thomae, 2003). Cintra, Diogo e Ceolim 

(2005) acrescentam que os estereótipos negativos associados ao idoso e à 

velhice em si, fortificam os sentimentos de inutilidade, desmotivando o indivíduo 

para enfrentar novas etapas e, consequentemente, diminuir as suas expectativas 

de vida. Lehr e Thomae (2003) mencionam ainda a dependência, a necessidade 

de ajuda, a decadência e a perda de capacidades e habilidades. 

 Contudo, as condições foram alteradas. Se, por um lado, a velhice provoca 

desassossego no indivíduo, devido ao conhecimento da realidade de um grupo de 

pessoas que continua a aumentar, causando um crescimento de problemas 

médicos, sociais e económicos (Netto & Ponte, 2000), por outro, a 

consciencialização da velhice ao ver no idoso um espelho de si, num futuro 

próximo ou do medo de depender de outros e ir para alguma instituição, origina a 

motivação das pessoas a prestar cuidados aos idosos (Pavarini & Neri, 2005). 

 Com o aumento do número de idosos relativamente à população em geral, 

verifica-se o reflexo de uma população envelhecida. O envelhecimento 

populacional é devido à combinação de três factores: “redução da natalidade, 

redução da mortalidade em coortes adultas sucessivas e aumento da expectativa 

de vida na velhice” (Neri, 2001, p. 22). Também é certo que este fenómeno 

apenas afecta os países industrializados e é uma novidade. Para Agree e 

Freedman (2001) este ocorre devido a três componentes ”básicas do crescimento 

populacional: fertilidade, mortalidade e migração” (p.494). Segundo Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004) vive-se “o primeiro momento da história em que os 
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indivíduos podem esperar alcançar uma vida em torno dos 80 anos”, facto que era 

invulgar até há pouco tempo, sendo nos dias de hoje, um grupo abundante (p.28). 

A baixa fecundidade, resultado de um controlo por parte das famílias, o aumento 

da esperança de vida e o aumento de bem-estar das sociedades, são os factores 

de mudança. Por outro lado, Pera (2003) refere que em África e Ásia, existem 

áreas extremamente jovens devido a uma alta fecundação e uma maior 

esperança de vida, com 45% da população com idades inferiores a 15 anos e de 

3 a 6% de indivíduos com mais de 65 anos.  

 Martínez (2004) explica que existem determinadas normas demográficas 

que se estabelecem para saber quais as consequências do envelhecimento. 

Estas normas podem ser tão diversas como: a existência de um número elevado 

de idosos sem descendentes (independente de serem solteiros, casados ou 

viúvos) a viver isolados em determinadas zonas ou sós (por vezes esquecidos); o 

défice de estruturas sociais, económicas e sanitárias; as mudanças nos valores 

das relações sociais e a necessidade de existir responsabilidade sobre os 

dependentes. Relativamente a Portugal, e tendo em conta os últimos censos 

realizados em 2001, o Instituto Nacional de Estatística (2002b) descreve que ao 

longo de quarenta anos a população idosa foi a que mais duplicou, sendo 

possível, entre 2010 e 2015, esta ultrapassar a população jovem (indivíduos com 

idades entre os 0 e os 15 anos). Existe uma inversão da pirâmide etária; hoje 

vive-se até mais tarde e consequentemente morre-se mais tarde, facto que está 

associado às melhorias das condições de vida e de saúde. 

 No entanto, para Paschoal (2000) o principal objectivo que o 

envelhecimento aponta aos idosos é a manutenção da qualidade de vida, com 

cuidados para evitar a dependência, causadas por doenças, restrições sociais ou 

pobreza. Sousa e Figueiredo (2003) acrescentam que para este ser bem 

sucedido, deve ser “preparado ao longo da vida, principalmente aprendendo a 

enfrentar os acontecimentos de vida stressantes” (p. 110). O envelhecimento é 

um processo de mudanças no indivíduo e não deve ser encarado como um 

problema, mas sim como uma fase do próprio ciclo de vida. 
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2. AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA E DEPENDÊNCIA DO IDOSO  
 

 Vive-se num contexto cultural em que a autonomia do idoso é valorizada e 

a dependência, que se admite ser um atributo evidente da velhice, é censurada.  

 Garrido (2000) menciona que para poder ultrapassar cada etapa do ciclo 

biológico são precisas condições físicas que capacitem o indivíduo 

biologicamente, qualidades intelectuais e mentais que o habilitem 

psicologicamente e aptidões socioculturais que ofereçam recursos económicos 

para que o preparem socialmente. 

 O envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas é a 

razão do crescimento de idosos com incapacidades (Karsch, 2003). Se estas 

doenças não forem tratadas de forma apropriada, existe a promoção de 

complicações e sequelas que irão complicar a independência e autonomia das 

pessoas (Menéndez, Guevara, Arcial, Diaz, Marín & Alfonso, 2005). 

 O critério de autonomia está associado à qualidade de vida. Paschoal 

(2000, p. 315) define autonomia como a “capacidade de decisão, de comando”. 

Para Pavarini e Neri, (2005) é “a liberdade para agir e tomar decisões” (p.62). É 

um procedimento individual com o próprio sujeito, sendo “autor das suas próprias 

leis e do sistema de valores adoptado para gerir a conduta e presidir às suas 

atitudes” (Fernandes, 2000, p.49). Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) 

acrescentam que é “um comportamento do indivíduo em relação a si mesmo, 

como autor das suas decisões, regras e escolhas” (p.49). Charazac (2004), por 

sua vez, centra-se na “função de autocontrolo e de autodefesa”, na capacidade de 

decidir por si e para si (p.60). Martins (2004) refere que um indivíduo autónomo é 

capaz de determinar as suas atitudes, assente nas suas finalidades pessoais, e 

“bem exercer a actividade objectiva e subjectivamente, de se auto determinar 

intelectual, afectiva e voluntariamente” (p.15). Para dignificar a autonomia da 

pessoa, é necessário certificarmo-nos que ela dispõe de valores, crenças e ideias 

próprias, podendo decidir e optar por decisões para a sua própria vida (Marques, 

2002).  
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 Autonomia e independência são sinónimas. Marques (2002) comenta que a 

autonomia compreende a condição em que é o sujeito o “autor das suas próprias 

leis” e a independência representa a “ausência de limitações e incapacidade 

pessoais que impeçam ou diminuam a liberdade de decisão” (p.42). 

Independência é ter competência para executar “actividades de vida diária sem 

ajuda” (Pavarini & Neri, 2005, p.63), conseguindo atingir uma satisfação razoável 

das suas necessidades (Fernandes, 2000). Para Sousa, Figueiredo e Cerqueira 

(2004) é “a condição de quem recorre aos seus próprios meios para a satisfação 

das suas necessidade” (p.49). A capacidade funcional é traduzida pela habilidade 

e independência para realizar determinadas tarefas, sendo um elemento de 

grande importância na avaliação da saúde deste grupo etário (Lima-Costa, 

Barreto & Giatti, 2003). Seria importante se se tomasse consciência que são os 

idosos que garantem a continuidade de sabedoria, de vivências de gerações 

passadas, transmitidas pelos seus antepassados. Netto e Ponte (2000) reforçam 

que a autonomia e a independência são dois bons indicadores de saúde, 

principalmente na população de idade mais avançada.  

 Segundo Pavarini e Neri (2005), dependência é a “incapacidade da pessoa 

funcionar satisfatoriamente sem ajuda de um semelhante ou de equipamentos 

que lhe permitam a adaptação” (p.63). Ávila (2004) define-a em função das 

limitações que surgem a partir dos 65 anos e que originam défice na pessoa, 

consoante a idade, o sexo, factores culturais e sociais. 

 A dependência manifesta-se por um apoio essencial para a execução de 

acções fundamentais da vida. Charazac (2004) refere que é devido ao tipo de 

dependência que se presta os diferentes cuidados, não sendo “específica de 

nenhuma patologia, mas condiciona o desenvolvimento e o declínio de todo o 

indivíduo” (p.59). Esta não é uma condição definitiva, mas um processo dinâmico 

cuja evolução se pode alterar e até ser prevenida ou diminuída, quando existe 

ambiente e assistência adequada (Caldas, 2003). 

 Está presente no decorrer da vida, não sendo um atributo da velhice. A 

criança passa por diferentes etapas de dependência. No entanto, o que a 

distingue do ancião é a sua dependência é transitória, originando aptidão e 

autonomia, enquanto que nos idosos aumenta, com tendência a ser definitiva 
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(Paschoal, 2000). Os idosos são mais dependentes que os jovens devido às 

mudanças próprias da fase que atravessam, acumuladas com o predomínio maior 

de doenças crónicas, que levam à diminuição da manutenção da independência 

(Netto & Ponte, 2000). Para Edelman (1999), quando se depende de outras 

pessoas, o indivíduo aceita os cuidados, a compaixão e a protecção contra 

factores externos de stress do quotidiano.  

 A perda de independência e autonomia, agrava com o decorrer dos anos. 

O indivíduo incapacitado irá depender de outro, carecendo de cuidados por 

períodos longos. Se as pessoas envelhecerem e conservarem estes atributos, as 

dificuldades serão insignificantes para elas, sua família e sociedade em que estão 

inseridas (Paschoal, 2000). 

 A eventualidade de existir dependência entre os idosos, não é um facto 

universal na velhice. É uma possibilidade ou um aspecto do envelhecimento, 

motivado por “variáveis do contexto, por variáveis biológicas e psicológicas e por 

variáveis ligadas à história de aprendizagem social cognitiva do idoso”, podendo 

agir individualmente ou em equipa, mas sempre em interacção com o sujeito 

(Pavarini & Neri, 2005, p.60). Para Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) a 

melhoria da qualidade de vida e o progresso da medicina contribuem para o 

aumento da duração de vida, não eliminando a dependência do idoso, mas 

proporcionando às famílias que “passem mais anos a cuidar de seus pais do que 

dos filhos” (p.29). 

 

 

2.1. DIVERSAS FACES DA DEPENDÊNCIA 
 

 Segundo Paschoal (2000), a dependência surge inserida numa cultura com 

regras e normas sociais; decorre em situações de crise, tal como a viuvez, o 

divórcio, a guerra, o desemprego, entre outras, e apresenta maior frequência em 

indivíduos com traços de personalidade que pensam que são mais fracos e 

precisam de apoio. O mesmo autor menciona que os chineses têm receio de não 

ter uma descendência para cuidar deles e os americanos têm medo de depender 

dos filhos. 
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 Vários são os acontecimentos que comprometem a independência do 

idoso. Se as condições de vida e saúde respeitarem a sua autonomia e 

permitirem que se aja consoante as suas aptidões, poder-se-á evitar esta 

situação. Os principais são:  

a) excesso ou falta de rotinas;  

b) falta de privacidade; 

c) tratamento paternalista e infantilizado; 

d) medicação e nutrição inapropriadas;  

e) ambientes físicos pouco adequados às suas capacidades; 

f) práticas sociais discriminatórias. 

(Pavarini & Neri, 2005) 

 

 Para Fernandes (2000), a dependência no idoso ocorre devido a 

dificuldades como: 

a) redução das capacidades físicas, psicológicas ou mentais; 

b) falta de apoio e afecto familiar;  

c) isolamento e solidão devido à perda de familiares e amigos; 

d) inactividade proveniente da reforma ou perda de força, originando 

diminuição de rendimentos económicos;  

e) alteração do estatuto e perda de prestígio; 

f) passividade por não ter compromissos.  

 

 Carletti e Rejani (2000) acrescentam à ideia de Fernandes, o facto do idoso 

ser confrontado com perdas progressivas, como as mudanças que acontecem na 

sua imagem física e a proximidade da morte, o que interfere com a capacidade de 

se adaptar à nova condição. A perda e a morte são experiências comuns e 

incomparáveis na experiência de vida de cada um. 

 A dependência na velhice tem diferentes origens, tendo, 

consequentemente, diversos efeitos nas relações do idoso com os outros. 

Pavarini e Neri (2005) referem que independentemente das causas que 

determinam esta condição, o ambiente exerce uma acção essencial na forma 

como se apresenta a sua manutenção. Paschoal (2000) acrescenta que a 
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constituição genética, hábitos, estilos de vida, a sorte de ter nascido “numa 

sociedade mais ou menos desenvolvida e numa família mais ou menos abastada” 

também são factores que interferem na dependência do idoso (p. 314). 

 Sem dúvida que as doenças crónicas e o envelhecimento originam 

diminuição das aptidões, afectando a autonomia do idoso, o que origina um maior 

número de indivíduos que necessitam de atenção e cuidados de outros (Silva, 

2004). Para Fernandes (2000) esta perda de autonomia afecta psicologicamente 

a qualidade de vida do idoso.  

 Vários autores estão de acordo, ao afirmarem que a grande maioria de 

idosos dependentes é constituída por mulheres. Bris (1994) acrescenta que existe 

disparidade entre a dependência e a morte, possuindo repercussões sociais e 

demográficas pronunciadas, sendo mais consideráveis, quanto maior for a idade. 

Segundo o mesmo autor existe: 

a) predominância feminina; 

b) predominância da viuvez feminina; 

c) maior invalidez no grupo feminino. 

  

 O resultado final é a marginalização do idoso, não sendo apenas 

consequência do envelhecimento biológico, mas sim pela falta de motivação, 

factor importante que o impede de ser independente, que provoca perda da sua 

condição social, alterando a troca de papéis entre pais e filhos (Pimentel, 2001). 

Os idosos são, de certa forma, marginalizados e, sendo dependentes, este facto 

torna-se ainda mais óbvio. Isto devido à actual sociedade em que estão inseridos, 

em que tudo se desenrola à volta do poder, sob a forma económica, social e 

científica, em que o dinheiro e conhecimentos dominam quase tudo.  

 

 

2.2. DOENÇAS INCAPACITANTES MAIS FREQUENTES NO IDOSO 
 

 É necessário distinguir o envelhecimento normal ou primário, do secundário 

ou patológico (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004). Com o envelhecimento 

normal, existe um declínio na capacidade funcional do indivíduo (Paschoal, 2000) 
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(Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004). Para estes últimos autores, o 

envelhecimento patológico remete-se aos intervenientes “que interferem com o 

envelhecimento normal, tais como stress, traumatismo ou doença, susceptíveis de 

acelerar o processo de envelhecimento primário” (p.24). As doenças e acidentes 

afectam de forma mais intensa provocando a um maior predomínio de invalidades 

(Paschoal, 2000).  

 Edelman (1999) define saúde como um “estado dinâmico, segundo o qual o 

indivíduo se adapta a mudanças do meio interno e externo para manter um 

estado de bem-estar” (p.4).  

 A doença, para Gameiro (2004), é uma situação vivenciada como “uma 

experiência de crise e normalmente desencadeia um processo de significações 

pessoais que são as principais responsáveis pelo sofrimento” (p.42). Rolland 

(2000) menciona que existe um número crescente de famílias em contacto com 

doenças crónicas por períodos cada vez maiores no seu ciclo de vida, devido ao 

aumento da velhice. As doenças podem classificar-se nas que podem ter um 

começo agudo ou uma exposição súbita, como o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) ou os ataques cardíacos, ou nas que têm um começo gradual, como o 

Parkinson (Rolland, 2000). 

 Bris (1994) refere que inerente a esta fase da vida, existe uma 

multiplicidade de doenças, com prevalência de doenças do aparelho 

osteomuscular, respiratório e cardiovascular, originando incapacidades que 

tendem a agravar com o avançar da idade. Segundo o mesmo autor, muitos são 

os idosos que possuem problemas do aparelho locomotor. Inicialmente existe 

uma restrição de espaço físico, primeiro em casa depois limitados ao leito. Para o 

mesmo, este confinamento pode surgir de forma mais ou menos voluntária e as 

suas principais causas são: 

a) falta de motivação, objectivos para sair de casa ou preguiça; 

b) diminuição da destreza ou obesidade; 

c) diminuição de actividades e relacionamentos; 

d) problemas psíquicos; 

e) diminuição da acuidade visual e auditiva. 
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 Rolland (2000) acrescenta que a dependência pode ser o resultado de uma 

degradação do funcionamento mental ou cognitivo, como a doença de Alzheimer, 

de percepção, como a cegueira, de movimento como sequelas de AVC, da 

diminuição da produção de energia ou outras causas de estigma social, como o 

Síndroma de Imune Deficiência Adquirida (SIDA). 

 Valero e Calero (2000) explicam que os problemas osteoarticulares são 

considerados normais dentro do processo biológico de envelhecimento, dado que 

a pessoa idosa experimenta várias alterações degenerativas, associadas a 

processos inflamatórios, gerando dor e incapacidade. 

 Para Wilkerson (2004), a diminuição da imobilidade provoca vários efeitos 

a nível: 

a) da pele: úlceras de posicionamento; 

b) muscular: atrofia muscular e rigidez articular; 

c) cardiovascular: sobrecarga cardíaca, edemas periféricos e hipotensão 

ortostática; 

d) respiratório: estase de secreções, diminuição da expansão torácica e 

pneumonia; 

e) renal: estase urinária e formação de cálculos; 

f) digestivo: obstipação e fecalomas; 

g) nervoso: depressão. 

 

 Embora a diminuição da capacidade física provoque desgaste no cuidador, 

quando a parte cognitiva é afectada existe uma maior exaustão e aumenta a 

exigência de cuidado. Estas alterações podem ser: alteração da personalidade, 

perda de memória, desorientação, alteração da linguagem, dificuldade em 

aprender e julgar (Luders & Storani, 2000). Lueckenotte (1999) menciona que a 

demência é uma “dificuldade generalizada do funcionamento intelectual que 

interfere com o funcionamento social e ocupacional”, sendo uma doença 

irreversível e progressiva associada à mudança da personalidade e do 

funcionamento intelectual. Exemplo desta patologia é a doença de Alzheimer. 

 Diogo, Paschoal e Cintra (2005) acrescentam que várias são as doenças 

que afectam a função motora, causando dependência no indivíduo destacando as 
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doenças neuromusculares e articulares que provocam dor e outros sintomas 

como as sequelas de AVC, a amputação parcial ou total de membros devido à 

diabetes, problemas do foro respiratório e cardíaco, aumento da instabilidade 

postural, transtornos no vestíbulo que originam a noção de perda no espaço, 

doenças demenciais ou depressão. Associadas a estas patologias, verifica-se a 

perda de memória, ansiedade e carência de indivíduos que prestem apoio, a 

utilização de “antidepressivos, sedativos, ansiolíticos, antipsicóticos, diuréticos e 

hipotensores podem alterar a mobilidade, diminuindo a motivação para esta 

actividade e causam sensação de fraqueza e hipotensão ortostática” (p.161). 

 Outra doença que torna o idoso mais dependente é a existência de 

tumores, cada vez mais frequentes (também por serem mais estudados). 

Baldessin (2000) acrescenta que a ancianidade é influenciada pela imagem da 

morte, por ser uma fase em que se está “sobre o signo da morte, na sua recta de 

chegada” (p. 497). As patologias existentes confrontam a mortalidade e a 

debilidade do ser humano, intimidando a sua segurança e controle.  

 A possibilidade destas doenças causarem a morte ao idoso é um factor 

importante que domina a vida familiar; predominando questões relativas com a 

separação, a dor e o retomar à vida normal após a morte (Rolland, 2000). 

 O estereótipo de associar a doença à velhice é bastante frequente. 

Contudo, muitos idosos apenas evidenciam um declínio da sua saúde aos 80 ou 

90 anos, apesar de, quando este ocorre numa idade menos adiantada, concilia-se 

à patologia e não à velhice (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004). Edelman 

(1999) acrescenta que a doença não é um episódio isolado da vida, existindo 

mudanças resultantes desta situação na pessoa e na dinâmica da família, quer 

emocionais, quer comportamentais. 

 



Cuidar do idoso dependente no domicílio: Avaliação dos problemas 

    23 

 

3. FAMÍLIA E IDOSO 
 

 O aumento de idosos reflecte-se em todos os aspectos do quotidiano, quer 

“na família, na economia, nos serviços de saúde e no tecido social em geral” 

(Peláez, 2005, p 299). Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) comentam a 

existência das famílias verticais devido à diminuição da taxa da natalidade, de 

cada vez mais mulheres optarem por não terem filhos, originando várias gerações 

com poucos elementos; do aumento de idosos com idades mais avançadas e de 

ligações cada vez mais complexas nas próprias famílias. A longevidade 

proporciona às famílias a convivência entre indivíduos de três ou quatro gerações 

(Peláez, 2005). 

 É certo que as afinidades que criaram entre si, o lugar que desempenham 

na rede familiar, é influenciado por um crescimento mútuo, devido à  sua imagem, 

reflectindo-se a nível social, económico e afectivo (Servais, 2000). Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004) acrescentam à ideia anterior, a existência da 

história individual de cada um. Ficar doente e dependente são condições que 

geram instabilidade individual e colectiva, nomeadamente na família (Pavarini & 

Neri, 2005). Martins (2003) acrescenta que esta “constitui uma clara fonte de 

stress, não apenas para o indivíduo, mas também para a família” (p.53). 

 Para Pimentel (2001) existe “o agregado simples, normalmente 

denominado família nuclear ou conjugal, ou os agregados extensos e múltiplos” 

(p. 83). Se o primeiro casamento for um insucesso e este for seguido por outra 

união, e se desta surgirem filhos, ou se os filhos de dois ou mais matrimónios 

passarem a coabitar, a estrutura familiar torna-se mais complexa surgindo novos 

vínculos afectivos, assim como as novas separações podem abalar as relações. 

Com tudo isto é possível que no futuro, esta mudança faça com que seja difícil a 

identificação do cuidador na prestação de cuidados aos idosos que habitem em 

casa (Karsch, 2003). 

 A família tradicional já não é uma estrutura predominante na sociedade 

pois está sujeita a várias mudanças na sua estrutura e nos objectivos de cada 

membro, facto que dificulta a própria definição de família (Stanhope, 1999a). 
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 Angelo (2005, p.29) define família como “um sistema à semelhança de um 

organismo vivo”, passando por etapas de aperfeiçoamento e crescimento: o ciclo 

vital da família. O Dicionário Enciclopédico Português (2006) descreve-a como um 

agregado de pessoas, que habitam na mesma casa, do mesmo sangue e que são 

parentes. Para Charazac (2004) é “um grupo organizado pelos laços de sangue” 

(p.76). Vernon (1999) acrescenta que pode ser definida “biologicamente, 

legalmente, ou como uma rede social com laços e ideologias pessoalmente 

construídos” (p.444). 

 As normas sociais têm-se tornado mais flexíveis e tolerantes em relação à 

opção de vida de cada indivíduo. Como resultado, existem diferenças maiores nos 

tipos de famílias (Stanhope, 1999a). Jenkins (2004) explica que família ou 

“unidade familiar” é o espelho de uma sociedade em constante transformação. 

Existem: a tradicional, constituída pelo pai, mãe e filhos; as famílias uniparentais; 

as uniões de facto; as famílias reconstituídas em que um dos membros não é o 

progenitor; as alargadas, que incluem distintos familiares directos ou não; as 

estruturas alternativas, como famílias comunitárias ou as do sexo idêntico (p.49). 

Wright e Leaahey (2002) comentam que a mudança num dos membros da família 

perturba todos os outros membros, embora esta tenha competência para produzir 

harmonia entre a modificação e o equilíbrio. Isto é visível quando surge a doença 

num dos membros da família, o que causa desequilíbrio, mas esta tem a 

capacidade para se reorganizar e adaptar-se à situação. 

 Segundo os censos definitivos de 2001, Portugal (2002b), comparando 

com os últimos censos em 1991, as famílias compostas por cinco ou mais 

elementos perderam 5,9%, aumentando as famílias com até três elementos e as 

monoparenterais com 2,3%. 

 Consoante cada tipo de estrutura familiar existente, cada família tem 

qualidades para satisfazer as necessidades da própria sociedade em que está 

inserida, tendo condutas semelhantes com o pretexto de providenciar afecto, 

estabilidade, recursos financeiros, oportunidades educacionais e acesso à saúde 

(Stanhope, 1999a). Vernon (1999) alega que a família influencia a vida dos 

membros da rede, através da cultura e crenças, da origem social e étnica, da 

classe social e estabilidade económica.  
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 A família pode ser tida em conta como o habitat natural do indivíduo, onde 

se é o que é, sem dissimulação, “nu de qualquer qualificativo, despidos de títulos, 

definidos e conhecidos pelas nossas qualidades e defeitos, independente da 

minha utilidade ou rentabilidade social, política, económica, profissional” (Leme & 

Silva, 2000, p.92). Borobio (2000) salienta que é o local exclusivo para a 

socialização, a realização, a valorização do outro, o carinho, a aceitação, a 

alegria, a estima, entre outras. Marques e Partezani Rodrigues (2002) 

acrescentam que a família é reconhecida como praticante de tolerância e de 

divisão de responsabilidades, de colectivamente procurar estratégias de 

sobrevivência, de respeito e direitos humanos, ou seja, o espaço que garante o 

desenvolvimento e a protecção dos seus membros independentemente da sua 

estrutura familiar. No entanto, se estes contactos entre os indivíduos se basearem 

em desamparo, insultos, desprezo, esquecimento ou marginalização, então a 

família é um lugar de angústia e decadência, de má qualidade de vida e, 

decisivamente, de doença (Borobio, 2000). A família tem de ser capaz de criar 

harmonia e proporcionar estabilidade aos seus membros, independentemente do 

diferente tipo de família que exista. 

 Segundo Silva (2004) o cuidado informal é “quase sempre praticado pela 

família”. Apesar do cuidado familiar ser uma faceta essencial, nem todos os 

idosos usufruem dele. Existem aqueles que não possuem família ou ainda outros 

cujas famílias não têm recursos económicos, disponibilidade, entre outros, nem 

condições, quer habitacionais, quer de saúde, para que possam dar apoio aos 

seus idosos. Bris (1994) acrescenta que em Portugal, acredita-se que a família 

oferece apoio ao idoso no domicílio. 

 A doença é uma das causas que gera dependência nos idosos e, quando 

crónica e degenerativa, desenvolve situações que exigem a presença de outrem 

por longos períodos, sendo a família a principal fonte de cuidados, que “se 

desdobra para cuidar deles e para convencê-los a aceitar o cuidado” (Pavarini & 

Neri, 2005, p.60). É nesta fase que os membros da família adoptam o papel de 

cuidadores, devido a um encargo culturalmente assente ou laços afectivos 

(Cattani & Girardon-Perlini, 2004).  
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 Cigoli (2000) acrescenta que a doença, independente de todos os aspectos 

negativos até os mais incapacitantes, geram impacto na família, assim como nos 

cuidados que irá exigir. Bris (1994) refere que esta tem de se ajustar a todas as 

condições e dificuldades, por vezes exercendo-se em silêncio e em condições de 

miséria material e moral. Por outro lado, quer a família seja tradicional ou 

moderna, é ela que confronta as situações onde o Estado falha. Quando a doença 

tem um começo agudo, como o AVC, as mudanças emocionais e práticas são 

concentradas num curto espaço de tempo exigindo uma mobilidade rápida da 

família para se adaptar à situação (Rolland, 2000).  

 Cuidar do idoso dependente, ocorre no contexto de valores culturais que 

intervêm na sequência de vida individual e social. Pavarini e Neri (2005) explicam 

que existe esperança nas culturas em que a “família ofereça protecção e cuidado 

aos idosos”, com auxílio de outras instituições (p.68). O prestar cuidados abrange 

múltiplos factores, pois implica vários aspectos de vida. Cada situação tem a sua 

história, e assenta-se num curso de vida entre os diferentes intervenientes. 

Envolve o cuidador e o idoso a ser cuidado nas suas diferenças psicológicas; 

encontra-se enraizado na tradição e costumes de cada comunidade, numa cultura 

quer social, quer religiosa. Por fim, é toda uma vida em conjunto, maritalmente 

para uns, a infância para outros (Bris, 1994). 

 É importante salientar que a doença desperta uma instabilidade na família 

individualmente, estipulando juntamente uma procura de reestruturação (Carletti & 

Rejani, 2000). Segundo Gavião (2005), o ancião pode ser respeitado, querido, no 

seio da família, mas também pode ser rejeitado e ser tratado com desinteresse e 

agressividade; tudo depende das relações familiares passadas, assim como da 

personalidade e disponibilidade de cada um. Banalizou-se a ideia da família ser 

“uma instituição forte e estável”, onde o idoso não era excluído, nem abandonado 

(Pimentel, 2001, p. 43).  

 Um dilema comum para as famílias assenta no cuidado aos seus 

progenitores idosos, pois é doloroso testemunhar como este indivíduo que já foi 

saudável e forte se torne frágil e dependente (Rolland, 2000).  

 Um idoso dependente não pode viver sozinho no seu domicílio sem que 

ninguém cuide dele. Redons (2004) acrescenta que com o aparecimento na 
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Europa do chamado bem-estar, tentou-se embutir a responsabilidade e protecção 

para o Estado, quer devido às mudanças sociais, nomeadamente na família, quer 

à perda de valores, devido à sociedade ser dominada pelo individualismo e 

isolamento (cada um por si). A família é responsável na prestação de cuidados 

aos seus familiares, tendo atenção os idosos dependentes (Génovés, 2000) 

(Roger & Bonet, 2000). Martins (2003) refere que a família está exposta a vários 

momentos de stress durante a vida, mas é essencial que “esta resolva o conflito 

ou crie condições de apoio” para responder a estas situações (p.53). 

 

 

3.1 MUDANÇAS NA FAMÍLIA 
 

 Os idosos provêm de uma época em que os valores culturais eram mais 

marcados. Leme e Silva (2000) mencionam que o cuidado a idosos era de eleição 

realizado pela família, como sinal afectivo, respeito e social da família.  

 A relação da família com o idoso tem sido diferente ao longo das gerações. 

Para Sebastião (2002) a imagem da família tradicional, do clã em que conviviam 

os avós, pais, filhos e netos na mesma casa, tende a alterar-se (ou já alterado) 

devido a factores de migração em que os jovens afastam-se dos meios rurais 

para as grandes cidades, de preferência o litoral, e os idosos permanecem em 

locais onde sempre viveram, subsistindo uma solidão que adoptam pela melhoria 

da qualidade de vida dos seus. Nos países desenvolvidos, o “local de refúgio de 

outrora, local de todas as atenções e de todos os cuidados, desfaz-se em pó, 

tornando o homem mais vulnerável à dureza do mundo”, onde as crianças são 

colocadas em infantários e os idosos passam os últimos anos de suas vidas em 

lares (Petit, 2004, p. 88). 

 Tudo parece acontecer com a perda da família tradicional e todos os 

valores que a ela se encontram implicados. Os valores na família moderna, 

criaram atitudes que não revelam laços afectivos, nem solidariedade familiar, 

facto que demonstra omnipresença da família quando tem a responsabilidade de 

um idoso dependente (Bris, 1994). Fernandes, Pereira, Ferreira, Machado e 

Martins (2002) acrescentam que “assiste-se a uma instabilidade familiar, 
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justificada pela desinstitucionalização dos laços entre os seus elementos e a uma 

fragilidade na solidariedade inter-geracional”, devido a alguns anos esta fase da 

vida era “sinónimo de sabedoria, hoje ela é encarada como um peso familiar e 

social” (p.31). 

 As estruturas familiares estão a sofrer alterações aceleradas originadas por 

diversas causas:  

a) divórcios e novas uniões; 

b) instabilidade do mercado de trabalho e movimentos migratórios 

nacionais e internacionais à procura de oportunidades de trabalho; 

c) maior tempo de vida das gerações; 

d) idosos exercendo chefias da família; 

e) a participação crescente da mulher no mercado de trabalho.  

(Karsch, 2003)  

 

 Na Europa, as alterações na família são: 

a) diminuição da taxa de casamentos e natalidade (estes ocorrem numa 

fase mais tardia); 

b) aumento dos divórcios e segundas bodas; 

c) aumento da coabitação, de nascimentos fora do matrimónio e de lares 

monoparenterais; 

d) alteração das atitudes conjugais, à mercê de uma parceria entre os 

indivíduos materialmente independentes; 

e) aumento da actividade feminina.     (Bris, 1994) 

 

 Sebastião (2002) acrescenta à ideia anterior que estas mudanças, na 

actualidade, decorrem principalmente nas sociedades ocidentais, em casais com 

idades que rondam os 50 anos, momento em que sucede o início da reforma, 

acompanhada por alteração na imagem social, perda de poder económico e 

decadência da sua imagem. Existem outras alterações nas famílias como o maior 

acesso a técnicas de reprodução e o reconhecimento oficial, um pouco por todo o 

mundo, de casamentos entre homossexuais, originando diferentes tipos de 

famílias (Agulló & Marco, 2000). 
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 Na sociedade moderna, não existe coabitação entre os diversos membros 

da família (Bris, 1994). Esta apresenta grupos familiares “do tipo nuclear, conjugal 

e reduzida” (Rodríguez, 2000, p.97). 

 Lehr e Thomae (2003) mencionam o facto de nas últimas décadas do 

século XX, as mudanças na família produzirem uma redução do número de 

parentes ou mesmo a ausência deles, originando idosos, num futuro próximo, 

com falta de contactos, assim como o desaparecimento de possíveis fontes de 

apoio, quando precisar de ajuda. Reichel e Gallo (2001) acrescentam que a 

mobilidade das famílias ou até mesmo a “arquitectura das casas e dos 

apartamentos é idealizada para alojar um pequeno núcleo familiar, e não permite 

o acolhimento de um paciente idoso” (p.4). 

 Na família, quando a dependência de um idoso é definitiva, geralmente 

obriga a uma redistribuição de papéis e tarefas a exercer, entre os membros, 

podendo por vezes, assistir a um luto de uma pessoa que está viva (Azeredo, 

2003). É de salientar que nas sociedades em que a descendência conviveu com 

os mais idosos, estas estão mais predispostas a compreender e promover a 

velhice (Baldessin, 2000). 

 Nos nossos dias, com as novas tecnologias e com alento para os jovens, 

avalia-se o indivíduo pelo que ele produz, existindo uma inversão de valores 

(Netto & Ponte, 2000). Agulló e Marco (2000) explicam que perceber a estrutura e 

dinâmica familiar permite compreender os comportamentos e atitudes dos 

indivíduos deste ciclo. Leme e Silva (2000) acrescentam que conhecer a família, é 

de certa maneira conhecer o passado e o presente dos idosos, de maneira a 

promover um futuro com mais qualidade de vida. 

 

 

3.2. DELEGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA FAMÍLIA 
 

 A doença, a dependência e a morte são experiências universais que 

afectam todo o sistema familiar; existe uma deterioração da qualidade de vida 

numas famílias, enquanto que outras adaptam-se e conseguem ultrapassar esta 

situação (Rolland, 2000). Para Silvestre e Neto (2003), o cuidado ao idoso deve 
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ser da responsabilidade da família, com apoio de unidades de saúde, as quais 

criam vínculo com o Sistema Nacional de Saúde.  

 Pimentel (2000) refere que, se por um lado, o aumento de serviços de 

apoio privados e públicos é um factor importante para a prestação de cuidados 

por parte da família, pois substituem-na no cumprimento de determinadas 

actividades, concedendo uma diminuição da responsabilidade, no momento que 

acede a estes serviços. É certo que com a progressiva agitação da vida social, 

este apoio é cada vez mais indispensável (Pavarini & Neri, 2005). 

 No entanto, segundo Birchfield (1999), a diminuição das taxas de fertilidade 

expressam uma redução do tamanho das famílias e em sequência menos filhos 

para dividirem o cargo de prestar cuidados aos seus familiares. Para Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004) e tendo em conta as alterações na família como o 

aumento de divórcios, de famílias reconstruídas e monoparenterais, de mulheres 

no mercado laboral e da mobilidade geográfica das famílias, existe uma maior 

indisponibilidade por parte da família quando têm de assumir a prestação de 

cuidados. 

 Socialmente, é importante que as famílias insistam em ter um papel no 

cuidado dos idosos, pois este é um factor de coesão social, de solidariedade, de 

conivência entre gerações, de divisão de valores e experiências de vida. Também 

é certo que existe um aumento dos custos físicos; psíquicos e sociais, embora 

esse cuidado recaia, na maioria das vezes, sobre a mulher (Birchfield, 1999) 

(Rodríguez, 2000).  
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4.CUIDAR 
 

 O aumento da longevidade não implica necessariamente a existência de 

doença. No entanto, pode provocar a perda parcial ou total da autonomia e 

independência do idoso, originando a necessidade de ajuda para o desempenho 

das suas actividades e a probabilidade de precisar de cuidados de outras pessoas 

(Marques & Partezani Rodrigues, 2002). 

 Desde o momento que se nasce, todo o ser humano é totalmente 

dependente para sobreviver, necessitando de cuidados. Luders e Storani (2000) 

definem cuidar como um “acto de assistir alguém ou prestar serviços quando este 

necessita. É uma actividade complexa, com dimensões éticas, psicológicas, 

sociais, demográficas e que também tem seus aspectos clínico, técnico e 

comunitário” (p.154). Segundo o Dicionário Enciclopédico Português (2006) cuidar 

é interessar-se, tomar conta, zelar e tratar. É uma acção que pretende acalmar o 

que incomoda o indivíduo, dando-lhe protecção (Honoré, 2004). Petit (2004) 

descreve como sendo “uma atitude, uma maneira de estar na vida que induz um 

verdadeiro olhar para o outro e para o mundo” (p. 87). Marques e Partezani 

Rodrigues (2002) acrescentam que cuidar pertence ao quotidiano das pessoas de 

forma a manter a vida, como sendo um processo imprescindível na vida do ser 

humano.  

 Cuidar de idosos implica avaliar todo o passado, as relações humanas e 

todo o ambiente envolvente. Este será um dos principais motivos porque cuidar é 

uma tarefa tão complicada e que obriga a realizar várias actividades (Martins, 

2005). Andrade e Rodríguez (2005) mencionam que o meio ambiente no qual está 

inserido o cuidado familiar é uma dimensão que integra a própria entidade desse 

cuidado. 

 Rolland (2000) refere que com o aumento do envelhecimento, multiplicou a 

pressão aplicada sobre os filhos, que assimilam diferentes preocupações como 

cuidar de seus pais idosos, criar os seus filhos e atender às dificuldades 

financeiras, numa sociedade em que as famílias estão separadas 

geograficamente e o serviço de saúde é dispendioso e por vezes inadequado. 
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 Quando se fala em cuidar de alguém, entende-se que exista uma 

preocupação no conforto dessa pessoa actuando para que as consequências 

desse acto sejam positivas, tendo em conta as condições em que se encontra. Se 

se cuida de um idoso doente com vista à sua recuperação, então cuidar significa 

curar (Honoré, 2004). 

 

 

4.1.PRESTAR CUIDADOS 
 

 Os idosos têm predisposição para se encontrarem mais fragilizados quer 

física, psíquica e socialmente. Martins (2005) explica que com a diminuição da 

sua independência, a perda de laços de afecto e solidariedade, a prestação de 

cuidados, englobando todos os seus aspectos, torna-se importante no seio da 

família. 

 Para Bris (1994), quando existe dependência, as soluções encontradas de 

prestação de cuidados serão: 

 a) a família; 

 b) o apoio domiciliário; 

 c) as instituições a longo prazo; 

 d) o apoio informal, por parte de vizinhos. 

 

 Para a família dispensar cuidados ao idoso, são necessárias diversas 

condições como: a relação familiar anterior, o factor económico englobando o 

emprego de cada membro, a saúde da família, as necessidades por parte do 

idoso, as condições de habitação, entre outras; por vezes dão origem a 

desavenças dentro do ciclo familiar (Borobio, 2000). 

 Honoré (2004) explica que para prestar cuidados é necessário estar 

disponível e ser conveniente nas acções, para que a actividade se enquadre num 

determinado ambiente, em que os participantes são pelo menos dois: o cuidador 

e o indivíduo a ser cuidado, existindo uma inquietação com o dependente, 

submetendo-se a situações mais íntimas, como dar banho. No entanto, esta 

acção pode reflectir na saúde e qualidade de vida do cuidador, podendo ter 
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repercussões maiores, se este não tiver conhecimentos, habilidades ou apoios 

suficientes para fazer frente aos cuidados do seu familiar incapacitado (Roger & 

Bonet, 2000). 

 

 

4.2. CUIDADOR PRINCIPAL 
 

 Quando existe dependência num idoso no seio de uma família, alguém terá 

de se responsabilizar na prestação de cuidados (Karsch, 2003). Cuidador é o 

indivíduo que “oferece cuidados para suprir a incapacidade funcional, temporária 

ou definitiva” (Giacomin, Uchoa & Lima-Costa, 2005, p.1510). Para Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004), baseia-se numa relação entre o idoso “que de 

certa forma perdeu a sua independência e autonomia” (p.69). Stanhope (1999b) 

refere que a função do prestador de cuidados inclui a supervisão do idoso, 

certificando-se que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas, estimulando 

a sua manutenção e recuperação, se possível. 

 Geralmente o cuidador principal é o indivíduo que se responsabiliza por 

cuidar dos indivíduos dependentes, sem intuito de receber compensação 

monetária (Caja & Marcos, 2005). Vicente (2003) define-o como aquele que 

assume a responsabilidade nos cuidados em casa, que os presta ou os delega. 

 Mas determinar quem será o cuidador familiar, de um ancião dependente 

em casa, coloca toda a rede familiar numa situação de stress, de forma a 

organizar-se, verificando quem poderá adoptar esta actividade, reconhecendo o 

grau de parentesco, a disponibilidade de tempo e o desejo de cuidar (Cattani & 

Girardon-Perlini, 2004). É difícil identificar o tipo de obrigações, que os membros 

das famílias têm uns com os outros, pois estas são explicadas através de 

confrontações com a própria sociedade em que estão inseridos (Pimentel, 2001).  

 O cuidador divide-se em cuidador informal e cuidador formal. Paúl (1997) 

refere que estes prestam cuidados de dois tipos: suporte psicológico e ajuda física 

em situações de dependência temporária ou definitiva.  

 O cuidador informal é composto pelo “cônjuge, filhos e filhas, noras e 

genros, sobrinhos e netos, amigos, membros de entidades paroquiais e de 
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serviços que se dispõe, sem uma formação profissional de saúde”; oferecendo 

cuidados imprescindíveis, com base na sua boa vontade e disponibilidade (Leme 

& Silva, 2000, p.95). Andrade e Rodríguez (2005) referem que no plano do 

conhecimento científico, este cuidado é composto por orientações médicas, tal 

como a administração de terapêutica e programa de reabilitação. Existem outros 

autores que o classificam como cuidador primário. 

 Pavarani e Neri (2005) mencionam que são cuidados oferecidos por outros 

membros da família, amigos, vizinhos, voluntários, disponibilizando a sua boa 

vontade e sem intuito para recompensa monetária. Paúl (1997) acrescenta que 

este grupo de sujeitos, cumpre uma função de companhia, mas são ainda mais 

importantes quando a família não está presente ou não existe. Segundo Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004) as “alterações demográficas têm vindo a alterar o 

panorama dos cuidados informais, através da diminuição do número de familiares 

disponíveis para prestar cuidados e do aumento do número de idosos a 

necessitar de cuidados” (p.61). 

 Carletti e Rejani (2000) referem que o cuidador formal é constituído por um 

indivíduo com formação. Geralmente, são cuidados prestados por instituições do 

Sistema Nacional de Saúde, com intuito de acorrer a situações específicas. Paúl 

(1997) acrescenta a inclusão de “lares, serviços de apoio domiciliário, centros de 

dia (...) instituições privadas de solidariedade social, a maioria ligadas (...) à Igreja 

Católica” (p.92). 

 

 

4.2.1. Perfil do cuidador principal 
 

 Em vários momentos da vida, o indivíduo é desafiado a cuidar, 

principalmente nas tarefas domésticas. As actividades de cuidar são transmitidas, 

normalmente pelas mulheres, fruto de uma cultura tradicional, com diversos 

rituais, como o nascimento, as diferentes etapas da vida e a morte (Honoré, 

2004).  

 Diversos autores são unânimes em afirmar que a prestação de cuidados 

tem predominância feminina (Agulló & Marco, 2000) (Bris, 1994) (Caldas, 2003) 
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(Luders & Storani, 2000) (Rolland, 2000) (Silva, 2004). Caldas (2003) explica que 

o cuidar está inserido socialmente na função de mãe, com isto, cuidar do idoso é 

mais uma tarefa na vida doméstica da mulher.  

 Normalmente, o cuidado é realizado pela esposa, que é a pessoa mais 

acessível e capaz, para a realização de tarefas, por vezes íntimas. Existem 

culturas em que estes cargos são de eleição das crianças. Nas famílias cubanas, 

a filha mais velha é a que presta cuidados, mesmo quando a esposa tem 

condições para o fazer (Luders & Storani, 2000). 

 Diogo, Ceolim e Cintra (2005) acrescentam que a esposa assume a tarefa 

de cuidar, seguida da filha. Para os mesmos autores, o cônjuge que cuida, 

geralmente, já se encontra também em plena velhice, com mudanças nas suas 

capacidades funcionais e por vezes também se encontram doentes. Os 

cuidadores frequentemente pertencem à mesma geração dos idosos cuidados, 

sendo “idosos jovens independentes cuidando de idosos dependentes” (Caldas, 

2003, p.8). A esposa é sempre a primeira opção, só se não tiver capacidade para 

isso, por também estar doente (Silva, 2004). Bris (1994), descreve no seu estudo, 

que Portugal não apresenta igualdade entre os cônjuges que prestam cuidados, 

como nos outros países das comunidades europeias, existe uma maioria 

feminina. Segundo o mesmo autor, entre cônjuges existe o medo de serem 

forçados a irem para uma instituição permanente, por isso amparam-se 

mutuamente, mesmo que fragilizados nas suas necessidades (Bris, 1994). 

 É necessário ter em conta o ciclo da família. As avós já cuidaram dos netos 

e agora são elas que precisam que cuidem delas, transformando-se nas mães 

doentes que serão cuidadas pelas filhas. Como as famílias dos anciões se 

encontram nas últimas etapas da vida, a geração disponível é a descendente: as 

filhas. 

 O indivíduo solteiro está mais destinado a cuidar pela falta de encargos 

familiares e como consequência uma maior disponibilidade de tempo. É também 

este grupo que se encontra mais susceptível aos efeitos negativos do cuidar 

devido ao isolamento, quer pela sua condição pessoal, quer pela falta do papel de 

cuidador quando decorrer a morte (Bris, 1994). 
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 Geralmente, quem presta cuidados são os reformados, o que implica que 

também já tenham uma idade avançada. As mulheres abdicam da sua profissão 

mais rapidamente do que um homem para prestar cuidados a um familiar (Bris, 

1994). Pimentel (2001) acrescenta que a confirmação da mulher na sociedade é 

cada vez mais importante colocando em causa as tarefas tradicionais, ser mãe e 

dona de casa, sendo absurdo esperar que ela desista do que adquiriu para 

prestar cuidados. 

 Outro factor importante é a idade dos cuidadores. Sousa, Figueiredo e 

Cerqueira (2004) apresentam uma “média etária que varia entre os 45 e os 60 

anos” (p.70). 

 

 

4.2.2. Motivações do cuidar 
 

 A noção de cuidar encontra-se presente no indivíduo durante a sua vida, já 

que foi cuidado por outros. Para Honoré (2004) a sua origem baseia-se na 

permuta e colaboração de cuidados e o motivo predominante é a noção de dever 

para com outros, estar em ”dívida de cuidado face àqueles que chegam, como se 

o cuidado fosse o preço a pagar, pelo reconhecimento, da manutenção da vida” 

(p. 134). Petit (2004) acrescenta que se estabelecem objectivos, independente do 

seu desenvolvimento pessoal e satisfação mas “tem também os dos outros, os da 

sociedade e do mundo, numa atitude altruísta e responsável que tem em vista 

fazer o bem” (p. 89). Resumindo, este encontra-se fortemente vinculado pela 

cultura, tradições e história de vida de cada sujeito (Sousa, Figueiredo & 

Cerqueira, 2004). 

 Bris (1994) explica que em Portugal, este dever existe devido à 

implementação do modelo tradicional da família que se sobrepõe ao modelo 

moderno, em que a mulher toma a seu cargo esta tarefa, devido à pressão social. 

As filham cuidam de seus pais por motivos emocionais; se o não fizerem, será 

uma culpabilidade intrínseca delas e será visto como um desrespeito pelos outros. 

Cattani e Girardon-Perlini (2004) referem que as filhas cuidam dos seus 
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progenitores devido ao amor e laços de afecto que sentem, consentindo os seus 

defeitos.  

 Entre os casais, existe um motivo que é vitalício e matrimonial já que “as 

pessoas se casam para o melhor e o pior” (Bris, 1994, p.84). Também Cattani e 

Girardon-Perlini (2004) salientam um elemento afectivo associado a uma cultura 

familiar, com as obrigações, direitos e deveres que ampara a prática de cuidados 

entre o casal.  

 Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) contam que as motivações do cuidar 

devem-se ao dever social “acções impostas por normas sociais” provocando “por 

um lado, os familiares se sintam desvalorizados aos olhos dos outros se não 

tomarem a cargo os parentes idosos dependentes e, por outro, se sintam 

valorizados se respeitarem a regra” (p.66). As mesmas autoras também 

comentam o dever moral que pode ter várias origens e manifestar-se com 

diferentes atitudes. 

 As motivações do cuidar derivam de certas condições: 

a) vivência na mesma casa durante vários anos; 

b) proximidade geográfica; 

c) falta de apoios de instituições domiciliares ou inexistência de lares; 

d) custos económicos elevados no internamento numa instituição.  

(Bris, 1994) (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004) 

 

 Paúl (1997) acrescenta que a relação com um filho aumenta a 

possibilidade na prestação de cuidados; o sexo e o estado civil do idoso prevalece 

na selecção deste, existindo uma preferência do mesmo sexo. Por vezes, os 

indivíduos assumem os cuidados sem se darem conta, muitas vezes 

condicionados pela ausência de outros que adoptem esta tarefa. 

 Roger e Bonet (2000) referem que para cuidar é necessário considerar, em 

primeiro lugar, a própria família, em especial o cuidador principal, tendo em conta 

os seus conhecimentos, disponibilidade, arte de cuidar e a sua própria saúde. Em 

segundo, as ajudas materiais e técnicas disponíveis, como camas articuladas ou 

cadeiras de rodas. Em terceiro, a competência de solucionar problemas, quando 
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surgem, por parte das equipas de saúde. Por último, o apoio de voluntários, como 

os vizinhos, amigos ou grupos de apoio. 

 Sem dúvida que existe um desejo de evitar o internamento em lares. Por 

um lado, isto deve-se ao conceito negativo inerente a estas instituições; por outro, 

a institucionalização do idoso causa vergonha, culpa pelo abandono e a perda de 

consideração pelos que o rodeiam (Bris, 1994). Para Sousa, Figueiredo e 

Cerqueira (2004) os afectos, o amor, a ternura ou a piedade são sentimentos que 

interferem na motivação do cuidar. 

 Pelas diferentes motivações intrínsecas, sociais e culturais que o cuidador 

tenha para cuidar dos seus parentes idosos, por vezes recebem gratificações 

mínimas daquele que apresenta alterações cognitivas (Luders & Storani, 2000). 

Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) acrescentam outro tipo de gratificações, as 

materiais, nem sempre reivindicadas, de “forma desinteressada, estando muitas 

vezes em causa o vislumbre de possíveis heranças”, motivo pelo qual se prestam 

cuidados (p.66). Outro factor e cada vez mais evidente, é o facto dos cuidadores 

serem desempregados e possuírem dificuldades económicas e em troca do 

sustento, cuidam dos seus progenitores.  

 

 

4.2.3. Iniciar ou continuar cuidados 
 

 Bris (1994) descreve duas situações para prestar cuidados. A primeira, no 

seguimento de um processo de avanço lento que leva à dependência do idoso, 

por exemplo uma má acuidade visual que se transforma em cegueira, em que o 

cuidador inicia os seus cuidados sem ter percepção da sua opção e sem se 

identificar como o verdadeiro cuidador, sendo estes cuidados integrados nas suas 

rotinas de vida diária, sendo difícil de datar. A segunda, devido a um 

acontecimento inesperado como a doença, a viuvez ou a abdicação ou morte da 

pessoa que cuidava anteriormente, em que a responsabilidade dos actos é feita 

com conhecimento e é fácil de datar.  

 O indivíduo que cuida nem sempre optou por ser cuidador e a acção 

decorre mais de uma exigência do que duma opção livre e consciente. A pessoa 
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responsável pelo cuidado surge devido à necessidade de reorganização do ciclo 

familiar por se encontrar debilitado pela presença, geralmente, da doença, não 

possuindo, na maioria das vezes, conhecimentos para a prática de cuidados, por 

vezes, durante períodos de tempo alargados (Giacomin, Uchoa & Lima-Costa, 

2005). 

 Cattani e Girardon-Perlini (2004) referem que a pessoa tem mais 

probabilidades de ser cuidador, quanto mais próxima for a relação com o idoso 

dependente, o que faz com que outros membros da família, na mesma situação, 

evitem esta situação. Segundo os mesmos autores, a responsabilidade passa a 

ser filial quando o cônjuge já é falecido, sendo valorizado o facto de conquistar de 

novo lembranças, amor, afecto, conflitos e de certa forma retribuir uma 

gratificação ao progenitor por existir. 
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5. DOMICÍLIO 
 

 Cuidar do idoso em casa é uma situação que deve ser preservada e 

estimulada. Roger e Bonet (2000) referem que o domicílio é o lugar conveniente 

para abordar situações de saúde e doença. Deve ser entendido como um método 

de atenção para com o idoso, com o objectivo de assegurar a sua sobrevivência 

orgânica e social (Silva, 2004). É um espaço significativo que se encontra 

emprenhado de memórias, de experiências e de relações que são importantes 

tanto para o cuidador como para quem é cuidado (Cattani & Girardon-Perlini, 

2004). Resumindo, é o lugar onde o indivíduo decidiu estabelecer a sua 

residência com intenção definitiva. 

 Por várias razões, como a diminuição do internamento hospitalar e a 

dificuldade de encontrar instituições para cuidar de idosos dependentes, devido a 

doenças crónicas ou agudas, a actual propensão é a sua permanência nos 

domicílios sob cuidados de familiares, o que começa a ser uma situação 

frequente (Karsch, 2003) (Cattani & Girardon-Perlini, 2004). 

 Nem sempre este espaço oferece segurança ao idoso, existindo 

dificuldades na sua conservação, criando barreiras arquitectónicas que dificultam 

ou impedem a deslocação do idoso e a exposição a situações de risco que podem 

originar doenças (Carletti & Rejani, 2000). 

 Bris (1994) descreve outras situações, que tornam vulnerável a vivência do 

idoso no seu domicílio, referentes às condições da habitação como: 

a) superlotação ou ao facto de viver sozinho; 

b) mau estado de conservação do imóvel; 

c) localização num andar muito elevado, sem elevador; 

d) insuficiência de equipamentos sanitários, de condições de higiene e 

conforto. 

 

 Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) acrescentam que existem três 

momentos próprios que limitam a vivência no domicílio, quer quando existe a 

morte do cônjuge, quer quando surge a doença ou após uma queda e quer 
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quando a sua habitação não tem condições adequadas ou quer quando o idoso 

vive longe dos seus parentes. 

 As elevadas despesas nos cuidados de saúde são um dos motivos que 

interferem na decisão do idoso permanecer no domicílio o maior tempo possível 

(Wilkerson, 2004). Outro factor importante e pouco abordado é a própria vontade 

do idoso em abandonar o seu meio ambiente e a sua privacidade. 

 Segundo Cattani e Girardon-Perlini (2004), é em casa que os sujeitos 

exercem as suas actividades, concebem vínculos de afecção ou aversão e em 

algum momento, consoante as situações vividas, devido a um dos seus familiares 

ou por doença ou por precisar de ajuda, tornam-se cuidadores. Por outro lado, é 

neste espaço protector que se promove a saúde, previne a doença e se presta 

cuidados (Pereira, 2002). Para Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) este oferece 

“segurança objectiva contra a adversidade do meio ambiente e segurança 

subjectiva contra o medo; local de intimidade e privacidade individual e familiar; 

lugar de identidade (...) um depósito de lembranças permitindo a continuidade 

entre o passado e o presente” (p.129).  

 Existem outros factores que possibilitam e intercedem na permanência do 

idoso no domicílio, como o acesso a recursos específicos, de forma a auxiliar a 

família e a reduzir os custos como: 

a) acesso a equipamentos de saúde específicos; 

b) material específico como a medicação, material curativo, cadeira de 

rodas e banho, material de oxigenoterapia, nebulização e aspiração de 

secreções, colchões e camas articuladas; 

c) formação aos familiares; 

d) acesso a uma rede de transporte adequado.      (Carletti & Rejani, 2000) 

 

 Segundo os mesmos autores, é na velhice que se verifica uma restrição do 

espaço social, existindo a manutenção do idoso em sua casa, podendo ser reflexo 

da sua “condição económica, física, emocional e social” (p.416). No entanto, as 

actuais condições de vida obrigam o afastamento das gerações, reflectindo-se no 

facto de não existir espaço para coabitarem entre si. 
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5.1. INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 

 À família alargada que existiu, e não há muito tempo, surge nos nossos 

dias, por toda a parte, a família nuclear, em que privam pais e filhos, não existindo 

espaço para avós e outros. Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) referem a 

indisponibilidade de possíveis cuidadores. Nestas condições o cuidado ao idoso 

pode ser difícil ou inexistente, podendo ser um dos motivos para a sua 

institucionalização (Leme & Silva, 2000). 

 O ideal seria manter o idoso no seu próprio domicílio, no seu conforto, mas 

a maioria das vezes é impossível por razões médicas ou falta de saúde e razões 

sociais ou a falta de suporte familiar (Páez, Moreno, Polo, Arroyo, Reguilón & 

Lorenzo, 2002). Paúl (1997) refere que a institucionalização, por norma, acontece 

na consequência da incapacidade funcional, associada à carência ou inexistência 

de apoios sociais.  

 Para Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) a interacção de outros serviços 

com a família, ocorre ao longo das suas vidas quer na infância quando as 

crianças frequentam as escolas, quer em situações de crise como o desemprego. 

No fundo, estas “definem-se num contexto histórico, a partir das experiências, ao 

longo das gerações, na relação com os sistemas social e simbólico, em termos 

das expectativas atribuídas pela família aos técnicos e instituições” (p.97). 

 Geralmente, a institucionalização ocorre para a família ou para os idosos 

que não tenham família, como a última hipótese, quando todas as outras foram 

esgotadas. Por vezes, a possibilidade dos filhos na prestação de cuidados não 

responde às carências e expectativas dos pais, o que causa problemas na 

permanência do idoso no próprio domicílio, ou na dos filhos, sendo a melhor 

decisão. 

 Pimentel (2001) considera várias condições para a institucionalização do 

idoso como: 

a) grau de dependência; 

b) tipo de cuidados; 

c) recursos materiais e tempo da família.  
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 Roger e Bonet (2000) explicam que a decisão do indivíduo dependente ser 

cuidado no domicílio ou numa instituição, depende do tipo de cuidados que 

precise e/ou da existência de alguém que possa cuidar e que possua recursos 

suficientes para fazê-lo, como conhecimentos, habilidades, atitudes e meios 

materiais disponíveis. 

 Leme e Silva (2000) acrescentam que nos nossos dias, um grande número 

de instituições governamentais e privadas substitui a família nestas tarefas 

históricas associadas ao cuidar. Silvestre e Neto (2003) referem que este facto 

representa um modelo que exclui o idoso e provoca deterioração na sua 

autonomia e capacidade funcional. Mesmo o internamento hospitalar por um curto 

período de tempo, leva a este tipo de perda.  

 A institucionalização ainda implica conotação negativa, associada ao 

abandono da família, ou à dependência do idoso. Estes precisam de um suporte, 

uma rede social de apoio para continuarem na comunidade, senão serão 

institucionalizados (Paschoal, 2000). Outro factor relevante é o aumento da 

expectativa de vida que aumenta esta probabilidade. Os lares de terceira idade 

são o exemplo de internamento definitivo e uma opção que geralmente é tomada.  

 

 

5.1.1. Apoio domiciliário 
 

 No sentido de aliviar a sobrecarga exercida pela prestação de cuidados ao 

idoso, actualmente, encontra-se à disposição, cada vez com mais facilidade, 

entidades privadas e governamentais que dão resposta às dificuldades dos 

cuidadores no domicílio. 

 Nas sociedades tradicionais, existia uma aliança entre gerações, mediante 

a qual os progenitores cuidavam de seus filhos com expectativa de um dia estes 

cuidarem deles. Nas sociedades modernas isso não acontece, existindo uma 

despersonalização por parte dos intervenientes (Pimentel, 2001).  

 Para Rice (2004) o aparecimento e desenvolvimento dos cuidados 

domiciliários devem-se à pressão social, com o objectivo de fazer contenção nos 



Cuidar do idoso dependente no domicílio: Avaliação dos problemas 

    44 

gastos. Por outro lado, evitam ou adiam a institucionalização definitiva dos idosos 

(Lueckenotte, 1999). 

 Pimentel (2001) refere que a institucionalização definitiva do idoso, até há 

pouco tempo, era a única facilidade de apoio formal, mesmo para quem 

precisasse de um apoio temporário e tivesse possibilidade de continuar em sua 

casa. 

 Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) mencionam que a dificuldade em 

aumentar os cuidados formais depende de ideias negativas pré-concebidas, 

demostrando desinteresse e abandono dos familiares ao seu idoso. 

 Em Portugal, existem várias “organizações públicas, privadas e de 

solidariedade social” que concedem vários serviços, nomeadamente a prestação 

de “cuidados de higiene do doente, confecção e distribuição de refeições, limpeza 

da habitação, tratamento de roupas” (Fernandes, Pereira, Ferreira, Machado & 

Martins, 2002, p.34). 

 O implementar do apoio domiciliário surge em resposta a diversas 

dificuldades como:  

a) privacidade, segurança e prestação de cuidados individualizados; 

b) tomada de decisões absoluta e responsabilidade do idoso/família; 

c) diminuição de custos.              (Duarte & Diogo, 2005) 

 

 Pimentel (2001) acrescenta que a criação deste serviço deveu-se a dois 

factores importantes. O primeiro refere-se ao facto do idoso, aquando o 

internamento, comprometeu o relacionamento com outros, existindo para muitos 

um afastamento definitivo, o que causa situações de angústia. O segundo é 

devido à inutilidade das instituições, as condições desumanas e com os custos 

elevados.  

 É de salientar ainda os serviços domiciliários de saúde, fornecidos pelo 

sistema de saúde, nomeadamente o Centro de Saúde da área de residência que 

poderão “providenciar na fase aguda da doença, ou sempre que se justifique, 

vários tipos de cuidados dirigidos ao doente”, evitando a hospitalização, por vezes 

desnecessária (Fernandes, Pereira, Ferreira, Machado & Martins, 2002, p.34). 
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 Roger e Bonet (2000) acrescentam que a perda de autonomia dos 

indivíduos, a degradação da saúde, o facto dos idosos e indivíduos dependentes 

preferirem ser cuidados nos seus domicílios, a pouca disponibilidade ou falta de 

cuidadores familiares, o aumento de cuidados por profissionais, o aumento de 

idosos dependentes e, como consequência, o aumento de custos, são critérios 

determinantes que aprovam o apoio domiciliário. Este tem como finalidade ajudar 

a família nos cuidados ao idoso, promovendo a melhoria da qualidade de vida de 

ambos (Pavarini & Neri, 2005). 

 O aumento destes serviços surgiu com o intuito de evitar a exclusão e 

institucionalização do idoso, evitando o isolamento e inserindo-o na sociedade 

(Pimentel, 2001). Para Duarte e Diogo (2005) há que ter em conta que “o 

ambiente do idoso tem história própria, carregado de lembranças, onde cada foto 

ou objecto retracta um momento único na vida do mesmo e, portanto é carregado 

de significados” (pp.11). 
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Capítulo II 
 

Problemas do Cuidador associado ao cuidar 

Sugestões para minimizar os problemas do cuidador 
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1. PROBLEMAS DO CUIDADOR ASSOCIADOS AO CUIDAR 
 

 As dificuldades, geralmente, surgem quando um dos membros da família 

se torna mais dependente, precisando de cuidados desta (Pimentel, 2001). 

 O primeiro problema que emerge nesta situação é definir quem é o 

cuidador principal. Dentro do ciclo familiar estabelecer quem “tem o dever de 

cuidar conduz frequentemente, a conflitos” (Pimentel, 2001, p.91). Segundo o 

mesmo autor, enquanto as ajudas são mínimas não causam perturbações na vida 

do indivíduo e os problemas encontram-se dissimulados, mas quando começa a 

existir uma acumulação de encargos, então existe a necessidade de repartir 

tarefas e o problema torna-se mais visível. Independentemente das mudanças 

previsíveis que abrangem as emoções, as relações e as despesas, surge a 

necessidade de uma organização na família (Karsch, 2003).  

 Cuidar é dar atenção à vida identificando as dificuldades e encontrando 

soluções, mantendo a morte afastada. Petit (2004) acrescenta que “é uma arte 

difícil, porque tem a ver com a incerteza do ser, a sua fragilidade e a sua 

diversidade”. No entanto, se para muitos cuidadores prestar cuidados ao idoso é 

“algo de gratificante e uma oportunidade de enriquecimento pessoal, é inegável 

que este encargo acarreta consequências negativas” (Sousa, Figueiredo & 

Cerqueira, 2004, p.78). 

 

 

1.1. SAÚDE E EMOÇÕES 
 

 O cuidador principal possui as maiores responsabilidades nos cuidados 

sendo mais susceptível a patologias físicas ou mentais (Luders & Storani, 2000). 

 Segundo Bris (1994), os cônjuges que cuidam encontram-se mais 

debilitados que os seus descendentes, quer pela idade mais avançada, quer pela 

menor resistência física, própria da idade. Este acontecimento coloca-os em 

circunstância de sofrer de alguma doença.  
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 O mesmo autor refere que em Portugal, os cuidadores sofrem de 

consequências físicas como: 

a) esgotamento físico e diminuição da força; 

b) lombalgias; 

c) cansaço e fadiga geral; 

d) stress, irritabilidade, ansiedade, nervosismo e insónias; 

e) esgotamento mental e estado depressivo. 

 

 Fernandes, Pereira, Ferreira, Machado e Martins (2002) acrescentam 

outros problemas físicos como cefaleias, tendinites e noites mal dormidas. As 

actividades que obrigam a um excesso de carga física e emocional originam 

angústia, fadiga ou burn-out; como consequência dos sonos interrompidos. 

Azeredo (2003) acrescenta que à fadiga física, adiciona-se o facto de saber se o 

cuidado ao idoso é correcto ou o saber gerir o tempo que dispõe entre as tarefas 

com o idoso, a casa e o emprego. 

 Quando existem doenças demenciais ou cognitivas, o cansaço é mais 

psicológico, comparado com outros cuidadores sem estes encargos; os 

sentimentos dos cuidadores são o medo, a vergonha, a angústia, a ansiedade, a 

depressão e a culpa (Luders & Storani, 2000). O sentimento de culpa surge do 

facto de não fazer bem ou/nem o suficiente, da sensação de abandono do idoso 

para ter as suas liberdades, como ir de férias ou passear, do descontrolo e por 

vezes verbalizar determinadas afirmações ou ter determinados comportamentos 

violentos (Bris, 1994). Pereira (2002) descreve que o sentimento de culpa pode 

surgir, por exemplo, pelo aparecimento de úlceras de pressão no idoso, quando a 

cuidadora tinha sido informada pelo enfermeiro para o mobilizar/posicionar. No 

entanto, verifica-se o esforço para manter os cuidados no domicílio, o conflito para 

não ser demitida do seu emprego, associado à realização das tarefas domésticas. 

 Para Fernandes, Pereira, Ferreira, Machado e Martins (2002) pode existir 

uma sobrecarga emocional mais evidente quando o cuidador não se sente 

valorizado pela actividade que faz.  

 O cuidar dos seus progenitores ou cônjuge, faz emergir emoções pessoais 

e familiares de delicado trato, inseridas numa história de vida comum (Pavarini & 
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Neri, 2005). Para Cattani e Girardon-Perlini (2004), a continuidade do cuidado 

promove a manifestação de emoções de desagrado por parte do cuidador, o que 

pode provocar situações de conflito entre ele e o idoso. Por outro lado, o cuidado 

pode estar envolvido de agradecimento e consideração pelo ancião que também 

já cuidou deste, noutras ocasiões. 

 O idoso pode ser maltratado fisicamente, psicologicamente, sexualmente 

ou economicamente. Segundo Paho (2005), pode ser com o propósito ou não, 

embora seja uma violação dos direitos humanos. O descuido por parte do 

cuidador, por vezes intencionalmente, é um exemplo de maltrato.  

 

 

1.2. RELAÇÕES E VIDA SOCIAL 
 

 Segundo Bris (1994), as relações são de ordem matrimonial, filial, parental, 

entre irmãos ou extra familiares. A relação do cuidador e do idoso é vinculada 

pela história de vida de cada um e pela convivência de ambos. Pode ser de 

benevolência ou de acertar desavenças passadas, o que impossibilita que as 

emoções sejam constantes, originando diferenças bruscas nos comportamentos 

quer pela positiva, quer pela negativa. Para Fernandes, Pereira, Ferreira, 

Machado e Martins (2002), “o conflito familiar tem um impacto significativo na 

sobrecarga e stress e, portanto, na saúde mental do cuidador informal” (p.33). 

 Se o cuidador tiver uma relação conjugal, esta é lesada. O companheiro 

não fica indiferente, com tendência para conflitos entre o casal (Bris, 1994) e com 

os seus descendentes (Genovés, 2000). Resumindo, existe uma falta de atenção 

perante a família, inclusive o cônjuge e os filhos. 

 A troca de papéis entre o cuidador e o idoso acontece e as principais 

mudanças são: entre a filha e a mãe e entre cônjuges (Bris, 1994). Pavarini e Neri 

(2005) acrescentam que “o exercício do papel do cuidador tende a competir com 

o desempenho de papéis profissionais e familiares que os cuidadores ou cônjuges 

exerciam anteriormente” (p.50).  

 Cattani e Girardon-Perlini (2004) concordam que geralmente quando se é 

cuidador, o principal objectivo é cuidar do familiar dependente, atendendo às suas 



Cuidar do idoso dependente no domicílio: Avaliação dos problemas 

    52 

necessidades. Por outro lado, a sua própria vida é descuidada, desistindo das 

suas próprias vontades. Com isto, a vida do indivíduo é alterada em desempenho 

das carências do outro, passando a viver para este, não tendo liberdade para 

conduzir a sua própria vida; observando-se a desistência nas actividades de lazer 

e convívio. Simultaneamente, o idoso dependente exige a permanência do 

cuidador a tempo inteiro e nem sempre reage bem quando está ausente. 

Segundo Genovés (2000), existe tendência para o isolamento social do cuidador, 

que se limita a permanecer em casa, acumulando todos os efeitos psicológicos 

que resultam desta situação.  

 Castillo e Fonollá (2005) acrescentam que existem várias alterações na sua 

vida do cuidador como: 

a) diminuição das forças física e psicológica, ficando exausto por ter de 

suportar o encargo do idoso, dependendo dele as 24 horas do dia; 

b) acumulação de inquietações, decisões e fracassos; 

c) ocupação excessiva de tarefas para os quais não está habilitado, como 

administrar a medicação ou dar banho; 

d) desconsideração pela sua liberdade, sem disposição para se preocupar 

consigo, abdicando da sua saúde; 

e) solidão e tristeza por não ter ninguém com quem partilhar a sua 

situação. 

 

 Para Pavarini e Neri (2005), o isolamento e esta acumulação de tarefas 

devem-se a motivos demográficos, culturais e sociais; as razões demográficas 

são devido às famílias serem cada vez mais pequenas, tendo menos filhos e as 

mulheres terem papel activo na sociedade; as culturais pelas alterações de 

valores dentro da própria família; as sociais referem-se à camaradagem para com 

os idosos. Na sociedade portuguesa, a cooperação do vizinho ainda exerce um 

papel preponderante, embora nos grandes centros urbanos esta tende a 

desaparecer (Azeredo, 2003) (Pimentel, 2001). Pimentel (2001) acrescenta que 

nas cidades, predomina “o individualismo e a forma impessoal”, na maneira como 

os “indivíduos se relacionam, tendem a enfraquecer as formas de sociabilidade 

ligadas a essa solidariedade”, não existindo vínculo entre os indivíduos (p.48). 
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 Cuidar é uma actividade solitária, tanto no facto de efectuar as actividades 

sozinho como no escasso auxílio social dos indivíduos que estão a viver esta 

condição ou já a viveram (Pavarini & Neri, 2005). 

 Fernandes, Pereira, Ferreira, Machado e Martins (2002) acrescentam o 

problema de por vezes “os cuidadores receberem críticas negativas” relativas à 

tarefa de cuidar, sendo questionados pela qualidade de cuidados que praticam 

(p.33). 

 Os indivíduos que têm o encargo de cuidar de idosos dependentes, 

acumulam as consequências e todos os sentimentos de devoção deste cuidado 

tais como: a dor de ver os seus familiares queridos numa situação de 

incapacidade e a necessidade de partilhar a mesma dor com o idoso ( Borobio, 

2000). 

 Existe também, segundo o mesmo autor, uma perturbação no plano 

pessoal, como abdicar das férias.  

 Associadas à dificuldade de prestar cuidados, surge a questão da 

sexualidade, da incapacidade de cuidar, do descontentamento e da solidão 

(Martins, 2005).  

 

 
1.3. VIDA PROFISSIONAL E ECONÓMICA 
 

 Para Cattani e Girardon-Perlini (2004), uma condição que colabora no 

desgaste emocional do cuidador é o problema económico. As patologias que 

causam dependência produzem gastos acumulados para as famílias, devido a um 

cuidado contínuo ao idoso (Caldas, 2003) (Pavarini & Neri, 2005). Genovés 

(2000) acrescenta todos os custos com as adaptações no domicílio para a melhor 

acomodação do idoso. 

 O trabalho é a fonte de realização e contentamento para o cuidador; em 

contrapartida tem como vantagem conservar a harmonia do indivíduo e como 

pretexto escapatório na prestação de cuidados. A cessão da actividade 

profissional não é satisfatória devido à perda de estatuto social, prestígio, de 

relações e rendimentos (Bris, 1994). 
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 Para o cuidador, os efeitos familiares e profissionais provêm do excesso de 

trabalho doméstico e profissional e do tempo consumido pelo idoso dependente 

(Azeredo, 2003). 

 Quando a reforma do idoso é reduzida face aos gastos das suas 

necessidades, é o indivíduo que cuida que suporta as despesas adicionais, se 

puder. Bris (1994) explica que pode acontecer o contrário: quando é a reforma do 

idoso que sustenta o cuidador financeiramente, na alimentação ou alojamento. É 

de salientar que o problema financeiro surge em camadas sociais mais frágeis, 

resultado “da escassez de rendimentos, fruto dos baixos valores das pensões de 

reforma, a par com as elevadas despesas com a assistência médica, 

medicamentosa e ajudas técnicas” (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004, p.85). 

 Para Genovés (2000), existe alteração na vida social do indivíduo devido à 

redução do seu tempo livre e na impossibilidade de poder exercer a sua 

actividade profissional. Geralmente, a acumulação da actividade de cuidar do 

idoso, doméstica e por vezes profissional, conduzem o cuidador ao esgotamento 

se não conseguir uma estabilidade organizacional, uma boa gestão de tempo e 

ajuda de profissionais (Azeredo, 2003). Bris (1994) acrescenta outros factores 

para a limitação do tempo livre como a “ausência ou pequeno grau de ajuda 

exterior, necessidades intensas de cuidados e/ou vigilância, actividades 

profissionais, dificuldades financeiras, cansaço, perda de energia e isolamento” 

(p.97). 

 Caldas (2003) explica que o Estado não pode institucionalizar todos os 

idosos dependentes, quer pelos custos elevados, quer pela qualidade de 

prestação de cuidados que poderia dar; por outro lado, não existem instituições 

governamentais, nem privadas para responder ao aumento diário de idosos. 

 

 

1.4. FALTA DE APOIOS 
 

 Prestar cuidados é uma actividade difícil quer a nível emocional, social, 

financeira, entre outras. Geralmente, os cuidadores obtêm pouco ou nenhum 

benefício do exterior (Luders & Storani, 2000). Vicente (2003) salienta que as 
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necessidades sentidas pelos prestadores de cuidados referem vontade de obter 

mais informação, um comportamento melhor e personalizado e uma maior 

atenção por parte dos profissionais.  

 Para Pavarini e Neri (20005), os problemas de cuidar de idosos 

dependentes em casa implicam uma sobrecarga para o cuidador, sendo 

exacerbados pela falta de capacidade e de informação, assim como a escassez 

de serviços específicos, profissionais especializados, apoio formal aos idosos e a 

formação insuficiente dos profissionais. Borobio (2000) acrescenta os problemas 

de acesso a apoios técnicos como a cadeira de rodas e a falta de cooperação dos 

médicos e instituições. 

 Vicente (2003) menciona que quando se inicia a prestação de cuidados, o 

cuidador, por vezes inexperiente, tem de se adaptar à nova condição, carecendo 

de habilidade e conhecimentos sobre a nova doença e a própria actividade de 

cuidar. A conveniência de adquirir informação ocorre, geralmente, no início da 

prestação de cuidados, abrangendo os serviços existentes na comunidade, os 

subsídios e os direitos (Bris, 1994). Existe a necessidade de ensino para adquirir 

conhecimentos para prestar cuidados e esclarecimentos sobre a própria doença e 

a dependência. 
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2. SUGESTÕES PARA MINIMIZAR OS PROBLEMAS DO 
CUIDADOR 
 

 A qualidade de vida do idoso dependente está relacionada com a qualidade 

de vida de quem cuida. Martins, Ribeiro e Garrett (2004) mencionam que “a 

promoção do bem-estar dos cuidadores e a prevenção de crises merecem, por 

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

doentes a seu cargo, assim como a sua permanência na comunidade” (p.18).  

 Caldas (2003) explica que a dependência deve ser considerada como uma 

acção activa, em que o ambiente exterior, incluindo os cuidados prestados, pode 

favorecer ou não a sua evolução, ou até prevenir esta situação. Karsch (2003) 

acrescenta que “a prevenção das doenças crónicas e degenerativas, a 

assistência à saúde dos idosos dependentes e o suporte dos cuidadores 

representam novos desafios para o sistema de saúde” (p.861). 

 Excluir a pessoa idosa e as suas vontades, é uma atitude frequente, por 

parte de quem cuida. Bris (1994) refere que se o indivíduo em questão 

participasse no diálogo com o cuidador, seriam evitadas situações desagradáveis 

e conflitos futuros para ambos. Por outro lado, o idoso dependente, ainda faz 

parte de um mistério dissimulado para a sociedade, onde é mantido no domicílio 

ou em instituições, não existindo preocupação política de protecção social 

(Karsch, 2003). 

 Para Martins (2005), os principais objectivos de quem cuida são 

direccionados para melhorar a qualidade de vida do outro dependente, de forma a 

prevenir complicações, satisfazer as suas necessidades, retomar o máximo da 

sua autonomia perdida e, se necessário, providenciar uma morte digna. É urgente 

realçar que os problemas associados ao envelhecimento, devem ter evidência 

para os gestores de saúde, com finalidade de planearem os seus serviços ao 

idoso e seus familiares (Feliciano, Moraes & Freitas, 2004). 

 É necessário que o cuidador utilize criatividade e amor nos cuidados ao 

idoso quer na cura da doença, quer na promoção da saúde e prevenção da 

própria doença (Sebastião, 2002). 
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 O apoio fundamental aos idosos dependentes é a família, concedendo 

grande parte do seu tempo e garantindo os cuidados essenciais para o seu bem 

estar. Castillo e Fonollá (2005) acrescentam que para que isto seja possível, é 

necessário receber informação adequada para alcançar resultados positivos, de 

forma a melhorar a comodidade de ambos. 

 É certo que os cuidadores, por vezes, não sabem que poderiam solicitar o 

auxílio dos profissionais de saúde sobre as dúvidas que têm no cuidar (Cattani & 

Girardon-Perlini, 2004). É necessário informar o cuidador informal sobre os 

diferentes apoios que existem na comunidade, valorizar o benefício de obter 

auxílio de outros indivíduos, com o propósito de evitar a sua fadiga (Azeredo, 

2003). Rodríguez (2000) refere a importância do desenvolvimento de serviços e 

programas de apoio como o apoio domiciliário, centros de dia e centros 

temporários, com o intuito de libertar temporariamente o cuidador das suas 

responsabilidades.  

 Todos os profissionais de saúde deveriam receber formação para se 

adaptarem à população idosa, principalmente os de saúde primária (Feliciano, 

Moraes & Freitas, 2004). 

 É importante estimular as relações de confiança entre profissionais, 

cuidadores e idosos, com o intuito de conhecer as suas dificuldades e carências, 

criando objectivos comuns e desenvolver programas com finalidade de minimizar 

estas situações, (Feliciano, Moraes & Freitas, 2004) (Pereira, 2002). Caldas 

(2003) acrescenta que “o cuidador informal poderia e deveria ser visto como 

agente de saúde e receber orientações direccionadas para prestar um cuidado 

adequado ao idoso”, quer através da prevenção da dependência, quer de 

ensinamentos sobre os cuidados a prestar ao idoso dependente (p.781). 

 O cuidador necessita de, para além de receber orientações sobre o 

cuidado, receber periodicamente, no domicílio, visitas de profissionais: assistente 

social, médico, enfermeiro, entre outros, com a intenção de avaliar todas as 

preocupações associadas à actividade de cuidar (Karsch, 2003). Cattani e 

Girardon-Perlini (2004) explicam que os profissionais de saúde têm de cooperar 

com o cuidador informal inexperiente, com o objectivo de produzir conhecimentos 

e aptidões para a tarefa de cuidar. Por outro lado, é necessário incutir que a 
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actividade de cuidar não é perder a liberdade, nem ficar isolado do mundo, 

explicando que existe uma equipa envolvida neste processo. O cuidador tem de 

saber desprender-se deste papel, sabendo que a sua vida não se focaliza apenas 

no cuidar, tendo em conta as suas limitações, de forma a evitar exaustão física e 

psicológica (Castillo & Fonollá, 2005). 

 A proposta principal do governo para a família, no caso de existência de 

um membro dependente, é que possa contar sempre com a disponibilidade de 

alguém da rede. Karsch (2003) menciona que é essencial pesquisar a 

organização da família, na sociedade e cultura em que está inserida, e os 

cuidados a serem prestados.  

 Para Bris (1994), um motivo que pode contribuir para a solução de 

problemas do cuidador, relativos à sobrecarga física, é o delegar do maior número 

de tarefas noutras pessoas, compensadas monetariamente ou não. A mesma 

autora acrescenta que a cooperação entre irmãos, geralmente origina uma 

distribuição das tarefas. 

 Por outro lado, esta situação de crise pode estabelecer ou reativar a 

conveniência entre irmãos gerando uma solidariedade colectiva. Para prevenir o 

esgotamento mental, é necessário ter expectativas realistas para o idoso, 

reconhecendo os pequenos progressos que realiza, assim como receber todo o 

apoio possível da família, de voluntários e outras instituições (Fiel, 2002). 

 O principal objectivo é manter o idoso no domicílio, facultando condições 

ao idoso e cuidador. Karsch (2003) acrescenta que deveria existir um serviço 

prestado por profissionais de forma a revezar os cuidados. 

 Uma sugestão para solucionar o problema de evitar a institucionalização a 

tempo inteiro, referida por Leme e Silva (2000), é a do idoso poder frequentar o 

centro de dia, ou o centro de noite, quando existe, o que impede a ruptura social e 

familiar. 

 Uma outra solução, mas esta tendo em conta a necessidade do cuidador 

prescindir dos seus encargos, é responsabilizar temporariamente (horas ou 

mesmo dias), através da contratação de serviços formais como centros de dia, 

alojamento temporário em instituições ou pousadas de férias para idosos 
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dependentes, com a finalidade do cuidador se restabelecer e ter tempo para tratar 

de si (Bris, 1994). 

 Uma solução ainda pouco divulgada é os grupos de apoio, sendo pretexto 

para os cuidadores manifestarem os seus sentimentos, privações, dificuldades, 

esperanças referentes à condição de cuidar do idoso dependente no domicílio 

(Diogo, Ceolim & Cintra, 2005). Estes grupos geralmente não são considerados 

como uma necessidade para quem cuida, a menos que o indivíduo já faça parte 

deste (Bris, 1994). 

 Azeredo (2003) refere que o contributo económico e o proporcionar de 

recursos materiais e humanos são importantes para evitar a exaustão do 

cuidador. Rodríguez (2000) sugere a existência de uma norma de apoio fiscal 

com a intenção de diminuir a sobrecarga financeira que as famílias têm, ao cuidar 

do idoso dependente. 

 O mesmo autor acrescenta a criação de medidas que preservem os direitos 

laborais dos cuidadores de forma a não prejudicar a sua actividade profissional 

e/ou futura reforma. 

 Genovés (2000) adianta a nomeação de grupos associativos e de 

voluntariado para solucionar determinados problemas. A sociedade necessita de 

auxiliar os idosos através de “iniciativas ou instituições: hospitais e clínicas, 

serviços de atendimento e enfermagem doméstica, orientações higiénicas ou 

alimentares, ambientes e estímulos às práticas da mobilidade corporal” 

(Baldessin, 2000, p.495). 

 Se existir a promoção da autonomia e independência da população idosa, 

aumentará a qualidade de vida consequente de uma velhice saudável (Paschoal, 

2000). 
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1. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 
 

 O desenvolvimento científico e cultural tem proporcionado o aumento 

crescente na expectativa de vida. Baldessin (2000) menciona que o avanço da 

medicina, dos recursos de higiene e alimentação, a redução do tempo de 

trabalho, as normas de segurança no trabalho e a protecção do indivíduo 

concedem uma vida mais longa e saudável. Por outro lado, existe a procura 

constante do seu próprio equilíbrio e harmonia. Quando confrontado com a 

doença, torna-se frágil e a sua integridade física, mental e social é ameaçada. No 

entanto, tem a capacidade de se reajustar procurando a sua própria estabilidade e 

adaptando-se à situação imposta (Carletti & Rejani, 2000). 

 O processo de envelhecer e o apreço dado a este ou não, resulta do 

contexto histórico da sociedade em que se está inserido, modificando assim o 

modo como se envelhece (Pimentel, 2001). 

 Fernandes (2000) refere que o indivíduo se torna dependente de outro, 

quando não tem capacidade para realizar as suas tarefas de vida diária sem 

auxílio de outros, ou por ser idoso, ou por outros motivos físicos, psicológicos, 

sociais ou económicos. 

 A família é a entidade responsável por cuidar destes idosos dependentes, 

embora, cada vez mais, está sujeita a várias mudanças na sua própria estrutura. 

Hanson e Kaakinen (1999) acrescentam que pode variar desde conceitos 

tradicionais de família, a família nuclear e alargada, até estruturas familiares 

monoparenterais, reconstituídas e as do mesmo sexo.  

 A actividade de cuidar é nomeada feminina. Para Pavarini e Neri (2005) as 

mulheres possuem características femininas, como a capacidade para a 

maternidade, paciência e agrado pela arte de cuidar. 

 O cuidar de idosos dependentes, origina vários problemas para o cuidador 

existindo uma sobrecarga de cuidados. Para Cattani e Girardon-Perlini (2004), os 

cuidadores geralmente ficam exaustos, sem condições para cuidar, ultrapassando 

as suas próprias limitações. Outro problema preocupante é a nível económico, 

devido às perdas financeiras, quer pelo elevado custo que implica o cuidar, quer 
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pela diminuição ou suspensão da sua actividade profissional (Bris, 1994). Luders 

e Storani (2000) acrescentam que o cuidador precisa de reconhecimento da sua 

dedicação e trabalho e de incentivo para a possibilidade de contacto com outros 

indivíduos, pois é uma actividade solitária que pode gerar frustração e angústia. 

 Torna-se necessário alertar os cuidadores sobre soluções que 

desconhecem, quer pela falta de informação ou de apoios, de forma a minimizar 

os problemas com que são confrontados quando prestam cuidados ao idoso 

dependente no domicílio, evitando a institucionalização. Segundo Carletti e Rejani 

(2000) esta ocorre quando estão “esgotados os recursos da família para a 

manutenção do idoso em seu convívio” (p.418). 

 Um estudo de investigação começa com uma questão que o investigador 

gostaria de resolver. A questão central que orienta este trabalho diz respeito ao 

cuidador principal e ao idoso totalmente dependente no domicílio, de forma a 

identificar os problemas associados ao cuidar e encontrar soluções para facilitar 

este cuidado. É um tema da actualidade, de grande interesse e pertinência quer a 

nível social, devido ao aumento de idosos a nível mundial (inclusivamente na 

nossa sociedade), que directa ou indirectamente gera preocupação no indivíduo. 

Fortin, Côté e Vissandjée (2003b) acrescentam que o “problema de investigação 

articula-se com a questão precisa, a qual tem relação com o domínio de 

interesse” (p.39). 

 

 

1.1. OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 

 O objectivo principal, deste estudo, é inventariar os problemas inerentes ao 

cuidar de idosos totalmente dependentes no domicílio, identificados pelos 

cuidadores informais. Para atingir o objectivo proposto, foram delineados as 

seguintes áreas de intervenção: 

a) Identificar os problemas que os prestadores de cuidados informais 

encontram ao cuidar do idoso dependente no domicílio; 

b) Identificar conhecimento de eventuais soluções para resolução de 

problemas na prestação de cuidados; 
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c) Identificar as ajudas de outras instituições privadas e da comunidade; 

d) Identificar o tipo de serviços prestados ao domicílio, pelo apoio domiciliário 

e Centro de Saúde. 

 

 Fortin, Côté e Vissandjée (2003b) definem objectivo como “um enunciado 

que indica claramente o que o investigador tem intenção de fazer no decurso do 

estudo”, o porquê da investigação, que orienta o decorrer da pesquisa (p.40). 

Fundamentados por estas finalidades, procurou-se conhecer e compreender esta 

realidade, através de entrevistas direccionadas ao cuidador principal do idoso 

dependente em contexto domiciliar. 
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2. MÉTODOS 
 

 Neste trabalho deu-se importância à investigação qualitativa sendo o tipo 

de estudo utilizado o descritivo. 

 Um motivo que gerou alguma perturbação na realização destas entrevistas, 

consistiu no facto das pessoas escolhidas fornecerem dados válidos e 

representativos. Por isso, numa primeira fase, realizaram-se entrevistas num 

concelho, nomeadamente o de Vagos e numa segunda, no Concelho de Ílhavo, 

de maneira que, na apresentação dos resultados finais, a amostra fosse mais 

significativa. 

 Para o tratamento estatístico utilizou-se o programa Statistical Package of 

Social Science (SPSS) versão 13.0. Com os dados encontrados criou-se uma 

base de dados. Nesta foram armazenados e codificados, todos os dados obtidos, 

tendo em conta todas as possibilidades de análise de modo a facilitar o processo 

de introdução de novos resultados para posterior análise. Posteriormente 

construíram-se tabelas para facilitar a compreensão das variáveis em estudo e a 

sua futura análise o que também permite resumir a informação obtida. Para 

perceber melhor certas características ou resultados da amostra em estudo, 

efectuaram-se cruzamentos entre as variáveis. 

 

 

2.1. VARIÁVEIS DO ESTUDO 
 

 As variáveis existentes neste estudo são: 

 1. do idoso cuidado: 

a) sócio/demográficas: idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade; 

b) valorização da capacidade funcional: dependentes e confinados ao 

leito; 

c) dependência do idoso, em dias, a contar do dia em que ficou 

dependente; 

d) patologias/problemas que motivaram à imobilidade; 
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e) económicas: profissão anterior e reforma em euros. 

 

 2. do cuidador principal:  

a) sócio/demográficas: idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, 

grau de parentesco com a pessoa que cuida, situação laboral actual. 

 

 3. do cuidado: 

a) tipo de serviços prestados pelo Centro de Saúde ao domicílio; 

b) tipo de serviços prestados pelo apoio domiciliário; 

c) tipo de serviços prestados pela comunidade e outras instituições; 

d) rotatividade de cuidadores e domicílios; 

e) problemas do cuidar e soluções propostas. 

 

 

2.2. AMOSTRA 

 

 A escolha da amostra baseou-se nos cuidadores de idosos totalmente 

dependentes, que usufruem do apoio domiciliário, nos Concelhos de Ílhavo e 

Vagos, nas seguintes instituições: 

a) Associação Boa Hora (Gafanha da Boa Hora); 

b) Centro de Acção Social de Covão do Lobo (Covão do Lobo); 

c) Centro Infantil Betel (Ponte de Vagos); 

d) Centro Social Paroquial de Calvão (Calvão); 

e) Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão (Fonte de Angeão); 

f) Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Nazaré (Gafanha da 

Nazaré); 

g) Complexo Social da Comissão de Apoio e Desenvolvimento de 

Santa  Catarina (Santa Catarina); 

h) Lar de Santo António (Santo António); 

i) Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (São Salvador). 
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 A escolha destas Instituições deve-se fundamentalmente pela 

disponibilidade demonstrada, quando foram contactadas, para a realização do 

estudo e pelos autores do trabalho conhecerem a área geográfica, facilitando as 

deslocações ao domicílio dos idosos e de seus cuidadores, aquando a entrevista. 

 No entanto, a amostra foi seleccionada em colaboração com os assistentes 

sociais das instituições, escolhendo os cuidadores de idosos que tinham 

condições para colaborar na entrevista, com as seguintes características: 

a) terem a seu cuidado um idoso com 65 ou mais anos, ser 

dependente de outro e estar confinado ao leito; 

b) o indivíduo entrevistado ser o cuidador principal e possuir idade igual 

ou superior a 18 anos. 

 

 O tipo de amostra utilizado, neste trabalho foi o de amostragem intencional. 

 

 

2.3. ÁREA GEOGRÁFICA DO ESTUDO  
 

 Ílhavo e Vagos são dois concelhos que pertencem ao distrito de Aveiro 

situados a Sul deste. Ambos, a Oeste, estão limitados pelo oceano Atlântico. 

Portugal (2002,a) apresenta um mapa com o distrito, explicando que Ílhavo é 

limitado a Norte e a Este por Aveiro e a Sul por Vagos (figura 1).  

 
Figura 1 - Concelho de Ílhavo 
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 Vagos limita-se a Norte com Ílhavo, a Este com Oliveira do Bairro e 

Cantanhede, e a Sul com Mira, sendo estas duas localidades pertencentes ao 

distrito de Coimbra (figura 2). 

 
Figura 2 - Concelho de Vagos 

 
 

 

 Ílhavo, segundo dados da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

tem uma área de 73,5Km2 e tem uma população que ronda os 39247 habitantes 

sendo composto por 4 freguesias: Gafanha do Carmo, Gafanha da Encarnação, 

Gafanha da Nazaré e Ílhavo (São Salvador). Vagos, segundo a mesma fonte, é 

composto por 11 freguesias (figura 2): Calvão, Covão do Lobo, Fonte de Angeão, 

Gafanha da Boa Hora, Ouca, Ponte de Vagos, Sosa, Vagos, Santo António de 

Vagos, Santo André de Vagos e Santa Catarina, com uma área de 164,9 km2 e 

com um total de 23205 habitantes. 

 A economia municipal de Vagos, segundo dados fornecidos pelo Flickr 

(2007), assenta nas actividades piscatórias e salinas, na agricultura, agro-

pecuária, na silvicultura, na indústria alimentar, no comércio retalhista e turismo. 

Em Ílhavo, a pesca ainda é considerada uma actividade característica do 

concelho, embora a população (mais antiga) subsista da agricultura, do comércio, 
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dos serviços, várias fábricas da região e do turismo. A população mais jovem, de 

ambos dos concelhos, já teve a oportunidade de estudar e tornaram-se 

licenciados em diferentes áreas. 

 Segundo os últimos censos, Portugal (2002,a) Vagos possui 3480 

indivíduos com 65 ou mais anos, num total de 22017 habitantes, existindo um 

aumento de 29,9% relativamente aos últimos censos de 1991. Ílhavo, segundo o 

mesmo autor, apresenta 4915 de idosos, um aumento de 38,6%, comparando 

com os últimos censos, num total de 37209 sujeitos. 

 Independente do número de idosos e do aumento significativo desta 

população, estas duas zonas, comparando com outras zonas do país apresentam 

um número baixo de idosos, segundo os dados fornecidos pelo Instituto Nacional 

de Estatística de Portugal dos censos de 2001. 
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3. MATERIAL 
 

 As entrevistas foram realizadas ao cuidador e efectuadas no domicílio, 

onde cada idoso habitava, de forma individual e específica.  

 O tipo de entrevista utilizado foi a semidirectiva ou não estruturada. 

 Foi utilizado um roteiro de questões com temas sugeridos pela literatura, 

com questões abertas e fechadas (Anexo 1). 

 

 A primeira parte da entrevista refere-se ao idoso: 

 a) caracterização englobando: sexo, idade, estado civil e a escolaridade; 

 b) profissão e reforma abordando a profissão anterior e a média a nível 

 monetário do que recebe da sua pensão ou outras pensões, em euros; 

 c) patologias que causaram dependência: 

 

 A segunda parte da entrevista é sobre o entrevistado, o cuidador: 

 a) caracterização referindo: sexo, idade, relatividade com o idoso, 

 escolaridade e sua profissão actual. 

 

 A terceira parte é relativa à caracterização do cuidado no domicílio: 

 a) mencionando o tempo de dependência em dias; 

 b) a existência ou não de rotatividade dos cuidadores e de domicílios; 

 c) serviços prestados pelo apoio domiciliário (como houve colaboração com 

 várias instituições que prestavam apoio domiciliário, todos os idosos 

 usufruíam determinados serviços); 

 d) apoio prestado pelo Centro de Saúde; 

 e) apoio recebido por outras instituições e comunidade. 

 

 A quarta parte da entrevista é realizada através da observação do espaço 

referindo a existência de degraus, de limitação do espaço, da boa exposição solar 

e arejamento do local e o acesso a equipamentos. 
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 O último grupo de questões refere-se à actividade de cuidar: 

 a) enumerar os problemas associados ao cuidar do idoso dependente no 

 domicílio; 

 b) enumerar o primeiro problema que gostaria de resolver; 

 c) mencionar soluções para minimizar os problemas. 

 

 As entrevistas foram transcritas para papel. A análise do conteúdo 

focalizou: o contexto social em que se dá o cuidado, a ajuda institucional e os 

recursos financeiros (segurança social e outros), os problemas mencionados e 

sugestões para minimizar estes problemas. 

 Quando o cuidador tinha seu cargo dois idosos dependentes, no mesmo 

domicílio, foi solicitado que se focalizasse na pessoa mais dependente. 

 Neste trabalho foi aplicado um pré-teste foi a cinco cuidadores familiares. 

 Para garantir o anonimato e confidencialidade dos participantes, foram 

obrigatoriamente tornados anónimos, garantindo que a identidade dos sujeitos 

não estava associada às respostas. Durante a colheita de dados e a realização 

das entrevistas, o entrevistador tinha o nome do cuidador e do idoso numa página 

separada, que após terminar a entrevista foram substituídos por um número, 

considerando que o nome não interessava ao investigador. 

 Foi feita a tentativa de utilizar um gravador nas entrevistas. Após 

explicação e clarificação dos objectivos, informação do projecto de investigação, 

comprometemo-nos em proporcionar a confidencialidade dos dados e em apagar 

as gravações após a sua análise. No entanto, a utilização de gravador não foi 

concretizada devido às dificuldades em realizar a entrevista nos domicílios e à 

pouca receptividade, em primeiro por parte dos responsáveis das instituições e 

em segundo dos próprios cuidadores.  

 

 

3.1. PROCEDIMENTO NA COLHEITA DE DADOS 
 

 Numa primeira fase, foram contactadas telefonicamente as instituições, 

explicando aos assistentes sociais o propósito do estudo, averiguando a sua 
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disponibilidade e investigando a existência de idosos e cuidadores com as 

características que eram pretendidas. 

 Numa segunda fase, existiu um contacto directo, na instituição, com uma 

apresentação pessoal e disponibilidade de ambas as partes, seleccionando os 

possíveis casos a entrevistar e marcação da entrevista com os cuidadores, já no 

domicílio. 

 Numa terceira fase, existiu o contacto com o cuidador e idoso no domicílio, 

realizando-se a entrevista. 

 Na última etapa, procedeu-se a novo diálogo com a/o assistente social de 

cada instituição, discutindo os problemas encontrados e as conclusões mais 

evidentes de cada entrevista efectuada. 

 

 Os dados foram recolhidos nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro 

de 2005 e Janeiro, Fevereiro e Março de 2006. 

 Num total de setenta e uma entrevistas possíveis, foram realizadas 

cinquenta e sete com sucesso e catorze não foram conseguidas:  

a) cinco devido ao idoso se encontrar hospitalizado; 

b) três devido à existência de dois idosos dependentes no mesmo 

domicílio (optou-se pelo mais dependente); 

c) três que após três tentativas de contacto com o cuidador, não foi 

possível realizar a entrevista, existindo a desistência do 

entrevistador;  

d) quatro devido à morte do idoso. 

 

 Trinta e seis dos entrevistados e dos idosos pertencem ao concelho de 

Vagos, encontrando-se distribuídos pelas freguesias de: 

a) Fonte de Angeão - dez; 

b) Santo André - sete; 

c) Calvão - seis; 

d) Santa Catarina - cinco; 

e) Covão do Lobo - quatro; 

f) Ponte de Vagos - dois; 
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g) Gafanha da Boa Hora - um; 

h) Santo António - um. 

 

 E ao concelho de Ílhavo vinte e um, divididos pelas freguesias de:  

a) São Salvador - treze; 

b) Gafanha da Nazaré - quatro; 

c) Gafanha da Encarnação - três; 

d) Gafanha do Carmo - um. 
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1. RESULTADOS 
 

1.1. IDOSO DEPENDENTE 
 

Quadro 1 – Caracterização do idoso por sexo  
 

CONCELHO 
SEXO 

ÍLHAVO VAGOS TOTAL 

Masculino 
11 

52,4% 

9 
25% 

20 
35,1% 

Feminino 
10 

47,6% 

27 
75% 

37 
64,9% 

TOTAL 21 
100% 

36 
100% 

57 
100% 

 

 Analisando o quadro 1, observa-se que num total de cinquenta e sete 

idosos dependentes, trinta e sete pertencem ao sexo feminino, ou seja 64,9%, 

dez pertencem ao concelho de Ílhavo e vinte e sete ao de Vagos. Vinte 

correspondem ao sexo masculino, onze do concelho de Ílhavo e nove do de 

Vagos. 

 No concelho de Ílhavo, existe o predomínio do sexo masculino sobre o 

feminino com uma diferença percentual de 4,8%. Relativamente ao de Vagos, e 

consoante os resultados obtidos, sobressai o sexo feminino com 75% dos 

inquiridos. 
Quadro 2 – Caracterização do idoso por idade 

 
ÍLHAVO VAGOS 

IDADE Masc. Fem. Masc. Fem. 

65 – 69 2 1 2 0 

70 – 74 3 3 2 2 

75 – 79 1 0 2 5 

80 – 84 3 4 0 7 

85 – 89 1 2 3 7 

≥ 90 1 0 0 6 

TOTAL 11 10 9 27 
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 A idade dos idosos dependentes encontra-se entre os 66 e os 98 anos, 

sendo a média de idades de 82 anos. Foi uma variável mencionada no guião de 

entrevista, sendo agrupada em intervalos de cinco anos para facilitar o estudo. 

Segundo o quadro 2 verifica-se que o concelho de Vagos apresenta idosos 

dependentes com idade mais avançada, existindo seis idosas com mais de 90 

anos. 

 
Figura 3 – Pirâmide etária  
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100

90

80

70

60

Ida
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 Na figura 3, verifica-se que em faixas etárias entre os 80-84, 85-89 e 

superior ou igual a 90 anos, existe a predominância feminina. Nas faixas etárias 

mais baixas existe a predominância do sexo masculino. 

 
Quadro 3 – Caracterização do idoso por estado civil 

 

ÍLHAVO VAGOS  TOTAL 
ESTADO 

CIVIL Mas. Fem. Masc. Fem. TOTAL Masc. Fem. 

Solteiro/a 0 1 
4,8% 

1 
2,8% 

5 
13,9% 

7 
12,3% 

1 
1,8% 

6 
10,5% 

Casado/a 8 
38,1% 

3 
14,3% 

8 
22,2% 

9 
25% 

28 
49,1% 

16 
28,1% 

12 
21,1% 

Viúvo/a 1 
4,8% 

6 
28,6% 0 12 

33,4% 
19 

33,3% 
1 

1,8% 
18 

31,5% 

Divorciado/a 2 
9,5% 0 0 1 

2,7% 
3 

5,3% 
2 

3,5% 
1 

1,8% 

21 36 
TOTAIS 

100% 100% 
57 

100% 
20 

35,1% 
37 

64,9% 
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 Pela leitura do quadro 3, relativamente ao estado civil do idoso, é possível 

confirmar que em ambos os concelhos existe a predominância do casado, com 

49,1% dos idosos, existindo o predomínio do sexo masculino.  

 Com igual percentagem, surge o viúvo em ambos os concelhos, com 

percentagem de 33,3% e com primazia das mulheres, existindo apenas um 

homem viúvo, que pertence ao concelho de Ílhavo. 

 Existem 12,3% solteiro/as com superioridade feminina, apenas um homem 

solteiro, pertencente ao concelho de Vagos.  

 O concelho de Ílhavo apresenta uma percentagem superior de divorciados, 

com 9,8%.  

 
Quadro 4 – Caracterização do idoso por escolaridade 

 

ÍLHAVO VAGOS  TOTAL 
ESCOLARIDADE Masc. Fem. Masc. Fem. TOTAL Masc. Fem. 

Analfabeto/a 0 3 
14,3% 

4 
11,1% 

21 
58,3% 

28 
49,1% 

4 
7% 

24 
42,1% 

1º Ciclo 11 
52,3% 

7 
33,4% 

5 
13,9% 

5 
13,9% 

28 
49,1% 

16 
28,1% 

12 
21% 

2º Ciclo 0 0 0 1 
2,8% 

1 
1,8% 0 1 

1,8% 

21 36 
TOTAIS 

100% 100% 
57 

100% 
20 

35,1% 
37 

64,9% 

 
 Analisando a escolaridade, através do quadro 4, verifica-se que nos 

cinquenta e sete idosos dependentes, vinte e oito ou 49,1% eram analfabetos, 

49,1% tinham o Primeiro Ciclo, nem sempre completo, e apenas uma idosa tinha 

o Segundo Ciclo. 

 A grande percentagem de analfabetos encontra-se no Concelho de Vagos, 

com 69,4% dos idosos deste concelho, dos quais 58,3% são mulheres e 11,1% 

pertencem ao sexo masculino.  

 Relativamente ao concelho de Ílhavo, a escolaridade que predomina é o 

Primeiro Ciclo com 85,7%, com superioridade masculina.  
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1.1.1. Profissão e reforma  
 

Quadro 5 – Caracterização do idoso por profissão anterior 
 

ÍLHAVO VAGOS  
PROFISSÃO Masc. Fem. Masc. Fem. TOTAL 

Agricultor/a 1 
4,8% 

5 
23,7 

7 
19,4% 

25 
69,4% 

38 
66,6% 

Pescador 4 
19% 0 0 0 4 

6,9% 

Sem profissão 0 3 
14,2 0 0 3 

5,2% 

Pedreiro 2 
9,5% 0 0 0 2 

3,4% 

Professor/a 0 0 0 1 
2,8% 

1 
1,8% 

Cantoneiro 0 0 1 
2,8% 0 1 

1,7% 

Mulher-a-dias 0 0 0 1 
2,8% 

1 
1,8% 

Mineiro 0 0 1 
2,8% 0 1 

1,8% 

Taxista 1 
4,8% 0 0 0 1 

1,8% 

Serrador 1 
4,8% 0 0 0 1 

1,8% 

Pintor (vista alegre) 1 
4,8% 0 0 0 1 

1,8% 

Operário fabril 0 1 
4,8% 0 0 1 

1,8% 

Costureira 0 1 
4,8% 0 0 1 

1,8% 

Mecânico 1 
4,8% 0 0 0 1 

1,8% 
21 36 

TOTAIS 
100% 100% 

57 
100% 

 

 Pela leitura do quadro 5, a profissão predominante que os inquiridos 

possuíam antes da reforma era agricultor/a com 66,6% dos inquiridos, trinta dos 

idosos pertencerem ao sexo feminino e oito ao sexo masculino. No entanto, 

observa-se a predominância da agricultura em ambos os concelhos, embora no 

concelho de Vagos, a percentagem é de 88,8%, com supremacia das mulheres 

com 69,4% e, em Ílhavo, apenas 28,5%, também com prevalência do sexo 

feminino com 23,8%. 

 No concelho de Ílhavo, referente à profissão: quatro dos idosos homens 

foram pescadores, três mulheres nunca tiveram uma profissão, dois tinham sido 
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pedreiros, um taxista, um serrador, um pintor de louça, uma operária fabril, uma 

costureira e um mecânico. No concelho de Vagos, uma foi professora, um 

cantoneiro, uma mulher-a-dias e um mineiro. As mulheres, de ambos os 

concelhos acrescentam que à profissão que tiveram, associaram ainda a 

profissão de dona de casa. 

 

Quadro 6 – Caracterização do idoso pela reforma 
 

ÍLHAVO VAGOS  
TIPOS DE 
REFORMA Masc. Fem. Masc. Fem. TOTAL 

Reforma 9 
42,8% 

3 
14,2% 

5 
13,9% 

17 
47,2% 

34 
59,6% 

Reforma e Pensão 
de viúvez 0 4 

19% 0 4 
11% 

8 
14% 

Reforma e Pensão 
para terceira pessoa 

1 
4,8% 

1 
4,8% 

1 
2,8% 

3 
8,3% 

6 
10,6% 

Nenhuma 0 1 
4,8% 

1 
2,8% 

2 
5,6% 

4 
7% 

Reforma e Pensão 
de viúvez e Pensão 
para terceira pessoa 

0 0 0 1 
2,8% 

1 
1,8% 

Reforma e Reforma 
do estrangeiro 

1 
4,8% 

1 
4,8% 

2 
5,6% 0 4 

7% 

TOTAIS 21 36 57 
100% 

 

 A análise do quadro 6 mostra que neste estudo existem quatro indivíduos 

que não têm qualquer tipo de reforma. Dos cinquenta e três idosos que possuem 

reforma, trinta e quatro ou 59,7 % dos inquiridos só possuem reforma. No 

concelho de Ílhavo, 57% possuem apenas a reforma, com supremacia do sexo 

masculino, com 42,8%. Relativo ao de Vagos, 61,1% referem ter igualmente só a 

reforma, existindo a predominância feminina. 

 Oito possuem a reforma associada à pensão de viúvez, que apenas é 

oferecida às mulheres, existindo uma percentagem de 19% no concelho de Ílhavo 

e de 11% no concelho de Vagos. Seis possuem a reforma e a pensão para a 

terceira pessoa, que é fornecida devido à dependência do/a idoso/a, quatro 

possuem a reforma e outra reforma do estrangeiro e outro ainda, pertencendo ao 

concelho de Vagos, possui a reforma, a pensão de viúvez e a pensão para a 

terceira pessoa.  
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 A média das reformas é de 250 Euros. Quatro indivíduos não quiseram 

divulgar um valor aproximado da reforma e a grande maioria divulgou valores 

mais baixos do que recebiam, referindo que não sabiam o valor real ou mostrando 

recibos que ainda eram efectuados em escudos. 

 
Quadro 7 – Rendimentos aproximados das reformas em Euros 

 
ÍLHAVO VAGOS  

RENDIMENTO Masc. Fem. Masc. Fem. TOTAL 

O 0 1 
5% 

1 
3% 

2 
6% 

4 
7,5% 

≤ 150 0 2 
10% 0 0 2 

3,8% 

151 – 250 10 
2% 

1 
5% 

5 
15,2% 

13 
39,4% 

21 
39,6% 

251 – 350 3 
15% 

5 
25% 0 6 

18,2% 
14 

26,5% 

351 – 450 2 
10% 0 1 

3% 
1 

3% 
4 

7,5% 

≥ 451 4 
20% 0 2 

6,1% 
2 

6,1% 
8 

15,1% 
20 33 

TOTAIS 
100% 100% 

53 
100% 

 

 Para analisar os rendimentos associados, agruparam-se os valores 

encontrados. Segundo o quadro 7, verifica-se que no Concelho de Vagos, a 

predominância com 54,6% apresenta o valor da reforma que oscila entre os 151 e 

os 250 euros, divididos entre o sexo feminino com 39,4% e 15,2% para o sexo 

oposto. Apenas mulheres, possuem reformas entre os 251 e os 350 euros 

(18,2%). As reformas para valores iguais ou superiores a 451 euros, estão 

divididas igualmente entre ambos os sexos e apresenta uma percentagem de 

12,2%.  

 No concelho de Ílhavo, a percentagem maior, com 40%, encontra-se entre 

os 251 e os 350 euros, 25% no sexo feminino e 15% no masculino. O segundo 

valor mais elevado, com 20%, refere-se a valores superiores ou iguais a 451 

Euros, apenas para os homens destes concelhos. 
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1.1.2. PATOLOGIAS 
 

Quadro 8 – Patologias que provocaram a dependência do idoso 
 

ÍLHAVO VAGOS  
PATOLOGIAS Masc. Fem. Masc. Fem. TOTAL 

Sequelas de AVC 9 
42,8% 

6 
28,5% 

8 
22,2% 

14 
38,9% 

37 
64,9% 

Alzheimer 1 
4,8% 

1 
4,7% 0 3 

8,3% 
5 

8,7% 

Invisual 0 1 
4,8% 0 4 

11,1% 
5 

8,8% 

Fractura 1 
4,8% 0 0 3 

8,3% 
4 

7% 

Parkinson 0 0 0 2 
5,6% 

2 
3,5% 

Atropelado 0 0 1 
2,8% 0 1 

1,8% 
Amputação do 

membro inferior 0 1 
4,8% 0 1 

2,8% 
2 

3,5% 

Paralisia Cerebral 0 1 
4,8% 0 0 1 

1,8% 

21 36 
TOTAIS 

100% 100% 
57 

100% 

 

 Os idosos dependentes, das entrevistas realizadas, possuíam várias 

patologias associadas. Para identificar a patologia, optou-se por seleccionar 

aquela que trazia mais dependência ao indivíduo. Pela análise do quadro 8 

conclui-se que: 

 a) para 64,9% dos indivíduos, a dependência deriva de sequelas de AVC; 

 b) para 8,7% dos indivíduos, a dependência deriva de Alzheimer; 

 c) para 8,8% dos indivíduos, a dependência deriva de cegueira; 

 d) para 7% dos indivíduos, a dependência deriva de fractura de pelo menos 

 um membro  inferior ou bacia; 

 e) para 3,5% dos indivíduos, a dependência deriva de amputação de pelo 

 menos um membro inferior; 

 f) para 3,5% dos indivíduos, a dependência deriva de Parkinson; 

 g) para 1,8% dos indivíduos, a dependência deriva de Paralisia Cerebral; 

 h) para 1,8% dos indivíduos, a dependência deriva de Atropelamento. 
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 Relativamente às patologias que condicionaram a situação de dependência 

do idoso e analisando o quadro 8, observa-se a predominância de sequelas de 

AVC em ambos os concelhos. 

 Relativo ao idoso vítima de atropelamento e aos que apresentavam 

fracturas (inclusive duas idosas que caíram e fracturaram a bacia), é de esperar 

que esta situação reverta e possam ficar brevemente, mais independentes. 

 É de referir a situação de uma idosa do concelho de Ílhavo que 

apresentava paralisia cerebral desde que nasceu. 3,5% das idosas do concelho 

de Vagos possuíam Parkinson e 8,7% de idosos de ambos os concelhos 

apresentavam Alzheimer.  

 

 

1.2. CUIDADOR PRINCIPAL 
 

Quadro 9 – Relatividade do cuidador com o idoso 
 

ÍLHAVO VAGOS  TOTAL 
RELATIVIDADE Masc. Fem. Masc. Fem. TOTAL Masc. Fem. 

Conjugue 2 
9,5% 

9 
42,9% 

3 
8,2% 

4 
11,1% 

18 
31,5% 

5 
8,7% 

13 
22,8% 

Filho/a 1 
4,8% 

4 
18,9% 0 13 

36,1% 
18 

31,6% 
1 

1,8% 
17 

29,8% 

Genro/Nora 1 
4,8% 0 0 6 

16,7% 
7 

12,3% 
1 

1,8% 
6 

10,5% 

Irmão/ã 0 1 
4,8% 0 6 

16,7% 
7 

12,3% 0 7 
12,3%%

Neto/a 0 1 
4,8% 0 2 

5,6% 
3 

5,3% 0 3 
5,3% 

Outro 0 2 
9,5% 0 2 

5,6% 
4 

7% 0 4 
7% 

21 36 
TOTAIS 

100% 100% 
57 

100% 
7 

12,3% 
50 

87,7% 

 

 Através da análise do quadro 9, verifica-se que dos cinquenta e sete 

cuidadores entrevistados, cinquenta pertencem ao sexo feminino, sete ao sexo 

oposto, dos quais quatro pertencem ao concelho de Ílhavo.  

 As relações de parentesco do cuidador com o idoso formam um grupo 

distinto: dezoito dos inquiridos são a/o cônjuge; dezassete são filhas e um dos 

inquiridos é filho; seis noras e um genro; sete irmãs; três netas; quatro inquiridos 

admitem outra relatividade com o idoso. 
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 Referente à “outra” relatividade com o cuidador, explicam-se os casos de 

uma vizinha, uma governanta, uma mãe e uma sobrinha, todas pertencentes ao 

sexo feminino. 

 Analisando o quadro 9 verifica-se a predominância no concelho de Ílhavo 

no que diz respeito à relatividade de cônjuge, com percentagem de 52,4%, em 

que 42,9% pertencem ao sexo feminino. 

 No concelho de Vagos, a maior prevalência é de 36,1% relativa à filha. 

Verifica-se que neste, apenas existem três homens cuidadores e são cônjuges, 

sendo a relatividade de quem cuida muito diversa; enquanto que em Ílhavo, o 

cuidador remete-se, com maior destaque, ao cônjuge e filho/a.  

 
Quadro 10 – Caracterização do cuidador por estado civil 

 
ÍLHAVO VAGOS 

ESTADO CIVIL Masc. Fem. Masc. Fem. 

Solteiro/a 1 
4,8% 

1 
4,8% 0 7 

19,4% 

Casado/a 3 
14,2% 

13 
61,9% 

3 
8,3% 

25 
69,5% 

Viúvo/a 0 2 
9,5% 0 1 

2,8% 

Divorciado/a 0 1 
4,8% 0 0 

21 36 
TOTAIS 

100% 100% 

 

 Pela análise do quadro 10, relativo ao estado civil, observa-se a 

predominância de casada/o, com trinta e oito mulheres e seis homens, mais de 

metade da amostra. Seguem-se os solteiros com oito mulheres e um homem, três 

viúvas e uma divorciada. 

 Em ambos os concelhos, a percentagem de casados é evidente, com 

77,8% no concelho de Vagos e 76,1% no de Ílhavo.  

 

 A média de idades dos cuidadores é de 62 anos, variando entre os 23 aos 

89 anos. Para visualizar melhor os resultados, agruparam-se os dados em grupos 

etários.  
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Quadro 11 – Caracterização do cuidador por idade 
 

IDADE 
RELATIVIDADE 

20 - 40 41 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 

Conjugue 0 0 7 
12,2% 

5 
8,7% 

6 
10,5% 

Filho/a 
1 

1,8% 
13 

22,8% 
4 

7% 0 0 

Genro/Nora 
3 

5,3% 
2 

3,5% 
2 

3,5% 0 0 

Irmão/ã 0 1 
1,8% 

3 
5,3% 

3 
5,3% 0 

Neto/a 
2 

3,5% 
1 

1,7% 0 0 0 

Outro 0 2 
3,5% 

1 
1,8% 0 1 

1,8% 

 

 Através da leitura do quadro 11 analisou-se que os cônjuges apresentam 

idades superiores a 61 anos, o que era previsível dado ao facto do seu parceiro 

ser idoso. Os filhos apresentam idades entre os 20 e os 70 anos, assim como 

noras e genros. Os netos apresentam idades entre os 20 e os 60 anos. A mãe de 

um cuidador, o que é um caso isolado, é a que apresenta maior idade, de 89 

anos. 

 
Quadro 12 – Caracterização do cuidador por escolaridade 

 
ÍLHAVO VAGOS 

ESCOLARIDADE Masc. Fem. Masc. Fem. 

Analfabeto/a 0 4 
19% 

1 
2,8% 

5 
13,9% 

1º Ciclo 4 
19% 

10 
47,6% 

2 
5,5% 

18 
50% 

2º Ciclo 0 0 0 7 
19,5% 

Secundário 0 0 0 3 
8,3% 

Universitário 0 3 
14,4% 0 0 

21 36 
TOTAIS 

100% 100% 

 

 Analisando o quadro 12, observa-se que a predominância da escolaridade 

do cuidador é o Primeiro Ciclo, com 59,6% em ambos os concelhos, em que o de 

Ílhavo apresenta 66,6% de indivíduos inquiridos e o de Vagos 55,5%. 
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 No total dos inquiridos, 17,5% são analfabetos, 12,3% possuem o Segundo 

Ciclo e pertencem ao concelho de Vagos; 5,3% o Secundário e pertencem 

também ao de Vagos e, com igual percentagem, os de Ílhavo com o Ensino 

Universitário. 

 À excepção dos cônjuges e da “outra” relatividade, referente à mãe do 

idoso, no concelho de Ílhavo todas as outras relatividades já possuem instrução 

escolar.  

 No concelho de Vagos, apenas existem seis indivíduos, num total de trinta 

e seis, que são analfabetos, em que três deles são os cônjuges.  

 Através da leitura dos quadros 13(a) e 13(b), relativamente à profissão 

actual do cuidador verifica-se que vinte e nove indivíduos são reformados, 

coincidindo com indivíduos com mais de 61 anos, pertencendo mais de metade 

da amostra total, 66,6%, ao concelho de Ílhavo e 41,6% ao de Vagos. Oito são 

agricultores, apresentando idades entre os 41 anos e os 70 anos e pertencem ao 

concelho de Vagos. 

 Sete trabalham em comércio, sendo proprietários de estabelecimentos, dos 

quais seis pertencem ao concelho de Vagos. Quatro desempregados/os divididos 

igualmente entre os dois concelhos. 

  
Quadro 13 (a) – Caracterização do cuidador pela profissão (concelho de Ílhavo) 

 

CONCELHO IDADE 
PROFISSÃO 

20 - 40 41 - 60 61 - 70 71 – 80 81 - 90 TOTAL 

Reformado/a   7 
33,3% 

2 
9,5% 

5 
23,8% 

14 
66,6% 

Comerciante  1 
4,8%    1 

4,8% 

Desempregado/a  2 
9,5%    2 

9,5% 

Governanta  1 
4,8%    1 

4,8% 

Estudante 
1 

4,8%     1 
4,8% 

ÍLHAVO 

Doméstica  2 
9,5%    2 

9,5% 
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Quadro 13 (b) – Caracterização do cuidador pela profissão (concelho de Vagos) 
 
 

CONCELHO IDADE 
PROFISSÃO 

20 - 40 41 - 60 61 - 70 71 – 80 81 - 90 TOTAL 

Reformado/a   7 
19,4% 

6 
16,6% 

2 
5,6% 

15 
41,6% 

Agricultor/a  6 
16,6% 

2 
5,6%   8 

22,2% 

Empregada de 
Limpeza 

 1 
2,8%    1 

2,8% 

Comerciante 
2 

5,6% 
4 

11,1%    6 
16,7% 

Desempregada 
2 

5,5%  1 
2,8%   3 

8,3% 

Empregada de 
Escritório 

1 
2,8%     1 

2,8% 

Funcionária 
Fabril 

 1 
2,8%    1 

2,8% 

VAGOS 

Funcionária do 
Centro de Dia 

 1 
2,8%    1 

2,8% 

 

 Pela observação do quadro 13 (a) e (b), existem duas domésticas que 

pertencem a Ílhavo. Referente a este concelho, foram entrevistadas uma 

governanta com idade entre os 41 e os 60 anos e uma estudante com idade entre 

os 20 e os 40 anos. Em Vagos, foram entrevistadas, com idades entre os 41 e os 

60 anos, uma empregada de limpeza, uma funcionária fabril e uma funcionária no 

Centro de Dia. Com idade entre os 20 e os 41 anos, existe uma empregada de 

escritório. 

 

 

1.3. CUIDADO PRESTADO 
 

 A média de tempo de dependência é de 845 dias, a mediana de 604, 

oscilando entre 22 dias até 3682 dias. Este item tem importância quando os 

cuidadores são questionados relativamente aos problemas relativos ao cuidar. 

 Na terceira parte da entrevista, pretende-se conhecer os diferentes tipos de 

apoios que os cuidadores possuem na prestação dos cuidados e as condições 

habitacionais observadas na execução dos mesmos. 
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Rotatividade dos cuidadores e de domicílios 

 
Quadro 14 – Caracterização do cuidado: rotatividade de cuidadores 

 
ROTATIVIDADE DE  

CUIDADORES 
CONCELHO 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

ÍLHAVO 
18 

85,6%
1 

4,8% 0 1 
4,8% 

1 
4,8% 0 21 

100% 

VAGOS 
27 

75% 
5 

13,8% 
2 

5,6% 
1 

2,8% 0 1 
2,8% 

36 
100% 

TOTAIS 
45 

78,9%
6 

10,5% 
2 

3,5% 
2 

3,5% 
1 

1,8% 
1 

1,8% 
57 

100% 

 

 Pela observação do quadro 14, relativamente à rotatividade de cuidadores, 

verifica-se que dos cinquenta e sete entrevistados, quarenta e cinco dos 

inquiridos responderam que existe apenas um cuidador responsável que 

prevalece em ambos os concelhos, dezoito, ou 85,6%, pertencem ao concelho de 

Ílhavo e 75% ao de Vagos.  

 A rotatividade é observada em 21,1% da amostra total. Quando existe 

rotatividade, seis dos entrevistados referem que o cuidado é dividido entre dois 

cuidadores, dos quais cinco pertencem ao concelho de Vagos. 

 O cuidado dividido entre três cuidadores é mencionado por dois que 

pertencem ao concelho de Vagos. Também duas entrevistadas contam que existe 

rotatividade entre quatro cuidadores, divididos entre os dois concelhos. 

 Um dos inquiridos do concelho de Ílhavo alega que o cuidado é dividido 

entre cinco cuidadores. A rotatividade entre seis cuidadores é exposta por um 

cuidador pertencente ao concelho de Vagos. 

 
Quadro 15 – Caracterização do cuidado: rotatividade de domicílios 

 
ROTATIVIDADE DE  

DOMICÍLIOS 
CONCELHO 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

ÍLHAVO 
19 

90,4% 0 0 1 
4,8% 

1 
4,8% 0 21 

100% 

VAGOS 
29 

80,6%
4 

11,1%
2 

5,5% 0 0 1 
2,8% 

36 
100% 

TOTAIS 
48 

84,2%
4 

7% 
2 

3,4% 
1 

1,8% 
1 

1,8% 
1 

1,8% 
57 

100% 
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 Através da leitura do quadro 15, quatro dos inquiridos pertencentes ao 

concelho de Vagos referem que existe rotatividade entre dois domicílios. A 

rotatividade entre três domicílios é manifestada por dois cuidadores do concelho 

de Vagos.  

 Um dos entrevistados do concelho de Ílhavo explica que o cuidado ocorre 

em quatro domicílios. A divisão do cuidado entre cinco habitações é mencionada 

por um cuidador pertencente ao concelho de Ílhavo. A rotatividade entre seis 

domicílios é mencionada por uma cuidadora do concelho de Vagos. 

 Esta solução, embora necessária e executável, gera, de certa forma, outro 

tipo de problemas que prejudicam idoso. Segundo os entrevistadores, quando 

existe cama articulada (em três casos), esta também muda de habitação. Por 

outro lado, existem dois idosos que são transportados de ambulância por não 

terem condições de ir de automóvel. A maioria dos idosos dependentes 

encontravam-se afásicos ou tinham graves problemas em articular as palavras e 

construir frases perceptíveis devido às patologias que possuíam, encontrando-se 

numa fase que não percebiam a realidade desta situação. 

 O tempo de rotatividade entre cuidadores e/ou entre domicílios, 

mencionado pelos entrevistados teve duração quinzenal, mensal e bimensal. 

 

 

 Tipos de Apoio Domiciliário 
 Tendo em conta que para encontrar a amostra, houve a necessidade de 

recorrer a instituições que trabalhavam para idosos, possuindo a vertente de 

Apoio Domiciliário, considera-se que todos os cuidadores tinham ajudas deste 

tipo. Este deveria ser feito através de um pagamento monetário, de acordo com 

os seus rendimentos. Os serviços prestados variam desde: a alimentação, 

adequada ao doente (no caso de ter sonda nasogástrica ou de ser diabético); 

higiene pessoal, que engloba o banho total ou parcial e a mudança de fraldas pelo 

menos duas vezes ao dia (dependendo das instituições); tratamento de roupas 

com a serventia de lavar e passar a ferro; limpeza da casa e a assistência ao fim 
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de semana que presta cuidados de higiene pessoal (dependendo da dinâmica das 

instituições).  

 Os serviços prestados pelo apoio domiciliário vêm auxiliar o cuidador, 

prestando cuidado ao idoso. Analisando o quadro 16, verifica-se que o serviço 

mais solicitado, embora associado a outros, é o de higiene pessoal. No concelho 

de Ílhavo, verifica-se que todos os idosos usufruem deste serviço, com 71,5% a 

requerem apenas este. No de Vagos, existe uma procura de 94,4%, embora 2,8% 

aceda apenas a este serviço isolado.  

 
Quadro 16 – Serviços prestados pelo Apoio Domiciliário 

 
CONCELHO 

SERVIÇOS 
PRESTADOS 

ÍLHAVO VAGOS 

Higiene pessoal 
15 

71,5% 
1 

2,8% 

Alimentação 0 1 
2,8% 

Outro 0 1 
2,8% 

Higiene pessoal + Alimentação 
+ Tratamento de roupa + Fim de 

semana + Limpeza da casa 
2 

9,5% 
8 

22,2% 

Higiene pessoal + Alimentação 
+ Fim de semana + Limpeza da 

casa 
0 2 

5,5% 

Higiene pessoal + Fim de 
semana 0 4 

11,1% 
Higiene pessoal + Alimentação 

+ Fim de semana 0 15 
41,7% 

Higiene pessoal + Alimentação 2 
9,5% 

4 
11,1% 

Higiene pessoal + Tratamento 
da roupa 

2 
9,5% 0 

TOTAIS 
21 

100% 
36 

100% 

 

 

 Outro serviço prestado é a alimentação, onde no concelho de Ílhavo, 19% 

dos idosos usufruem deste e no de Vagos, 83,3%. Este serviço é também 

apreciado por alguns entrevistados, mencionando estes a despreocupação de 

confeccionarem os alimentos para os idosos que, por vezes, têm de ingerir certo 

tipo de dieta e isso obrigaria ao preparo de outra refeição. Outros ainda referem 
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que as refeições providenciadas por este serviço não têm o mesmo paladar, 

quando comparadas às confeccionadas em casa, prescindindo, por isso, do 

mesmo. 

 No concelho de Ílhavo, verifica-se que apenas 9,5% dos inquiridos 

requerem serviços durante o fim-de-semana, enquanto que no de Vagos existe 

80,5%. Esta diferença de valores pode ter duas justificações: a primeira referente 

à política de cada instituição, prestando esta unicamente serviços aos idosos se 

existir apenas um cuidador ou no caso do idoso precisar de cuidados extra. A 

segunda é explicada pela redução do pessoal auxiliar durante o fim-de-semana. 

 Os serviços solicitados estão na maioria das vezes associados a outros, 

existindo ainda o tratamento de roupa, a limpeza da casa, a prestação de 

cuidados ao fim de semana e outros. Este “outros” foi apenas um caso isolado de 

um idoso do concelho de Vagos que frequentava, durante o dia, o centro de dia 

da instituição.  

 Pela observação do quadro 16, denota-se que no concelho de Vagos 

22,2% possuem todos os serviços fornecidos pelo apoio domiciliário e no de 

Ílhavo apenas 9,5%. 

 

 

 Apoio prestado pelo Centro de Saúde 
 Através da leitura do quadro 17, verifica-se que, nos últimos seis meses, 

(aquando as entrevistas), os serviços prestados pelo Centro de Saúde ao 

domicílio perfaziam 85,7% no concelho de Ílhavo e 83,3% no de Vagos, existindo 

nove idosos (seis do concelho de Vagos e os restantes do de Ílhavo) que nos 

últimos seis meses não precisaram de apoio do Centro de Saúde ao domicílio. 
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Quadro 17 – Serviços prestados pelo Centro de Saúde, ao domicílio 
 

CONCELHO 
PRESTADOR  
DE CUIDADOS 

ÍLHAVO VAGOS 

Médico 
2 

9,5% 
1 

2,8% 

Enfermeiro 
3 

14,3% 
3 

8,3% 

Nenhum 3 
14,3% 

6 
16,7% 

Outro 1 
4,8% 

3 
8,3% 

Médico e Enfermeiro 5 
23,8% 

10 
27,8% 

Médico, Enfermeiro e Outro 2 
9,5% 

4 
11,1% 

Enfermeiro e Outro 3 
14,3% 

5 
13,9% 

Médico e Outro 2 
9,5% 

4 
11,1% 

TOTAIS 
21 

100% 
36 

100% 

 

 Pela análise do quadro 17, observa-se que os serviços de enfermagem ao 

domicílio são os mais requisitados com 61,9% no concelho de Ílhavo e 61,1% no 

de Vagos. As visitas médicas ao domicílio também reúnem elevadas 

percentagens, com 52,3% em Ílhavo e 52,8% em Vagos. Estes valores são 

somados, existindo indivíduos que precisam apenas da colaboração de um 

serviço e outros de vários em simultâneo. 

 A colaboração de “outros” é referida por 38,1% no concelho de Ílhavo e 

44,4% no de Vagos. Neste grupo, estão inseridos fisioterapeutas, técnicos de 

análises e médicos particulares.  

 É de notar, segundo o mesmo quadro, que por vezes são necessários dois 

ou três serviços em simultâneo. Os que responderam que não têm acesso ao 

apoio prestado pelo Centro de Saúde no domicílio, já precisaram dele noutras 

situações, mas actualmente o idoso encontra-se mais estável, prescindindo 

destes cuidados.  
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 Outros apoios prestados 
 

Quadro 18 – Outros apoios prestados 
 

CONCELHO
OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

ÍLHAVO VAGOS 

Nenhum 
8 

38% 
17 

47,2% 

Cristão 
5 

23,8% 
15 

41,7% 

Outro apoio domiciliário 1 
4,8% 0 

Empregada doméstica 4 
19% 

1 
2,8% 

Cristão e Empregada 
doméstica 

1 
4,8% 

2 
5,5% 

Cristão e Centro de Dia 0 1 
2,8% 

Outro apoio domiciliário e 
Empregada doméstica 

1 
4,8% 0 

Caritas 1 
4,8% 0 

TOTAIS 
21 

100% 
36 

100% 

 
 

 Neste item, serão descritos outros apoios prestados. Analisando o quadro 

18, verifica-se que vinte e cinco dos inquiridos referem que não possuem outros 

apoios; 38% pertencem ao concelho de Ílhavo e 47,2% ao de Vagos. Os restantes 

trinta e dois por vezes recorrem a dois serviços.  

 Vinte e quatro dos entrevistados recebem apoio cristão no domicílio, de 

forma gratuita, 28,6% do concelho de Ílhavo e 50% do de Vagos. Com metade 

dos indivíduos da amostra a recorrer ao apoio cristão, subentende-se uma 

religiosidade elevada desta população. Este apoio refere-se a visitas domiciliárias, 

geralmente ao domingo para dar a benção e eucaristia ao idoso (apenas se ele se 

encontrar consciente e orientado, sendo isto observado através de um discurso 

coerente) e visitas à própria família do idoso para conversar. 

 O recurso a empregada doméstica, a tempo inteiro ou pelo menos um dia 

por semana, é mencionada por nove cuidadores. Apenas três pertencem ao 

concelho de Vagos. 
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 O centro de dia é outro apoio existente, sendo frequentado por apenas um 

idoso que pertence ao concelho de Vagos. 

 A existência de outros apoios domiciliários particulares é referida por dois 

entrevistados pertencentes ao concelho de Ílhavo, que recorrem a este serviço 

prestado por instituições de Aveiro. Aderiram a estes cuidados para colmatar o 

período nocturno, fim-de-semana e para auxílio das cuidadoras nos 

posicionamentos. 

 A ajuda da Caritas de forma gratuita é verificada por apenas uma das 

cuidadoras pertencentes ao concelho de Ílhavo. 

 

 

 Observação do espaço habitacional 
 Por último, foi realizada uma observação do espaço onde se presta o 

cuidado, com consentimento por parte do cuidador, onde o idoso permanece mais 

tempo (geralmente o quarto ou sala).  

 

 

 
Quadro 19 – Características do espaço habitacional 

 
CONCELHO

ESPAÇO 
HABITACIONAL 

ÍLHAVO VAGOS 

Existência de degraus 
11 

52,3% 
14 

38,9% 

Circulação de cadeira de 
rodas 

11 
52,3% 

27 
75% 

Exposição solar 14 
66,6% 

21 
58,3% 

Arejamento 13 
61,9% 

24 
66,7% 

Acesso a equipamentos de 
higiene 

3 
14,3% 

9 
25% 

 

 Pela análise do quadro 19, podemos verificar algumas características dos 

domicílios, assim como a existência de degraus, com 52,3% de predominância no 

concelho de Ílhavo e de 38,9% no de Vagos. Esta situação é mencionada, uma 

vez que interfere na dificuldade de movimentação do idoso, muitas vezes, em 
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cadeira de rodas, existindo grandes dificuldades quando se pretende movimentar 

do interior para o exterior da habitação ou até mesmo para outro compartimento 

da casa. Uma cuidadora refere que o idoso nunca mais teve condições para ir à 

casa de banho, devido à existência de um degrau entre estes dois 

compartimentos, e que o banho sempre foi dado na cama. No concelho de Vagos 

foram visitadas apenas vivendas e a maioria delas de apenas um piso, enquanto 

que no de Ílhavo fizeram-se visitas a casas e quatro apartamentos, dois deles 

sem elevador e situados no segundo andar. 

 Outro factor importante é relativo à dimensão do espaço. Para melhor 

percepção, optou-se pela possibilidade de circulação de cadeira de rodas no 

espaço. O resultado obtido foi de 52,3% no concelho de Ílhavo e de 75% no 

concelho de Vagos, de forma positiva. 

 Outra condicionante é explicada através da existência de exposição solar 

e, pela análise do quadro 19, verifica-se a presença de 66,6% no concelho de 

Ílhavo e 58,3% no de Vagos.  

 A existência de arejamento no espaço é observada em 61,9% das 

habitações do concelho de Ílhavo e 66,7% nas do de Vagos. Estas entrevistas 

foram realizadas durante o Verão e o Inverno. Com o calor, e para melhor 

arejamento do quarto, as cuidadoras optavam por abrir portas e janelas, 

reduzindo a exposição solar com o baixar de portadas ou persianas. Com o frio 

utilizavam aquecedores que aqueciam o espaço. 

 O acesso a equipamentos de higiene, como cadeira de banho, foi 

mencionado por apenas 14,3% dos cuidadores pertencentes ao concelho de 

Ílhavo e 25% no de Vagos. Este factor está relacionado com a existência de 

degraus, de banheiras nas casas de banho, situação que interfere na prestação 

do banho ao idoso dependente, sempre no leito, ou a inexistência de casa de 

banho, condição observada em três domicílios. No entanto, existiu um caso 

isolado que adequou a casa de banho à idosa, devido à sua dependência ter 

ocorrido aos 58 anos e, inicialmente, ter existido uma regressão na dependência. 

Mas devido a outro AVC, a idosa tornou-se novamente mais dependente. 

 Outro factor observável foi o facto de existirem alguns idosos que possuíam 

camas articuladas emprestadas pelos Centros de Saúde e pelo Hospital da área, 
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neste estudo, o de Aveiro. Apenas quatro cuidadores tinham comprado cama 

articulada para o idoso dependente. O mesmo não acontece relativamente aos 

colchões de pressão alterne, que à excepção de um caso, todos foram 

comprados.  
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1.4. PROBLEMAS DO CUIDADOR 
 

Quadro 20 – Caracterização dos problemas relacionados com a prestação de cuidados 
 

CONCELHO
PROBLEMAS 

ÍLHAVO VAGOS 

Não tem problemas 
4 

19% 
2 

5,5% 

Económicos 
2 

9,5% 
5 

13,9% 

Actividade cansativa 0 2 
5,5% 

Entre irmãos e Falta de tempo para pessoa e família 0 2 
5,5% 

Económicos e Cônjuge 0 2 
5,5% 

Força física e Cônjuge 0 1 
2,8% 

Força física para cuidar 5 
23,8% 

8 
22,2% 

Força física e Económicos 2 
9,5% 

5 
13,9% 

Força física e Falta de tempo para pessoa e família 1 
4,8% 0 

Com o idoso e Económicos 2 
9,5% 

1 
2,8% 

Com o idoso e Força física 0 1 
2,8% 

Com o idoso e Falta de tempo para pessoa e família 0 1 
2,8% 

Falta de tempo para pessoa e família 1 
4,8% 

1 
2,8% 

Entre irmãos 0 1 
2,8% 

Entre irmãos e Idoso fica sozinho durante o dia 0 1 
2,8% 

Força física e Idoso fica sozinho durante o dia 2 
9,5% 0 

Falta de tempo para a pessoa e Pena da situação do idoso 0 1 
2,8% 

Cônjuge e Falta de tempo para a pessoa da família e Entre irmãos 1 
4,8% 0 

Idoso fica sozinho durante o dia 0 1 
2,8% 

Ausência do cuidador 0 1 
2,8% 

Actividade cansativa e Falta de força física 1 
4,8% 0 

TOTAIS 
21 

100% 
36 

100% 

 

 Relativo à questão sobre que tipo de problemas o cuidador encontrava na 

prestação de cuidados, uma questão aberta, dos cinquenta e sete entrevistados, 

seis referem que não têm problemas dos quais quatro pertencem ao concelho de 
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Ílhavo. Para facilitar a quantificação relativa a esta questão e as seguintes, após 

análise das entrevistas, agruparam-se os temas analisando-se semelhanças entre 

os problemas (quadro 20). 

 A falta de força para cuidar sozinho do idoso é o problema com maior 

predominância: 52,3% dos inquiridos do concelho de Ílhavo e 41,7% no de Vagos. 

Este é também um dos principais motivos da necessidade do apoio domiciliário. 

Vários são os entrevistados que referem que não conseguem movimentar o idoso 

sozinhos. Neste estudo, os cuidadores referem, com opinião unânime, que o 

apoio domiciliário é uma grande valia, que se não fosse esta situação, 

provavelmente iriam para um lar. Houve um caso de uma cuidadora que cuidava 

de seu marido em casa da sua filha, e que se lamentou ao referir que se tivesse o 

apoio domiciliário na sua freguesia, estaria em sua casa, perto das suas amigas e 

vizinhas, das suas raízes e lembranças. 

 36,1% dos entrevistados que residem no concelho de Vagos e 28,6% no de 

Ílhavo referem que têm problemas económicos. Acrescentam que têm muitas 

despesas com a medicação, pomadas, fraldas e apoio domiciliário. Por outro lado, 

as reformas são baixas e são insuficientes para os gastos que têm. Um senhor de 

82 anos menciona que a reforma da sua esposa é só para as despesas na 

farmácia. Há um caso que refere que teve de deixar de trabalhar para cuidar da 

progenitora. Uma cuidadora de 58 anos proprietária de um estabelecimento conta 

que evita sair de casa, quando tem a sua mãe a seu encargo, mas se fosse 

empregada teria de ir trabalhar. 

 Quando a situação de dependência é mais recente, os gastos são maiores, 

pois têm de preparar os confortos necessários ao idoso, como a compra de 

colchões apropriados ou de cadeira de rodas. Alguns referem que se não fossem 

as poupanças que amealharam durante a vida, não conseguiriam sobreviver. Por 

outro lado fazem muitas contenções, pois muitos viveram e vivem da agricultura e 

têm reformas reduzidas. 

 A média de gastos com o idoso é de 550 Euros. Em cinquenta e sete 

inquiridos, apenas quarenta e quatro responderam a esta questão. Os motivos 

para não responderem foram: ou por não saberem, ou por existir outra pessoa 
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que se responsabiliza pelas despesas, ou pela idosa não permanecer o mês 

inteiro a seu cargo. 

 A falta de tempo para o cuidador, como pessoa e para a sua família é 

referida por oito indivíduos, cinco pertencem ao concelho de Vagos. Referem que 

é “uma prisão”, que deixaram de passear, de visitar os seus familiares e, quando 

o fazem, estão sempre inquietados ou ficam arrependidos de o fazerem. Uma 

cuidadora de 43 anos explica que no Verão passado foi de férias com a sua 

família por uma semana para o Algarve, deixando a sua mãe com Alzheimer a 

cuidado de uma senhora de confiança. Teve de abandonar as suas férias, 

passado três dias, pois a sua mãe ficou descompensada e desorientada 

pensando que a sua filha a tinha abandonado. 

 Dos cinco inquiridos, os dois que pertencem ao concelho de Ílhavo têm 

problemas com os irmãos. Segundo os cuidadores, os problemas derivam de 

questões de heranças, desentendimentos no passado entre os irmãos ou/e com o 

idoso e ao facto dos irmãos estarem no estrangeiro existindo 

desresponsabilização, consciente ou inconsciente, perante a actividade de cuidar.  

 Os problemas com o idoso, são mencionados por 9,5% dos entrevistados 

pertencentes ao concelho de Ílhavo e 8,4% ao de Vagos, devido a 

comportamentos no passado. Uma cuidadora refere que a mãe sempre teve “um 

feitio especial”, tendo atitudes negativas com ela. No entanto, agora ela tem de 

cuidar dela. Outra ainda refere que o seu ex-marido teve outras relações 

extraconjugais e prejudicou a sua vida e a das suas filhas com muitas privações. 

Quando ficou doente, voltou para casa para que cuidassem dele e agora 

considera esta situação como um castigo para ele. 

 8,3% das cuidadoras do concelho de Vagos e 4,8% do de Ílhavo referem 

que têm problemas com o cônjuge. O facto dos maridos não aceitarem o idoso 

em sua casa, mesmo sendo parente da cuidadora, gera desavenças entre o 

casal. 

 O cuidar como uma actividade cansativa é mencionado por 5,5% dos 

entrevistados do concelho de Vagos e 4,8% do de Ílhavo. Uma senhora 66 anos 

refere que tem de mudar a sua mãe de posição de hora a hora para prevenção de 

úlceras de pressão. Por outro lado, tem a seu cargo um neto e, por vezes, não 
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consegue conciliar as duas actividades. Outra cuidadora, recente nos cuidados, 

relata que esta situação foi um choque, que está muito cansada e que começa a 

ter falta paciência para com o idoso.  

 O facto do idoso ficar sozinho em casa durante o dia, é um problema 

preocupante para o cuidador, com 9,5% dos inquiridos do concelho de Ílhavo e 

5,6% do de Vagos a afirmarem esta situação. Referem que o fazem devido à 

necessidade de manter o seu emprego, de obter dinheiro para a manutenção do 

idoso e família ou simplesmente por não existir ninguém que queira realizar esta 

tarefa, mesmo que por curtos períodos de tempo. Há um caso de uma cuidadora 

que queria que a sua sogra fosse para o centro de dia, mas a idosa pensou que 

iria ser institucionalizada e recusou. 

 Ainda existe a generosidade dos vizinhos, nestes meios mais pequenos. 

Uma cuidadora contou que tem uma vizinha que vai a sua casa várias vezes ao 

dia “vigiar” a sua mãe, quando ela vai trabalhar. 

 Um entrevistado do concelho de Vagos refere ter pena de ver o idoso numa 

situação de dependência, pois conheceram um homem cheio de vitalidade e 

força. 

 Também uma entrevistada pertencente ao concelho de Vagos menciona a 

ausência de familiar/cuidador. O filho trabalha em Lisboa, e os idosos fizeram 

uma tentativa de viverem com ele num apartamento, mas não se adaptaram pois 

faltava um amigo, um vizinho que falasse com eles. 

 

 

1.5. PRIMEIRO PROBLEMA A RESOLVER 
 

 Ao questionar os cuidadores sobre o primeiro problema a ser resolvido, 

seis dos inquiridos referiram que não tinham problemas, dos quais quatro 

pertencem ao concelho de Ílhavo. Quatro ainda não sabiam qual a primeira 

dificuldade a resolver. Vários dos inquiridos respondiam que gostariam que todos 

os problemas fossem resolvidos (quadro 21).  

 Pela análise do quadro 21, verifica-se que aqueles que gostariam de 

resolver os problemas económicos apresentam uma percentagem de 23,8% do 
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concelho de Ílhavo e 30,6% do de Vagos. A falta de dinheiro e as despesas 

acrescidas pela situação de dependência do idoso, são dos factores mais 

predominantes. Alguns acrescentavam que a sua sobrevivência dependia do facto 

de possuírem animais assim como alimentos provenientes da agricultura. Estas 

tarefas, são acrescidas ao cuidar, assim como os afazeres domésticos. 

 

 
Quadro 21 – Primeiro problema mencionado pelos cuidadores que gostariam de resolver 

 
CONCELHO

PRIMEIRO PROBLEMA 
ÍLHAVO VAGOS 

Não tem problemas 
4 

19% 
2 

5,5% 

Não sabe 0 4 
11,2% 

Económicos 5 
23,8% 

11 
30,6% 

Falta de cuidador 0 2 
5,5% 

Com o cônjuge 1 
4,8% 

2 
5,5% 

Não entende o que o idoso diz 0 5 
13,9% 

Consciencialização da velhice 0 1 
2,8% 

Falta de tempo 1 
4,8% 

3 
8,3% 

Falta de força física para cuidar 9 
42,8% 

3 
8,3% 

Idoso a cuidar de idoso 0 1 
2,8% 

Entre irmãos 0 1 
2,8% 

Sozinho em casa 1 
4,8% 

1 
2,8% 

TOTAIS 
21 

100% 
36 

100% 

 

 A falta de força física para cuidar do idoso é apontado por 42,8% dos 

inquiridos pertencentes ao concelho de Ílhavo e 8,3% ao de Vagos. Uma 

cuidadora referiu que se tivesse capacidade para cuidar do seu pai, não precisava 

de assistência por parte de outros indivíduos que, de certa forma, entram na 

intimidade das suas casas e do idoso dependente. 



Cuidar do idoso dependente no domicílio: Avaliação dos problemas 

    105 

 Um dos problemas não mencionados no ponto anterior é o facto do idoso 

ou não falar ou ser disártrico e que os cuidadores não entendem o que o idoso 

pretende. Esta foi uma dificuldade indicada por 13,9% dos entrevistados 

pertencentes ao concelho de Vagos. Referiram que por esse facto, o idoso pode 

ter dores ou sede ou precisar de trocar a fralda e os cuidadores simplesmente não 

entendem o que ele quer. 

 A falta de tempo para a pessoa e seus familiares é mencionada por quatro 

indivíduos, três pertencentes ao concelho de Vagos. Existe um caso de uma 

senhora de 56 anos que relata que precisa de cuidar da sua própria saúde e que 

não tem tempo para si. 

 Três mulheres (duas pertencentes ao concelho de Vagos) referem que o 

primeiro problema a ser resolvido era a dificuldade conjugal com o marido. 

 O facto do idoso permanecer sozinho em casa é explicado por dois dos 

entrevistados, um de cada concelho, devido ao facto de terem necessidade de 

trabalhar para sobreviverem, sendo um acto reflectido, associado a uma 

preocupação constante do cuidador e nunca a negligência. 

 A falta de cuidador substituto para dividir as tarefas, um problema não 

mencionado anteriormente, é explicada por dois cuidadores do concelho de 

Vagos. Uma senhora de 46 anos descreve que, no momento da entrevista, ela 

não se encontra a trabalhar, mas quando iniciar a sua actividade não vai poder 

cuidar da sua mãe. 

 Os problemas entre irmãos são descritos por um dos inquiridos 

pertencentes ao concelho de Vagos, como a primeira dificuldade a ser resolvida. 

 Um entrevistado pertencente ao concelho de Ílhavo menciona o facto de 

ser um idoso que cuida de outro idoso. Um senhor de 81 anos que cuidava da sua 

esposa sucintamente expôs o seu problema: “sou um velho que cuida de outro 

velho”. 

 Através da análise do quadro 21, observa-se que um dos inquiridos 

pertencentes ao concelho de Vagos expõe o problema da consciencialização da 

velhice. Uma cuidadora de 58 anos demonstra preocupação no seu futuro 

próximo: quando ela própria precisar de apoio de outra pessoa, se existirá alguém 

que desempenhe este trabalho que faz. 
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1.6. SOLUÇÕES PROPOSTAS PELOS CUIDADORES PARA MINIMIZAR OS 
PROBLEMAS 
 

 Tendo em conta o quadro 22, 19% dos inquiridos pertencentes ao concelho 

de Ílhavo e 8,3% do de Vagos referem não ter problemas e, por isso, não existem 

propostas para solucionar as possíveis dificuldades. 19,4% do concelho de Vagos 

e 9,5% do de Ílhavo não conhecem soluções que poderiam facilitar o cuidado ao 

idoso no domicílio ou não lhes ocorre nada no momento. 

 
Quadro 22 – Soluções mencionadas pelos cuidadores para facilitar a prestação de cuidados 

 

CONCELHO
SOLUÇÕES 

ÍLHAVO VAGOS 

Não tem problemas 
4 

19% 
3 

8,3% 

Não sabe 
2 

9,5% 
7 

19,4% 

Apoio domiciliário 1 
4,8% 

1 
2,8% 

A morte 0 3 
8,3% 

Pessoas que cuidem por períodos ou local de 
acolhimento provisório 

2 
9,5% 

3 
8,3% 

Reforma mais elevadas 2 
9,5% 

2 
5,6% 

Reduzir preços de medicamentos e apoio domiciliário 0 1 
2,8% 

Informações sobre a doença 0 1 
2,8% 

Institucionalização 5 
23,7% 

6 
16,7% 

Mais apoio domiciliário 1 
4,8% 

4 
11,1% 

Dividir as tarefas entre os irmãos 1 
4,8% 

3 
8,3% 

Equipamentos adequados 1 
4,8% 

1 
2,8% 

Amor e boa vontade 0 1 
2,8% 

Apoio domiciliário na zona do idoso 1 
4,8% 0 

Melhores condições habitacionais 1 
4,8% 0 

TOTAIS 
21 

100% 
36 

100% 
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 A institucionalização é uma solução apresentada com elevada 

percentagem em ambos os concelhos, com 23,7% no de Ílhavo e 16,7% no de 

Vagos. 

 Cinco dos cuidadores, quatro pertencentes ao concelho de Vagos, 

acrescentam que precisavam de um maior número de visitas ao domicílio por 

parte do apoio domiciliário, de forma a proporcionar ajuda para posicionar o idoso 

e mudar a fralda. Por norma, os apoios com os quais houve colaboração neste 

estudo, prestam cuidados directos ao idoso, no mínimo duas vezes ao dia. 

 Cinco dos entrevistados, dois pertencentes ao concelho de Ílhavo, 

mencionam a solução de existirem pessoas de confiança que queiram tomar 

conta de idosos por períodos ou locais de acolhimento provisório, como casas de 

famílias e nunca lares, por períodos reduzidos de tempo. 

 As reformas mais elevadas são referidas por quatro dos cuidadores, dois 

pertencentes a cada concelho. 

 A sugestão de dividir as tarefas entre irmãos, por períodos de tempo é 

mencionada por 4,8% dos sujeitos do concelho de Ílhavo e 8,3% do de Vagos. 

 A morte como solução dos problemas é exprimida por três cuidadores do 

concelho de Vagos, mas sempre a do idoso dependente em primeiro lugar. 

 O apoio domiciliário durante a noite surge como uma resposta para as 

complicações dos cuidadores, justificado por um cuidador de cada concelho. 

 O acesso a equipamentos adequados para minimizar o esforço físico, é 

uma solução proposta também por um inquirido de cada concelho. O entrevistado 

do concelho de Ílhavo refere que gostaria de ter um elevador para mobilizar o 

idoso, que é obeso, do leito para a cadeira de rodas, situação que tinha 

observado quando esteve internado no hospital. 

 Um entrevistado do concelho de Vagos sugere a solução de reduzir os 

preços de medicamentos e os custos do apoio domiciliário. 

 Maior informação sobre a doença é uma proposta de solução para os 

problemas relacionados com o cuidar, referida por uma entrevistada do concelho 

de Vagos. A cuidadora cuida da sua mãe dependente devido a AVC há pouco 

tempo e possui sonda nasogástrica. No entanto, tem muitas dúvidas que vão 

surgindo com a prestação de cuidados e o agravamento da dependência da 
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idosa, mas sabe que tem a ajuda das auxiliares do apoio domiciliário que lhe vão 

tirando algumas dúvidas. 

 A existência do apoio domiciliário na localidade onde vive é referida por 

uma cuidadora, que devido à situação de dependência do seu marido e à falta de 

apoios ao domicílio na sua localidade, teve de ir viver para casa da filha. 

 Melhores condições habitacionais são uma proposta mencionada por uma 

cuidadora do concelho de Ílhavo. Acrescenta que, se não existissem escadas, o 

seu marido poderia ir à fisioterapia e até tornar-se mais autónomo. 

 Uma idosa do concelho de Vagos referiu que a melhor solução para cuidar 

de idosos é oferecer todo o carinho, amor atenção e generosidade nos cuidados 

que proporciona, pois só assim o cuidado não se torna tão cansativo e aborrecido. 
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2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

 Cattani e Girardon-Perlini (2004) acrescentam que cuidar do idoso 

dependente no domicílio é uma aprendizagem continuada, fundamentada nas 

necessidades humanas, quer físicas quer biológicas. 

 Tendo em conta que o objectivo principal, deste estudo, é inventariar os 

problemas inerentes ao cuidar de idosos totalmente dependentes no domicílio, 

identificados pelos cuidadores informais e que, para o poder conseguir, foram 

delineadas áreas de intervenção como: identificar os problemas que os 

prestadores de cuidados informais encontram ao cuidar do idoso dependente no 

domicílio; identificar o conhecimento de eventuais soluções para resolução de 

problemas na prestação de cuidados; identificar as ajudas de outras instituições 

privadas e da comunidade e identificar o tipo de serviços prestados ao domicílio 

pelo apoio domiciliário e Centro de Saúde, com o intuito de sensibilizar e 

conservar a relação do cuidador com o idoso dependente e informar sobre a 

importância do seu próprio bem estar para proporcionar uma boa atenção ao 

idoso. 

 Fundamentados por estas finalidades, procurámos conhecer e 

compreender esta realidade, através de entrevistas direccionadas ao cuidador 

principal do idoso dependente em contexto domiciliar. 

 Para Shuster e Goeppinger (1999), através da interacção com os membros 

da sociedade, é possível produzir dados que ainda não existem. Por outro lado, 

Phaneuf (2005) fomenta que é através da comunicação que se define como “um 

processo de criação e recriação de informação, de troca, de partilha e de colocar 

em comum sentimentos e emoções entre as pessoas”, transmitindo-se de forma 

consciente e inconsciente através dos comportamentos (p.23). 

 Após serem seleccionados os motivos importantes e o alvo do estudo, o 

investigador começa a planear o trabalho que envolve pensamento crítico e a 

pesquisa bibliográfica, definindo termos e fomentando o trabalho científico, 

esboçando hipóteses e solucionando o problema (Flynn & Krothe, 1999). 
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 O método de pesquisa condiciona o tamanho da amostra (Flynn & Krothe, 

1999). Existem vários tipos de amostra mas o utilizado neste trabalho foi o de 

amostragem intencional. Para os mesmos autores, amostragem intencional 

“significa que pessoas específicas são convidadas para participar no estudo” 

(p.255). As pessoas são escolhidas consoante a sua experiência, cultura e 

fenómeno de interesse para o estudo (Streubert, 2002a).  

 Um indivíduo aceita participar numa investigação por vários motivos. Polit e 

Hungler (2000) acrescentam que muitos aceitam movidos pelo desejo de serem 

úteis, outros pelo facto de poderem receber alguns benefícios directos pessoais. 

Este tema foi sentido, quando foi entrevistada uma cuidadora que contou que 

tinha necessidade de ir para o lar com o seu marido dependente e, ao participar 

na entrevista voluntariamente, seria uma forma do autor exercer alguma pressão 

perante a assistente social da instituição para este apelo. Antes de realizar a 

entrevista, a assistente social já tinha esclarecido este problema com os autores. 

 Quivy e Campenhoudt (2003) acrescentam que, além de conhecer os 

diferentes dados a serem recolhidos, é necessário “circunscrever o campo das 

análises empíricas no espaço geográfico e social e no tempo” (p.157). 

 Neste trabalho, deu-se importância à investigação qualitativa. Streubert 

(2002a) refere que a investigação qualitativa admite o pretexto dos indivíduos 

apreenderem e viverem experiências diferentes e, por isso, consentir muitas 

verdades. Por outro lado, existe a produção de grande número de dados que 

sendo interessantes, por vezes são inúteis para a documentação do trabalho 

(Streubert, 2002b).  

 O tipo de estudo utilizado neste trabalho foi o descritivo. Para Duhamel e 

Fortin (2003) o estudo descritivo resulta na descrição de “um fenómeno ou de um 

conceito relativo a uma população, de maneira a estabelecer as características 

desta população ou de uma amostra desta” (p.162). Tem o objectivo de observar, 

descrever e documentar aspectos de uma situação que ocorre de maneira natural 

(Polit & Hungler, 2000). 

 As entrevistas foram realizadas ao cuidador no domicílio, onde cada idoso 

habitava de forma individual e específica. Streubert (2002a) explica que as 

entrevistas geralmente são realizadas face a face entre o pesquisador e o 
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participante, permitindo que o investigador seja “co-participante na descoberta e 

compreensão das realidades dos fenómenos estudados” (p.18). 

 O tipo de entrevista utilizado foi a semidirectiva ou não estruturada. Esta é 

definida por Phaneuf (2005) como reunindo “questões tiradas de um formulário 

estruturado e também grandes orientações abordadas de maneira informal” 

permitindo ao indivíduo exprimir-se livremente (p.253). Fortin, Grenier e Nadeau 

(2003) acrescentam que decorre num diálogo informal. Quivy e Campenhoudt 

(2003) mencionam que existe um guião com poucas perguntas abertas sendo 

colocadas da melhor maneira que convier ao entrevistador. 

 Existem vantagens e desvantagens para realizar as entrevistas no 

domicílio. Segundo Streubert (2002a) é “o local onde os indivíduos de interesse 

vivem – onde experimentam a vida” (p.24). Wright e Leahey (2002) mencionam 

que é possível conhecer de imediato o ambiente físico e social do espaço onde 

coabitam existindo mais emoção no discurso; por outro lado pode existir uma 

maior propensão para a interrupção da entrevista por outros indivíduos e 

despesas acrescidas devido ao deslocamento.  

 Uma opção para realizar esta entrevista seria na instituição que dava apoio 

aos idosos. No entanto, esta foi realizada no domicílio com a finalidade de 

conhecer o idoso dependente que se encontra confinado ao leito e de conhecer e 

compreender o contexto onde se presta cuidado. Se se tivesse escolhido a 

instituição, provavelmente as respostas seriam menos espontâneas e 

meticulosamente elaboradas e a adesão seria menor, pelo facto dos indivíduos se 

deslocarem. 

 Para Polit e Hungler (2000), ao realizar as entrevistas, existe a vantagem 

do aumento da taxa da resposta, devido ao esclarecimento de algumas questões. 

Se for o caso; surgem alguns comentários, por vezes externos à entrevista, que 

são interessantes e conhece-se o sujeito que responde às questões. 

 O contexto onde se realiza a entrevista ou o comportamento do 

entrevistador podem influenciar as respostas dos indivíduos. Streubert (2002a) 

acrescenta que, de certa forma, o entrevistador afecta as respostas dos 

participantes, mas para facultar a partilha de informação é necessário procurar 

quando e qual o local mais confortável para o participante. Quivy e Campenhoudt 
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(2003) explicam que “é inútil esperar uma entrevista aprofundada e autêntica se 

esta se desenrolar na presença de outras pessoas, num ambiente barulhento e 

desconfortável” (p.76). No fundo, as características do ambiente influenciam a 

maneira como as pessoas se comportam e como respondem às perguntas (Polit 

& Hungler, 2000). Estas podem ser manipuladas, quando o pesquisador quer 

conduzir o entrevistado para determinado assunto (Ketele & Roegiers, 1999). Ao 

realizar as entrevistas no domicílio, teve-se o cuidado do cuidador responder às 

questões sem ter a presença de outras pessoas. No entanto, na maioria das 

vezes, este insistia em ter alguma companhia porque assim poderia responder 

melhor. 

 Para Quivy e Campenhoudt (2003) “o investigador deve abster-se de se 

implicar no conteúdo da entrevista, nomeadamente envolvendo-se em debates de 

ideias ou tomando posição sobre afirmações do entrevistado” (p.76). 

 O processo de observação é complexo e baseia-se na percepção e, 

posteriormente, na interpretação influenciada pelas experiências anteriores, 

valores, crenças, cultura e sentimentos (Phaneuf, 2001). Este trabalho, baseou-se 

na observação directa e indirecta. Quivy e Campenhoudt (2003) adiantam que a 

observação directa “é aquela em que o próprio investigador procede à recolha das 

informações, sem se dirigir aos sujeitos interessados” e a indirecta o instrumento 

de observação é “um guião de entrevista” (p.164). Fortin, Grenier e Nadeau 

(2003) acrescentam que a observação directa procede à descrição dos elementos 

que englobam determinado acontecimento, sujeito ou sítio, de forma participante.  

 Segundo Phaneuf (2005), para colocar questões, é necessário ter uma 

postura delicada e educada, sem ser demasiado intruso nem indiscreto. As 

questões têm também de ser pertinentes, focalizando as inquietações e 

interesses do entrevistado assim como “devem reflectir a nossa compreensão do 

que vive a pessoa” (129). 

 Foi utilizado um roteiro de questões com temas sugeridos pela literatura, 

com questões abertas e fechadas. As fechadas são aquelas a que “se responde 

com sim ou não ou em algumas palavras”, com intuito de recolher informações 

precisas (Phaneuf, 2001, p.160). Phaneuf (2005) acrescenta que “este tipo de 

questões torna possível o acesso a informações precisas, mas limitadas, e não 
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facilita o diálogo” (p.120). Ainda para Phaneuf (2001), as questões abertas 

“permitem à pessoa exprimir-se mais livremente, falar dos seus medos, das suas 

dificuldades, da sua dor” (p.161). Os sujeitos podem responder por suas palavras. 

Também permite uma reposta mais elaborada, exprimindo, por vezes, emoções e 

sentimentos, o que complementa a informação (Phaneuf, 2005).  

 Para a mesma autora, “uma boa alternância entre estes dois tipos de 

questões facilita a colheita de uma informação completa, evita a monotonia e faz 

a qualidade das trocas” (p.121). Quivy e Campenhoudt (2003) acrescentam que 

não devem ser realizadas demasiadas perguntas, pois conduz à saturação do 

entrevistado respondendo de forma breve e desinteressante, não expondo a sua 

experiência e pensamento. 

 O Pré-teste neste trabalho foi aplicado a cinco cuidadores familiares. Para 

Flynn e Krothe (1999), este consiste num estudo piloto que é utilizado para testar 

métodos de colheitas de dados e/ou sua análise, com o intuito de familiarizar o 

investigador. Permite avaliar a pertinência do guião de entrevista, no sentido dos 

termos utilizados serem acessíveis e compreensíveis, assim como se as questões 

apresentam ou não ambiguidade e/ou repetição e por fim se as perguntas 

efectuadas transmitem respostas com informações pretendidas (Fortin, Grenier & 

Nadeau, 2003). 

 Como anteriormente mencionado, foi feita a tentativa de utilizar um 

gravador nas entrevistas, facto que não foi concretizado devido às dificuldades 

em realizar a entrevista nos domicílios e à pouca receptividade, primeiro por parte 

dos responsáveis das instituições e em segundo dos próprios cuidadores. Esta 

atitude foi compreensível devido à recente vaga de roubos em duas freguesias 

escolhidas, estando os sujeitos mais prudentes e desconfiados. Streubert (2002b) 

acrescenta que gravar entrevistas e/ou tirar fotografias são exemplos de 

“violações potenciais do direitos dos participantes” (p.356).  

 Quando uma pesquisa envolve a entidade do indivíduo, é necessário 

garantir a protecção dos seus direitos. Polit e Hungler (2000) mencionam que é 

necessário proteger as pessoas contra danos físicos e consequências 

psicológicas do estudo. Dado ao facto desta entrevista proporcionar ao cuidador 

histórias de vida menos boas, devido à exposição dos seus problemas relativos 
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ao cuidar, foi-lhe fornecida informação honesta sobre os temas a abordar assim 

como benefícios, potenciais riscos e a opção de não participar. Os possíveis 

riscos e benefícios referidos anteriormente, devem-se ao facto de relembrar 

histórias de vida; numas situações lembram o sujeito idoso como trabalhador, 

cheio de força e de vida, que na actualidade se encontra num estado de 

dependência que causa pena e desgosto para quem cuida e sem capacidade 

para melhorar a condição. Noutras situações, recordam o mau relacionamento 

com o idoso, maus tratos, situações de alcoolismo, pobreza humana e de espírito. 

 No decorrer de qualquer tipo de pesquisa, os aspectos éticos obrigam a 

muita atenção. Após seleccionar a amostra, é necessário obter o consentimento 

informado (Flynn & Krothe, 1999) (Perry, 1999). Brooke (1999) define 

consentimento informado como “a concordância da pessoa para permitir que 

alguma coisa aconteça”, informando-a sobre os possíveis riscos, benefícios e/ou 

alternativas possíveis (p.311). Polit e Hungler (2000) supõem que os 

entrevistados tenham informação suficiente sobre a investigação, sendo capazes 

de compreender e de exercer voluntariamente a opção de aceitar ou não o 

convite para participar. 

 O indivíduo tem de ser informado e consentir a realização da entrevista. 

Martins (2004) refere que consentir subentende conhecimento sobre a situação, 

poder de escolha para posteriormente proceder à autorização. Perry (1999) 

acrescenta que é necessário manter sigilo com o intuito de a proteger de riscos 

inoportunos ou danos à pessoa. 

 A colheita de dados pode ser realizada através da observação, medição ou 

entrevistas (Flynn & Krothe, 1999). Segundo Fortin, Prud´homme-Brisson e 

Coutu-Wakulczyk (2003) os “dados colhidos, durante e após o estudo ficam sob a 

responsabilidade do investigador”. A primeira finalidade consiste na aquisição de 

informação útil sobre a população em estudo.  

 Numa primeira fase foram contactados telefonicamente as instituições, 

explicando aos assistentes sociais os objectivos do estudo, averiguando a sua 

disponibilidade e a existência de idosos e cuidadores com as características 

pretendidas. Para Fortin, Grenier e Nadeau (2003) antes de iniciar a colheita de 

dados devem ser realizados determinados cumprimentos como “obtenção de uma 
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autorização para realizar o estudo”, assim como uma preparação para efectuar as 

entrevistas (p.251). 

 Numa segunda etapa, existiu um contacto directo, na instituição, com uma 

apresentação pessoal e disponibilidade de ambas as partes, seleccionando os 

possíveis casos a entrevistar e marcação da entrevista com os cuidadores, já no 

domicílio. Streubert (2002a) menciona que o pesquisador precisa de ter acesso 

aos participantes, pois é uma estratégia importante para estabelecer uma relação 

de confiança, no investigador, antes de revelar a informação.  

 Numa terceira fase, existiu o contacto com o cuidador e idoso no domicílio, 

proporcionando a realização da entrevista. 

 Na última etapa, procedeu-se a novo diálogo com a/o assistente social de 

cada instituição, discutindo os problemas encontrados e as conclusões mais 

evidentes de cada entrevista efectuada. 

 As entrevistas com os cuidadores reproduziram velhas histórias de 

sofrimento como conflitos anteriores, mas também relembraram a infância e a 

juventude, tendo impacto positivo. 

 Quivy e Campenhoudt (2003) referem que ao utilizar entrevistas é 

necessário analisar o conteúdo, “elementos de informação e reflexão, que 

servirão de materiais para uma análise sistemática de conteúdo que corresponda, 

por seu lado, às exigências de explicitação, de estabilidade” (p.195). Neste 

trabalho optou-se pela análise estrutural, nomeadamente a de co-ocorrência que, 

segundo os mesmo autores, parte do princípio que os “temas informam o 

investigador acerca de estruturas mentais e ideológicas ou acerca de 

preocupações latentes (p.229). Dubouloz (2003) menciona que após a colheita 

das informações é “necessário organizar estes dados para que eles possam ser 

analisados” (p.307). Polit e Hungler (2000) acrescentam que a informação deve 

ser agrupada para se poder organizar, sintetizar e quantificar, de forma a ser 

analisada e interpretada. 

 Para Fortin, Grenier e Nadeau (2003) existe a produção de grande 

quantidade de dados. A interpretação dos dados obriga que o investigador gaste 

tempo para ler, reler as entrevistas e notas de campo, assim como tenha o bom 

senso de distanciar certos preconceitos durante a pesquisa (Carpenter, 2002).  
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 Para o tratamento estatístico, utilizou-se o programa Statistical Package of 

Social Science (SPSS) versão 13.0. É um programa flexível, em que os sujeitos 

com poucos conhecimentos estatísticos o podem usar (Polit & Hungler, 2000). A 

forma como os pesquisadores tratam os dados colhidos encontra-se de acordo 

com a familiaridade com os programas de computadores a que têm acesso.  

 Quando termina a colheita de dados, é necessário pensar em iniciar a sua 

análise. Na abordagem qualitativa, por vezes existe a necessidade de agrupar a 

informação por assuntos, o que facilita a sua descodificação (Streubert, 2002a). 

 Num total de setenta e uma entrevistas, foram realizadas cinquenta e sete 

a cuidadores de idosos totalmente dependentes, que se encontravam confinados 

ao leito, com sucesso. Catorze não foram conseguidas devido ao idoso se 

encontrar ou hospitalizado, ou à existência de dois idosos dependentes no 

mesmo domicílio (optou-se pelo mais dependente), ou após três tentativas de 

contacto com o cuidador, não ser possível realizar a entrevista, existindo a 

desistência do entrevistador, ou devido à morte do idoso. 

 Trinta e seis dos entrevistados e dos idosos que pertencem ao concelho de 

Vagos encontram-se distribuídos pelas freguesias de Fonte de Angeão, Santo 

André, Calvão, Santa Catarina, Covão do Lobo, Ponte de Vagos, Gafanha da Boa 

Hora e Santo António. Ao concelho de Ílhavo, pertencem vinte e um, divididos 

pelas freguesias de São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e 

Gafanha do Carmo. 

 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO IDOSO 
 

 Sempre existiram pessoas idosas, mas é nestas últimas décadas que se 

lhes têm dado maior ênfase, por todo o mundo, quer inconsciente quer 

conscientemente. Pimentel (2001) acrescenta que o envelhecimento da 

população gera um desequilíbrio nas diferentes gerações, podendo estar na 

origem de grande parte dos problemas sociais da actualidade. Os governos têm 

realizado programas para combater os problemas éticos, sociais, económicos e 

políticos da velhice (Rodríguez, 2000). 
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 Baldessin (2000) menciona que a velhice não se restringe apenas à 

manifestação biológica, à deterioração física, mas sim a uma exteriorização 

social, sendo reconhecida pela sociedade onde está inserida.  

 Relativamente ao estudo, verifica-se a predominância do sexo feminino 

entre os idosos dependentes, facto que advém da maior esperança de vida por 

parte das mulheres.  

 As mulheres vivem mais tempo que os homens (Karsch, 2003). Feliciano, 

Moraes e Freitas (2004) referem que as mulheres, no entanto, manifestam uma 

maior dependência que o sexo oposto, em idades mais avançadas, devido a: 

a) disparidade na exposição a determinados riscos, como o consumo de 

álcool e tabaco; 

b) taxas de mortalidade mais elevadas entre os homens devido a causas 

externas; 

c) diferenças de atitudes relativamente à doença, facto observado devido 

às mulheres recorrem com maior frequência aos serviços de saúde. 

 

 Imaginário (2004), num estudo sobre o idoso dependente em contexto 

familiar, através de entrevistas ao agregado familiar e ao idoso, também verificou 

o predomínio do sexo feminino com dependência, neste grupo etário. 

 No concelho de Ílhavo, existe o predomínio do sexo masculino sobre o 

feminino com uma diferença percentual de 4,8% (quadro 1). Este predomínio 

masculino deve-se ao facto de existirem duas entrevistas a dois cuidadores que 

tinham a seu cargo dois idosos totalmente dependentes e optou-se pelo mais 

dependente, que coincidiu com o facto de pertencerem ao sexo masculino.  

 A média de idades dos idosos dependentes, deste estudo é de 82 anos 

variando entre os 66 e os 98 anos. Brito (2001), numa pesquisa sobre a saúde 

mental dos prestadores de cuidados a familiares idosos, apresenta uma média 

quase idêntica de idosos dependentes de 78.8 anos. 

 Através dos resultados obtidos, verificou-se que em faixas etárias entre os 

80-84, 85-89 e superior ou igual a 90 anos, existe a predominância feminina, em 

ambos os concelhos. Martínez (2004) menciona que nos países desenvolvidos, o 

grupo de idosos é o que mais tem crescido assim como aqueles que possuem 
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mais idade, ou seja existe o aumento da longevidade. A confirmar estes 

resultados, Portugal (2002b), através dos resultados dos últimos censos de 2001 

e comparando com os censos anteriores de 1991, o índice de longevidade, o 

número de indivíduos com 75 ou mais anos, aumentou de trinta e nove em 1991 

para quarenta e um sujeitos em 2001, o que novamente demonstra o 

envelhecimento da população. Rodríguez (2000) acrescenta que este facto 

provoca vários problemas, devido a estas mulheres serem, na maioria das vezes, 

viúvas ou solteiras, com reformas baixas e sem acesso a recursos suficientes 

para manter a sua velhice, por vezes com dependência. 

 Existe a predominância dos casados, seguindo as viúvas, existindo apenas 

um viúvo. Rodríguez (2000) refere que a probabilidade das mulheres ficarem 

viúvas e depender de outros é maior que nos homens. Segundo os dados dos 

censos de 2001, descritos por Portugal (2002b), a viúvez afecta principalmente as 

mulheres, devido à mortalidade masculina. Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) 

acrescentam que este episódio é marcante na vida dos idosos, sendo inevitável 

que existe um cônjuge que morre antes do outro, favorecendo as mulheres, que 

sobrevivem, em média, mais sete anos que os homens. 

 O concelho de Ílhavo apresenta uma percentagem superior de divorciados 

relativo ao de Vagos. Este facto deve-se, eventualmente, ao facto do concelho de 

Ílhavo ser uma zona mais urbana e, geograficamente, encontrar-se perto de 

Aveiro, tendo a entrevista sido realizada na cidade e arredores devido à menor 

existência de instituições a fornecer apoio domiciliário. No concelho de Vagos, 

foram realizadas entrevistas apenas nas aldeias do concelho, devido à existência 

de instituições em todas as freguesias, sendo esta uma zona mais rural. 

 Analisando a escolaridade, verifica-se uma percentagem igual para 

analfabetos, de 49,1% (quadro 4), e para os que possuem o Primeiro Ciclo, na 

maioria das vezes, incompleto. Brito (2001), no seu estudo, verifica grandes 

semelhanças, com 48,7% dos idosos a não saberem ler nem escrever. As 

mulheres têm enfrentado, na sua vida, várias diferenças relativamente ao sexo e 

a instrução foi um facto observado. Os censos de 2001 expostos em Portugal 

(2002b) referem que a taxa de analfabetismo das mulheres idosas é mais elevada 

do que a do sexo oposto.  
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 No entanto, quando se faz uma comparação entre os concelhos, verifica-se 

que o de Vagos apresenta mais idosos analfabetos, com predomínio das 

mulheres, que o de Ílhavo, enquanto que este último apresenta uma superioridade 

na frequência do Primeiro Ciclo, mas com predomínio masculino. São de verificar 

dois tipos de desigualdades associadas a estes dois concelhos. Primeiro, a 

desigualdade entre as mulheres, sentida em ambos os concelhos, tendo uma 

conotação negativa. A outra, devida à situação geográfica de cada concelho que, 

aparentemente, encontrando-se próximos, demonstram desigualdades 

acentuadas relativamente ao direito à educação. É de referir que esta 

desigualdade foi mais sentida para estes idosos, devido ao tempo em que 

viveram, mais ou menos na década de 40. Vagos é uma zona mais rural do que 

Ílhavo, que se encontra geograficamente perto de Aveiro, uma zona mais urbana. 

Feliciano, Moraes e Freitas (2004) explicam que os resultados alusivos ao nível 

de escolaridade reflectem um dos aspectos da desigualdade social no país, facto 

verificado neste estudo. 

 No entanto, Rodríguez (2000) afirma que nos dias de hoje, o acesso à 

escola por parte das mulheres jovens é superior ao dos homens com idade 

semelhante. 

 

Profissão e reforma 
 Para a população em geral, a imagem do idoso está relacionada com o 

trabalho que exerce. Segundo Baldessin (2000), a reforma está associada à 

perda de trabalho e de relações, existindo o sentimento de inutilidade, que origina 

no idoso uma frustração da sua auto-estima, com uma perda de papéis a causar a 

dependência. Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) acrescentam que a reforma é 

uma conquista recente, dos meados do século XX, apresentando-se como “a 

abertura da porta de acesso à velhice”, acompanhado a diminuição da 

importância social e de poder (p.31). 

 Existe a supremacia em ambos os concelhos da profissão de agricultor. No 

entanto, no de Vagos, a evidência é maior, com 88,8% relativamente ao de Ílhavo, 

com 28,5% (quadro 5). Estes resultados estão em consonância com os resultados 
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encontrados relativamente ao analfabetismo e a possível falta de acesso à 

educação escolar destes idosos. 

 As profissões foram variadas, desde: pescador, pedreiro, taxista, serrador, 

pintor de louça (Vista Alegre), operária fabril, costureira, mecânico, cantoneiro, 

mulher-a-dias e mineiro. As profissões coincidem com a localização geográfica 

onde se realizou o estudo. Estes resultados, de certa forma, estão em 

consonância com os resultados encontrados relativamente ao analfabetismo e à 

possível falta de acesso à educação escolar destes idosos. 

 As mulheres, de ambos os concelhos, acrescentam que à profissão que 

tiveram, associaram ainda a profissão de dona de casa.  

 A média das reformas é de 250 Euros. No concelho de Vagos, o valor da 

reforma que sobressai varia entre os 151 e os 250 euros. Em contrapartida, no 

concelho vizinho, a predominância encontra-se entre os 251 e os 350 euros.  

 É evidente que em ambos os concelhos existe uma diferença nos valores 

das reformas. Estes valores encontram-se relacionados com o tipo de profissão 

que este grupo de idosos teve anteriormente, existindo em Vagos a 

predominância evidente de agricultor/a, conotada com pensões mínimas. As 

reformas mais elevadas também estão associadas a outro tipo de reformas, como 

as reformas do estrangeiro, a pensão de viúvez fornecida às esposas viúvas e a 

pensão de terceira pessoa, devido à situação de dependência em que o idoso se 

encontra. 

 

Patologias 
 Os idosos dependentes, das entrevistas realizadas, possuíam várias 

patologias associadas, que causavam a sua dependência, como: sequelas de 

AVC; Alzheimer; invisual; fractura de pelo menos um membro inferior ou bacia; 

amputação de pelo menos um membro inferior; Parkinson; paralisia cerebral e 

atropelamento. 

 No entanto, a patologia com maior prevalência deriva de sequelas de AVC, 

em ambos os concelhos. Martins, Ribeiro e Garrett (2004), num estudo realizado 

sobre a avaliação da sobrecarga no cuidador informal, referem que mais de 

metade dos indivíduos que precisam de cuidados apresentam sequelas de AVC. 
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No entanto, Brito (2001) na sua pesquisa, verifica que o diagnóstico médico dos 

idosos dependentes, não ultrapassa os 10% da sua amostra, em situações 

relacionadas com AVC. 

 A condição de invisual, geralmente não provoca o confinamento ao leito, 

embora neste estudo, os idosos invisuais não apresentassem outra patologia que 

causasse a dependência. No entanto três deles possuem idade avançada e 

patologias associadas, como diabetes e patologias do foro psíquico (no caso de 

uma idosa que gerou uma situação de depressão devido à situação em que se 

encontrava). Carletti e Rejani (2000) explicam que o indivíduo que adoece 

desenvolve diferentes tipos de dependência, por vezes temporários ou não, o que 

não deixa de significar que esta seja necessariamente patológica.  

 Relativo ao idoso que tinha sido atropelado e aos que apresentavam 

fracturas, inclusive duas idosas que caíram e fracturaram a bacia, é de esperar 

que esta situação reverta e possam, o mais breve possível, tornarem-se o mais 

independente possíveis. Neste estudo, é de salientar que as fracturas devem-se a 

quedas dos idosos. Marques e Partezani Rodrigues (2002) realizaram análises de 

histórias a cuidadoras principais sobre a família ao cuidado do idoso no domicílio, 

referindo que estes ficaram dependentes devido a problemas de saúde, desde 

determinadas patologias, a fracturas devido a quedas, o que deteriorou a 

independência do idoso. 

 Neste estudo, existia ainda uma minoria que possuía Parkinson e 

Alzheimer. As doenças causadoras de deterioração mental e dor física são as 

mais difíceis de suportar. Segundo Bris (1994), o número de indivíduos que sofre 

de senilidade tem aumentado, devido à diminuição da mortalidade nos idosos, 

não existindo tratamentos para solucionar esta doença. 

 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR PRINCIPAL 
  

 A doença num dos membros da família é uma situação que causa stress 

neste e na própria família. Martins, Ribeiro e Garrett (2004) acrescentam que 

dependendo do prognóstico, das sequelas, das limitações do indivíduo e do 
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estado emocional conciliado à gravidade do acontecimento em si, a família tem de 

se adaptar à condição de doença e reorganizar a sua vida. 

 Os sujeitos deste estudo foram cuidadores principais de idosos confinados 

ao leito, no domicílio. Foram entrevistados cinquenta e sete cuidadores familiares, 

sendo cinquenta do sexo feminino, dos quais dezassete pertenciam ao concelho 

de Ílhavo. Apenas sete são do sexo masculino e três pertencem ao concelho de 

Vagos. Imaginário (2004), num estudo efectuado sobre o contexto domiciliar dos 

idosos dependentes, verificou a predominância feminina nos entrevistados. Brito 

(2001), num estudo que aborda a saúde mental dos prestadores de cuidados a 

familiares idosos, verificou que a “amostra segundo o sexo é muitíssimo 

heterogénea”, com a superioridade do sexo feminino (p.76). 

 As relações de parentesco com os idosos formam um grupo distinto: treze 

esposas, cinco maridos, dezassete filhas, um filho, seis noras, um genro, sete 

irmãs, três netas e outras (uma vizinha, uma governanta, uma mãe e uma 

sobrinha). A mãe, cuidava de seu filho idoso totalmente dependente, já 

referenciado anteriormente, facto que não é comum, neste grupo etário. Este era 

divorciado e não tinha filhos. Normalmente, quem cuida de idosos são os 

descendentes e não os ascendentes, porque, ou já faleceram ou eles próprios 

necessitam de cuidados. Este facto apenas realça que os idosos vivem mais 

tempo e com melhor qualidade de vida. Feliciano, Moraes e Freitas (2004) 

explicam que no século passado, existia grande possibilidade das pessoas 

morrerem no auge da idade produtiva, mas actualmente, o acesso a condições 

dignas de saúde é um factor importante da qualidade com que se envelhece, 

podendo os idosos atingir uma idade cada vez mais avançada. Neste estudo, não 

foram encontradas evidências deste facto, mas, no futuro, devido a mudanças na 

família como: o divórcio, casamentos entre homossexuais, novos casamentos 

entre indivíduos que já tinham constituído família, contactos entre filhos que não 

possuem laços de sangue ou a opção de não ter filhos, esta situação pode vir a 

ocorrer. 

 O assumir da responsabilidade na prestação de cuidados reflecte-se no 

tipo de relacionamento entre o cuidador e o idoso (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 

2004). Quando o cônjuge não pode cuidar, por motivos de doença ou por já ter 
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falecido, os filhos assumem a prestação de cuidados aos idosos dependentes. 

Este facto foi referido num estudo sobre cuidar do idoso dependente no domicílio 

de Cattani e Girardon-Perlini (2004), acrescentando que esta solidariedade pode 

dominar outros familiares, devido à relação de parentesco, a serem potenciais 

cuidadores, como os netos e as noras.  Segundo Azeredo (2003), na maioria dos 

casos, o cuidador é o cônjuge do sexo feminino, recaindo sobre ela as tarefas 

mais pesadas. Também Bris (1994), no seu estudo sobre a responsabilidade 

familiar pelos dependentes idosos nos países das comunidades europeias, refere 

a predominância feminina entre os descendentes, o que coincide com este 

trabalho. 

 Neste estudo, verificou-se que o estado civil predominante é o casado, 

englobando quarenta e quatro dos inquiridos. Brito (2001) apresenta, na sua 

pesquisa, resultados semelhantes relativamente ao estado civil. Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004) mencionam o facto dos “casados constituírem a 

maior proporção daqueles que prestam cuidados”, seguidos dos solteiros ou 

divorciados e por último dos viúvos (p.71). 

 A média de idades é de 62 anos oscilando entre os 23 e os 89 anos. Este 

resultado permite antever a produtividade, ou não, dos entrevistados, 

constatando-se que muitos cuidadores são também idosos. Bris (1994) salienta 

esta situação, acrescentando que na fase da velhice, os cônjuges, quando 

prestam cuidados, são também idosos.  

 Na escolaridade do cuidador, predomina o Primeiro Ciclo, ao contrário do 

que se observa com o idoso, analfabeto e, generalizando à amostra no total, 

observa-se que houve mais oportunidade de acesso à educação para estes 

cuidadores, facto que se associa à profissão que possuem.  

 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADO 
 

 Honoré (2004) menciona que o cuidado aplicado aos outros depende da 

maneira de cada um estar no mundo, tendo como objectivo a sua protecção e 

manutenção, consoante a consideração que merece. 
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 O tempo de dependência variou entre 22 dias a 3682 dias, sendo a média 

de 845 dias, sendo um item de grande importância, quando os cuidadores são 

questionados relativamente aos problemas associados ao cuidar. A mediana é de 

604 dias, sendo um valor definido quando a amostra é ordenada e apresenta 50% 

dos valores menores ou iguais e 50% dos valores superiores que a mediana, ou 

seja divide a amostra ao meio. Neste estudo verificou-se a que a média está 

situada nos valores superiores da mediana. Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) 

acrescentam o facto dos cuidadores terem “uma ideia do início da prestação de 

cuidados” no entanto não “será possível prever a sua duração” (p.72). A 

dependência exprime significados diferentes para o idoso e para quem cuida. As 

mesmas autoras explicam que o idoso demonstra incapacidade para executar as 

suas actividades e o cuidador fixa-se na preocupação de efectuar as actividades 

que o outro não consegue. 

 Dos cinquenta e sete entrevistados, quarenta e cinco referem que são os 

cuidadores principais. Os restantes dividem o cuidado entre dois, três, quatro, 

cinco e seis cuidadores. Três pertencem ao concelho de Ílhavo e nove ao de 

Vagos (quadro 14). 

 Nas entrevistas verificou-se que quando existia rotatividade, o cuidado era 

sempre dividido e assumido entre a/os filha/os do idoso. No entanto são as 

mulheres dos filhos, as noras, que realizam as tarefas de cuidar, à excepção de 

um genro. 

 A rotatividade entre domicílios é explicada por nove entrevistados, dois 

pertencentes ao concelho de Ílhavo e sete ao de Vagos. Esta situação origina 

problemas nas mudanças de habitação, como a deslocação da cama articulada, 

na existência dela, ou o próprio transporte do idoso. Tendo em conta que os 

idosos deste estudo são totalmente dependentes e, por vezes, em situação de 

dependência há anos, já se encontram anquilosados, e portanto a mudança tem 

de ser efectuada de ambulância, não apresentando condições para ir de 

automóvel.  

 É de considerar que o “domicílio é o ambiente preferido pela maior parte 

dos idosos para receber assistência” (Barry & Robinson, 2001, p.520). 
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 Comparando os resultados dos quadros 14 e 15, averiguam-se valores 

diferentes dos anteriores. Isto devido à existência de rotatividade de cuidadores 

no mesmo domicílio. Dos doze entrevistados que referem rotatividade entre 

cuidadores, três encontram-se sempre no mesmo domicílio, que pertence ao 

idoso. 

 Para encontrar a amostra, recorreu-se a instituições que trabalhavam para 

idosos e que possuíam a vertente de Apoio Domiciliário. Por isso, depreende-se 

que todos os cuidadores tinham ajudas deste serviço, através de um pagamento 

monetário, consoante os seus rendimentos. Os serviços prestados pelo apoio 

domiciliário vêem auxiliar o cuidador prestando cuidado ao idoso, variando desde 

a alimentação, a higiene pessoal, o tratamento de roupas, a limpeza da casa e 

assistência ao fim de semana. Pimentel (2001) refere que através da delegação 

de responsabilidades nestas instituições, se prestam cuidados de forma indirecta. 

Rolland (2000) acrescenta que a família para cuidar dos seus familiares, tem de 

recorrer a ajudas externas para manter a estabilidade no ciclo familiar. 

 A higiene pessoal é a mais solicitada em ambos os concelhos. A relação de 

dependência interfere com a intimidade do idoso. Sousa, Figueiredo e Cerqueira 

(2004) acrescentam que surge uma relação de constrangimento tanto para o 

idoso, que perde a sua privacidade, como para quem realiza as tarefas íntimas ao 

idoso. 

 O apoio prestado pelo Centro de Saúde ao domicílio é efectuado através 

do apoio médico, de enfermagem ou de outros, como análises clínicas, 

fisioterapia ou médicos particulares ao domicílio. Por vezes, são necessários dois 

ou três serviços em simultâneo. Carletti e Rejani (2000) dizem que os idosos têm 

uma maior propensão para se tornarem dependentes, o que requer cuidados que 

variam em tempo e custos, embora a visita domiciliária por parte de uma equipa 

de saúde, é uma alternativa eficaz, de qualidade e pouco dispendiosa para o 

Sistema Nacional de Saúde, diminuindo o internamento em hospitais. 

 Existem outros apoios prestados, com a finalidade de auxiliar o cuidado ao 

idoso dependente, de forma individual ou através de entidades, gratuitamente ou 

não, que os cuidadores têm conhecimento e a que, por vezes, podem ter acesso, 

como apoio cristão, centro de dia, Caritas, empregada doméstica ou outro apoio 



Cuidar do idoso dependente no domicílio: Avaliação dos problemas 

    126 

domiciliário. Carletti e Rejani (2000) explicam que “na grande maioria dos casos, 

existe a vontade das famílias e a mobilização de agentes da comunidade” com o 

objectivo de cuidar dos indivíduos doentes (p.429). 

 Independente destes tipos de apoio, vinte e cinco dos cinquenta e sete 

inquiridos não possuem outros apoios. Num estudo efectuado por Marques e 

Partezani Rodrigues (2002) em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, as cuidadoras 

referiram que tinham falta de ajudas da população e de outros. Neste estudo, 

mais de metade dos participantes têm outros apoios prestados, que passam pelo 

auxílio de pessoas da família e doutras pessoas não pertencentes ao ciclo 

familiar, como vizinhos (item mencionado pela maioria dos entrevistados). Isto 

ocorre provavelmente pela localização geográfica desta pesquisa, meio rural em 

que todas as pessoas se conhecem, principalmente entre estas faixas etárias, 

situação com tendência a mudar. 

 O espaço habitacional foi observado com a finalidade de verificar a 

existência de degraus, a possibilidade de circulação de cadeira de rodas no 

espaço, a existência de exposição solar, o arejamento e o acesso a equipamentos 

de higiene. À excepção do acesso a equipamentos de higiene, todos os outros 

expressam boas percentagens em ambos os concelhos. 

 

 

2.4. PROBLEMAS DO CUIDADOR 
 

 O envelhecimento da população tem originado várias mudanças na 

sociedade. Quando existe a dependência de um idoso, forma-se um grande 

impacto no ciclo familiar, na sua economia e na sua saúde (Caldas, 2003). 

 Através de uma questão aberta sobre os problemas associados ao cuidar, 

os cinquenta e sete entrevistados apresentaram várias respostas como, não 

terem problemas.  

 A falta de força para cuidar do idoso foi o problema mais mencionado, 

sendo um dos principais motivos da necessidade do apoio domiciliário. Carletti e 

Rejani (2000) acrescentam que este serviço desempenha uma função “activa 

neste processo, à medida que fornece suporte técnico a estas pessoas (p.430). 
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 O que se constatou foi que o cuidador, por vezes, precisa de tantos ou 

mais cuidados que o idoso dependente, pois possui igualmente uma idade 

avançada. Giacomin, Uchoa e Lima-Costa (2005) num estudo realizado às 

esposas de idosos dependentes sobre a experiência do cuidado domiciliário, 

mencionam que as dificuldades que encontraram na prestação de cuidados são 

justificadas pelo próprio envelhecimento do cuidador ou pela sua condição de 

saúde, quer física quer psicológica. 

 As dificuldades económicas foram referidas por vários cuidadores, 

explicando que existem gastos maiores quando a situação de dependência é mais 

recente. Cattani e Girardon-Perlini (2004), num estudo sobre cuidar do idoso 

doente no domicílio na população, expressam que é difícil controlar as despesas 

que a doença exige para responder às necessidades do idoso. É de salientar que 

esta “situação será tanto mais grave se for acompanhada pela cessão de um 

trabalho remunerado” (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004, p.82), situação 

observada de forma explícita em cinco casos, devido ao facto de se encontrarem 

desempregados.  

 A falta de tempo dispensado para quem cuida e para a sua família é 

referida por alguns entrevistados. Bris (1994) acrescenta que “a falta de liberdade 

e de tempo cria frustrações, impossibilidade de recuperação e ainda a perda de 

energia e de vontade de empreender o que quer que seja” (p.108). Por vezes, o 

cuidador não desfruta de tempo para si, originando uma diminuição das 

actividades e relações sociais, fragilizando as que já possuía (Sousa, Figueiredo 

& Cerqueira, 2004). Cattani e Girardon-Perlini (2004), num estudo exploratório e 

descritivo sobre cuidar do idoso doente no domicílio, explicam, na voz de 

cuidadores familiares, que uma das maiores dificuldades apontadas por quem 

vive esta experiência refere-se à impossibilidade de sair de casa, devido à 

responsabilidade constante e preocupação diária com o cuidado ao idoso, 

contribuindo para a solidão e perda de liberdade. 

 Os problemas entre irmãos, com o cônjuge ou até com o idoso, são 

mencionados pelos cuidadores. Entre irmãos deve-se ao facto de ninguém 

assumir o papel de cuidador, ou por estes residirem no estrangeiro e existir uma 

desresponsabilização consciente ou inconsciente, perante a actividade de cuidar, 
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ou pelo simples facto de não quererem assumir este compromisso, alegando 

variadas justificações. Lehr e Thomae (2003) referem que o processo de vivência 

e o comportamento constitui a característica individual de cada indivíduo. Os 

problemas com o idoso ocorrem devido a conflitos no passado. Para Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira (2004) “a história da relação com o idoso marca, de modo 

muito acentuado, o que vai acontecer na velhice”, explicando que os familiares 

dificilmente irão gostar de seus idosos e até mesmo abandoná-los, se estes, ao 

longo da sua vida, tiveram comportamentos pouco correctos para com os 

cuidadores (p.100). 

 Alguns entrevistados mencionaram que cuidar de um idoso dependente é 

uma actividade cansativa. Marques e Partezani Rodrigues (2002), no seu estudo, 

mencionam que, dependendo das características individuais de cada um, as 

cuidadoras identificaram a presença de cansaço físico, de stress do quotidiano 

como consequência de cuidar, de sobrecarga física e emocional. No seu estudo, 

Cattani e Girardon-Perlini (2004) divulgam que além da tarefa de cuidar, 

conciliam-se as lidas domésticas, que consomem grande parte do tempo do 

cuidador. 

 O problema do idoso permanecer sozinho em casa durante o dia sem a 

presença de cuidador é referenciado por poucos cuidadores, o que é positivo 

neste estudo. Leme e Silva (2000) acrescentam que quando o idoso depende do 

seu descendente, normalmente este tem de trabalhar não lhe dando a atenção 

merecida. 

 

 

2.4.1. Primeiro problema a resolver 
 

 Quando se questionaram os cuidadores sobre o primeiro problema que 

gostariam de resolver relativamente ao cuidar, as respostas foram idênticas. No 

entanto, surgiram problemas que não foram mencionados no item anterior como o 

facto de existirem idosos disártricos e os cuidadores não entenderem o que 

pretendiam quando tentam comunicar. 
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 A falta de cuidador substituto para dividir as tarefas foi um problema não 

mencionado anteriormente. Marques e Partezani Rodrigues (2002), no seu 

estudo, mencionam que a presença do idoso em suas casas e a actividade de 

cuidar, provoca uma mudança na rotina diária da família, gerando uma perda de 

privacidade e de liberdade. 

 Outra dificuldade não referida anteriormente é a existência de um idoso a 

cuidar de outro idoso, uma vez que a consciencialização da velhice provoca 

alguma preocupação, em geral: quem continuará a cuidar do idoso quando o 

cuidador deixar de exercer esta actividade? Para Sousa, Figueiredo e Cerqueira 

(2004) as mudanças na família originam uma menor disponibilidade desta, assim 

como o facto dos cuidadores serem ”velhos no momento de cuidar” (p.29). 

 

 

2.4.2. Problemas não mencionados 
 
 Este tema surge devido à necessidade de introduzir problemas narrados na 

literatura e, quando se realizou o estudo, estes não foram mencionados. 

 Em vários estudos, havia a referência à falta de informação e 

conhecimentos sobre a doença e à própria actividade de cuidar. Marques e 

Partezani Rodrigues (2002), na sua pesquisa, referiram que as cuidadoras se 

queixavam sobre a falta de conhecimento em relação ao como cuidar e a doença 

dos idosos, assim como a necessidade de ter formação ou ler artigos sobre os 

temas de interesse. Neste estudo, isto não é o problema que preocupa o cuidador 

devido a várias razões como: na maioria dos casos, o tempo de dependência do 

idoso já ser vivenciado a alguns anos; dos cuidadores serem analfabetos e não 

serem “exigentes” acomodando-se com a situação; de possuírem a assistência do 

apoio domiciliário e estas auxiliares explicarem as suas dúvidas, fazendo 

ensinamentos e supervisionando os cuidados na sua ausência. No entanto, 

constatou-se neste estudo, que quando os cuidadores precisam de executar 

algumas acções que requerem alguns conhecimentos, procuram meios para 

aprender, como administrar insulina, se o idoso for diabético. 
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 Uma dificuldade não mencionada e que está em concordância com a 

dificuldade económica, refere-se ao desconhecimento ou ausência de certos 

subsídios eficazes destinados aos cuidadores que cuidam dos idosos. Um 

exemplo é a falta de informação ou até mesmo as dificuldades na obtenção de 

subsídio da terceira pessoa que é fornecido ao cuidador para prestar cuidados ao 

idoso dependente. 

 Outro problema não mencionado directamente, mas em várias situações 

observado, é a presença de sintomas depressivos dos cuidadores, referidos em 

vários estudos. Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) acrescentam a existência 

destes sintomas através de sentimentos de angústia, desespero, frustração, 

ansiedade e preocupação. Embora neste estudo os cuidadores não expõem este 

conflito de forma explícita, acabam por enunciá-lo, por exemplo, ao dizerem que 

não têm forças para cuidar do idoso sozinho, entre outras. Isto pode ter 

acontecido pelo facto de não se encontrarem sintomas de depressão, por não ser 

um problema tão sentido como a falta de dinheiro ou a falta de força e não 

justificar a sua divulgação. No entanto, também pode ser omitido pelo facto do 

cuidador saber que, de certa forma, está a falhar nesta tarefa, quer para com o 

idoso, quer para com a sociedade, acumulando tarefas, ou por não existir outro 

cuidador, ou para não sobrecarregar outro, num caso de uma idosa que cuidava 

de seu marido e não queria sobrecarregar a sua filha que tinha a sua vida.  

 

 

2.5. SOLUÇÕES PROPOSTAS PELOS CUIDADORES PARA MINIMIZAR OS 
PROBLEMAS 
 

 Existe a necessidade de se melhorar a qualidade de vida dos idosos e de 

quem os cuida. Netto e Ponte (2000) explicam que para que isto seja possível, é 

necessário que se associem às modificações demográficas nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, as transformações sociais e económicas. 

 As soluções propostas pelos cuidadores para minimizar os seus problemas 

são variadas. A institucionalização do idoso é a mais referida, sendo a última 

opção, mas que é a resposta para a maioria dos problemas. Neste estudo, esta 
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não se concretiza ou pela falta de concordância entre outros prestadores ou pelos 

custos mais elevados quando comparados com o apoio domiciliário. Pimentel 

(2001) acrescenta que “a perda de autonomia física é um factor determinante na 

opção de internamento, e que muitos idosos que residem em lares são 

fisicamente dependentes” (p.73). 

 Outras soluções mencionadas pelos cuidadores para facilitar o cuidado ao 

idoso dependente são: a ajuda do apoio domiciliário mais vezes ao domicílio 

durante o dia e a existência de apoio domiciliário nocturno; a existência de 

pessoas ou locais de acolhimento provisório que cuidem do idoso por períodos; 

reformas mais elevadas e redução dos preços dos medicamentos; a divisão de 

tarefas entre irmãos; o acesso a equipamentos para minimizar o esforço físico; 

informações sobre a doença; melhores condições habitacionais; oferta de carinho 

e boa vontade ou a morte, mas primeiro a do idoso dependente. 
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3. CONCLUSÃO 
 

 Ao finalizar este trabalho, é nossa intenção realizar uma retrospectiva da 

evolução do mesmo tendo em conta a pertinência do estudo, os objectivos, 

questão de investigação e metodologia utilizada.  

 Numa sociedade que envelhece, que apresenta cada vez mais idosos 

dependentes e por mais tempo, surge a necessidade de questionar, em primeiro 

lugar, quem tem disponibilidade e vontade para cuidar. É um tema da actualidade 

e que por vezes é um problema para a família, no sentido de detectar os 

possíveis cuidadores. 

 Para conseguir os resultados, utilizou-se uma metodologia de investigação 

qualitativa sendo o tipo de estudo utilizado o descritivo, convictos que foi a mais 

adequada para este tipo de estudo. 

 Estamos cientes que atingimos os objectivos inicialmente propostos devido, 

aos resultados conseguidos. Pensamos que irão ser uma mais valia e contribuir 

para a desenvolvimento do conhecimento nesta área. 

 Relativo aos resultados deste trabalho, é pertinente enunciar as principais 

conclusões obtidas, que se remetem a uma análise e interpretação dos dados.  

 A primeira conclusão, e a mais evidente, independente deste trabalho, 

contar com a colaboração das instituições com vertente de apoio domiciliário, foi a 

existência de um grande número de idosos totalmente dependentes que 

permanecem anos, tendo em conta que a média foi de 845 dias, ao cuidado da 

família no domicílio. Permite de certa forma, explicar que, independente dos 

cuidadores também possuírem uma idade avançada, existe a manutenção de 

valores relativos ao cuidar que de certa forma pode ser ensinado às gerações 

mais recentes, com objectivo de motivar para o cuidado, destes cuidadores de 

hoje, num futuro próximo. A relatividade com o idoso é positiva, revelando a 

existência de apenas dois cuidadores, que não pertencem directamente à família: 

uma governanta e uma vizinha. 

 A pouca instrução, mais convincente no idoso dependente e menos 

relevante nos cuidadores, é observada neste estudo. No entanto, num futuro, é 
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previsível que estes sejam mais instruídos, mais urbanos, mais informados e o 

seu nível de exigência social e sanitária tende a aumentar. 

 O apoio domiciliário auxilia os cuidadores e retira-lhe alguma sobrecarga, 

principalmente física, porque o problema mais relevante é a falta de força para 

realizar as actividades ao idoso. No entanto, se estes pudessem prestar mais 

tempo de cuidados durante o dia e noite, com mais visitas domiciliárias, 

facilitavam a permanência de certos idosos, que por vezes vivem sozinhos, no 

domicílio. Sem dúvida que a existência destas instituições favorecem a 

permanência do idoso no seu habitat. 

 Outra conclusão evidente que pode ser interpretada de forma positiva ou 

negativa, refere-se ao apoio prestado pelo centro de saúde. Pela positiva, deve-se 

à disponibilidade demonstrada pelos profissionais de saúde na deslocação ao 

domicílio, inclusive às aldeias mais distantes, a Sul, do distrito de Aveiro. Facto 

que reforça ideias já mencionadas relativas à evolução na saúde. O negativismo 

deve-se ao facto destes idosos se encontrarem mais debilitados, dentro da sua 

dependência, por estarem doentes ou devido ao aparecimento de úlceras de 

pressão, entre outras causas. 

 O facto dos cuidadores referirem o problema económico como um dos 

problemas que causam dificuldades no cuidar, demonstra as posses 

economicamente reduzidas, associadas a reformas mínimas e aos elevados 

custos da actividade de cuidar. No entanto, nestes meios rurais, aparentemente 

com menos posses monetárias, observa-se, de forma positiva, que os idosos 

permanecem a cuidado das suas famílias. Isto deve-se à condição cultural, ainda 

predominante e a questões de consciência, nomeadamente o dever para com 

este.  

 No entanto, e apesar dos resultados e conclusões obtidas serem positivas, 

não estamos satisfeitos, levando-nos a propor a realização deste estudo num 

meio urbano, para comparar os diferentes problemas mencionados e soluções 

encontradas. 
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