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Resumo Apesar do aumento da longevidade ser uma das principais conquistas da 

população deste século, uma das suas maiores implicações é o facto do 
indivíduo com o avanço da idade poder  vir a ter a possibilidade de ser  
portador de uma doença que o incapacite e fique dependente de 
cuidados de longa duração. É neste cenário que surge o Cuidador 
Informal Familiar (CIF), que assumirá a responsabilidade pelos cuidados. 
Geralmente além do cuidador familiar não receber formação/informação 
para lidar com a doença que cuida e devido a sobrecarga de tarefas, não 
costuma valorizar o seu autocuidado, durante o desempenho da tarefa. A 
presente investigação pretende dar um contributo para a promoção do 
bem-estar do CIF, com objetivo de construir, implementar e avaliar um 
programa de intervenção psicoeducativo, suportado no desenvolvimento 
de competências pessoais/sociais, adaptadas às necessidades dos CIF. 
Foi realizado um estudo de cariz qualitativo e paradigma interpretativo. A 
primeira fase desta investigação consistiu na realização de entrevistas e 
aplicação de escalas que tiveram como propósito, avaliar a qualidade de 
vida, stress, sobrecarga e a existência ou não das competências 
pessoais/sociais objeto deste estudo. Na primeira fase do estudo 
participartam 24 cuidadores de ambos os sexos. Na segunda fase, 
procedeu-se a intervenção com a participação 10 cuidadores. A 
comunicação com os cuidadores foi facilitada pelos profissionais de 
saúde das Unidades de Saúde Familiar de São João de Ovar (USF-SJO) 
e Unidade de Saúde na Comunidade (UCC-Aveiro). Os instrumentos 
utilizados na primeira fase do estudo para caracterização do perfil dos 
participantes foram: entrevista por formulário; Escala de Qualidade de 
vida (WHOQOL-BREV), Escala de Perceção de Stress (EPS), Escala de 
Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI), Escala de Competências 
Pessoais (ECPS). Na segunda fase do estudo, foi aplicado o plano de 
intervenção psicoeducativo para cuidadores informais familiares (PICIF) 
que constou de 10 sessões assim distribuídas: Integração do grupo; 
informações sobre a doença; o que é ser cuidador informal familiar; 
autoconhecimento; Empatia, Autoestima; Assertividade; Resiliência; 
Suporte Social e avaliação global do programa. Para análise das 
Escalas, foi utilizado o programa SPSS Versão 22 e para análise das 
entrevistas e da Intervenção, foi utilizado o software webQDA versão 3.0. 
Os resultados obtidos indicaram que os cuidadores demonstraram 
razoável qualidade de vida e não denotaram sintomatologia de stress e 
de sobrecarga. Relativamente às competências pessoais/sociais, ficou 
constatado que a maioria possuía as referidas competências, contudo 
não conseguiam identificá-las e nem utilizavam em seu próprio benefício. 
Para fins de avaliação de intervenção, além da análise qualitativa, 
também foi aplicado a Escala de Avaliação de Programa de Intervenção 
(EAIP). Através desta escala foi possível analisar  o pré e o   pós 
intervenção, verificaram-se melhorias no desenvolvimento das 
competências e sua aplicação ao contexto dos cuidados informais. Como 
conclusão, salientou-se que, os cuidadores, após serem 
intervencionados, passaram a identificar as competências aqui referidas, 
direcionadas para o desempenho da tarefa. Desta forma estariam 
assegurando o seu autocuidado, o que resultaria em menor dano para a 
sua saúde física e mental. São referidas algumas implicações 
específicas não só para os cuidadores informais, bem como para os 
profissionais de saúde, os quais deverão estar mais atentos quanto a 
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necessidade de capacitar cuidadores familiares, no que respeita ao 
cuidado consigo próprio. 
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Keywords family informal caregiver, self-care, psychoeducational intervention, 

personal/social competences.  

                                                  

Abstract The increasing longevity, despite being one of the major achievements of 

the population in this century, it’s one of its greatest implications related 
to the fact that as the individual ages, he might have the possibility to 
carry a disabling illness resulting in long-term care dependence. The 
Family Informal Caregiver arises from this scenario; he will assume all 
the care responsibilities. Generally, in addition to the lack of 
formation/information of the caregiver, concerned to the illness he(her) is 
taking care of, and to the task burden, he does not usually value his self-
care when performing the care task. The current investigation intends to 
contribute to the promotion of the Family Informal Caregiver´s well-being, 
aiming to construct, implement and assess a psychoeducational 
intervention program, sustained by the development of personal/social 
competences adapted to the caregiver´s needs. 
 A qualitative nature study was carried out, interpretative paradigm. The 
first phase of this investigation consisted in the performance of interviews 
and in the implementation of scales, aiming to evaluate the life quality, 
stress, overcharge and the existence or not of the personal/social 
competences , object of this study. In the first phase of the study 24 
caregivers participated, both male and female. In the second phase, the 
intervention with 10 caregivers was undertaken. The communication was 
made easier by the health providers from the São João de Ovar Care 
Unit (USF-SJO) and The Health Community Unit (UCC-Aveiro). The 
instruments used on the first phase of this study for the participants 
profile criteria were: the formulary interview, the World Health 
Organization Quality of Life Instrument, Short Form (WHOQOL-BREV), 
the Questionnaire of Overcharge Evaluation of the Informal Caretaker 
(QASCI), and the Scale of Personal and Social Competences (ECPS). In 
the second phase of the study, the Psychoeducational Intervention Plan 
for the Family Informal Caregiver (PICIF) was implemented. It consisted 
of 10 sessions distributed in the following way: group integration, 
information regarding the illness, what a family informal caregiver is, self-
knowledge, empathy, self-esteem, assertiveness, resilience, social 
support and global assessment of the program. For the scale analysis, it 
was used the SPSS Program Version 22, and for the interviews and 
intervention analysis it was used the webQDA Software, version 3.0. The 
results obtained, showed that caregivers demonstrated a reasonable 
amount of life quality and didn´t denote stress and burden 
symptomatology.  
Concerning the personal/social competences, it was founded that most of 
them possessed the referred skills, nevertheless they weren´t able to 
identify these skills and neither were they able to use them for their own 
benefit. For intervention evaluation purposes, besides the qualitative 
analysis, it was also implemented the Intervention Program Scale of 
Evaluation (EAIP). Though this scale it was possible to analyze  the pre- 
and after- intervention, improvements were verified in the development of 
competences and its implementation into the informal care context. As a 
conclusion, it was emphasized that after being subjected to the 
intervention, they become capable of identifying the competences 
mentioned here, making it necessary to activate these competences as 
well as to direct them towards the care performance. Therefore, they 
would be ensuring that their self-care would result in a lower damage to 
their physical and mental health. Some specific implications are referred, 
not only to the informal caregivers but also to the health providers, which 
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should be more attentive to the need of enabling the family caregivers to 
value their self-care. 
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Introdução 

 

Ao longo dos últimos anos, verificou-se um aumento acentuado da população 

sénior ao nível mundial. Se por um lado viver mais tempo pode ser considerado, uma das 

maiores conquistas da população deste século, por outro é uma aquisição que pode 

acarretar implicações em várias esferas da vida do indivíduo. Uma das consequências de 

maior relevo, resultado deste aumento de tempo de vida, é o facto de que viver mais, pode 

aumentar significativamente o risco do indivíduo adquirir uma doença, que poderá ter 

influência direta na sua autonomia, fazendo com se torne dependente de pessoas para 

auxiliá-lo com tarefas , que até então conseguia fazer sozinho (Machado, 2012). 

Por mais que as ciências médicas tenham evoluído, é comum um indivíduo quando 

chega à faixa etária de 65 anos ou mais, apresentar algum sintoma de doença 

crónico/degenerativa, que poderá afetar a sua saúde e o seu bem-estar.  

Tendencialmente o surgimento de doenças crónico degenerativas nessa faixa etária, 

provoca incapacidade no seu portador, motivo pelo qual necessitará de cuidados 

domiciliários geralmente de longa duração (Pereira, 2013). É a partir deste cenário que 

surge o cuidador informal familiar, que ficará com a responsabilidade por todas as tarefas 

necessárias, que garantam o conforto e bem-estar ao membro familiar que se encontra 

incapacitado (Neri & Sommerhalder, 2006 ; Araújo, Paúl, & Martins, 2011; Marques, 

Teixeira & Neri de Souza, 2012). 

A chegada de uma doença grave e incapacitante no seio familiar, fará com que esta, 

tenha que se ajustar a uma série de modificações, que vão desde a execução de novas 

tarefas até a necessidade de aquisição de novos conhecimentos para lidar com a situação 

que envolve saúde e doença (França, 2010; Sequeira, 2010 e Machado, 2012).  

Apesar desta nova situação trazer repercussão em todo o sistema familiar, na 

maioria das vezes é apenas um membro da família que sofrerá maior impacto, tendo em 

conta que será este, o responsável por todas as atividades que serão prestadas ao familiar 

incapacitado (Braithwaite, 2000). 

Ao assumir esta nova responsabilidade, o cuidador familiar, terá que confrontar-se 

com mudanças significativas na sua vida, uma vez que esta tarefa geralmente tem 

repercussões na vida pessoal, laboral, social e familiar do cuidador (Martins, Ribeiro, & 

Garrett, 2003). 
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A literatura evidencia que, para assumir a tarefa de cuidados, é necessário que haja 

uma transição, de forma que o cuidador informal seja formado/ informado sobre todos os 

aspetos que envolvam o cuidar no domicílio, bem como seja capaz de desenvolver 

estratégias, que possam contribuir para que mais facilmente ultrapasse os obstáculos 

inerentes à tarefa e com isso seja diminuída a sua vulnerabilidade ao stress (Bastos, 

Quesado, Padilha, Ferreira, & Kraus, 2005). 

Considerando que o familiar cuidador possui um papel fulcral nos cuidados que 

serão desenvolvidos no domicílio, torna-se imprescindível que o mesmo seja dotado de 

conhecimentos não só sobre a doença do familiar que cuida, mas também que saiba 

perceber a importância que deve dar ao seu autocuidado, tendo em vista as exigências, que 

são intrínsecas à tarefa (Sequeira, 2010 ; Cardoso, 2011; Pereira, 2013). 

Apesar da existência de um volumoso número de trabalhos com propostas 

psicoeducativas para auxiliar o cuidador no desempenho dessa tarefa, esses trabalhos na 

sua maioria são voltados para orientar o cuidador a lidar com o familiar incapacitado. Esta 

lógica, assenta no facto de que o cuidador estando devidamente habilitado para lidar com o 

seu familiar , estará em melhores condições de perceber e gerir o stress que poderá 

vivenciar no decorrer da tarefa (Gallagher-Thompson et al., 2000 Sorensen, Pinquart, & 

Duberstein, 2002). 

Embora essas ações interventivas venham sendo consideradas uma ferramenta de 

grande importância no que respeita a diminuição da sobrecarga, sentimentos negativos, 

ansiedade, depressão entre outras sintomatologias experienciadas pelos cuidadores durante 

o desempenho da tarefa, observa-se que ainda existem alguns aspetos que precisam de 

melhor compreensão. De entre os aspetos a serem realçados, verifica-se a necessidade de 

trazer à tona a forma como os cuidadores mobilizam algumas habilidades sociais, para 

lidar com os problemas relacionados com a tarefa que executam. 

Neste sentido, torna-se importante desenvolver competências pessoais/sociais, para 

que o cuidador possa reconhecer em si, habilidades que facilitem sua comunicação 

interpessoal, de forma que possa não somente auxiliá-lo na adaptação ao novo papel que 

irá desempenhar, mas que também o auxilie para uma melhor consciencialização sobre a 

importância que deve dar ao seu autocuidado, sem que para isso manifeste sentimento de 

culpa e nem tampouco se sinta negligente em relação a tarefa que executa. 
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Assim sendo, como forma de melhorar a atenção destinada aos cuidadores 

informais familiares e ainda realçar a importância que esses devem dar ao cuidado consigo 

próprios, desenvolveu-se um programa de intervenção psicoeducativo, orientado para o 

desenvolvimento de competências pessoais/sociais. A escolha por esta abordagem de 

competências, ocorreu em virtude de estas estarem presentes no universo relacional dos 

indivíduos, e também porque uma vez desenvolvidas contribuíram para que o cuidador seja 

capaz de reconhecer e expressar suas emoções adequadamente, ao mesmo tempo que 

poderão influenciar diretamente nas relações interpessoais do cuidador, diminuindo assim 

os conflitos que poderão surgir durante o desempenho da tarefa (Del Prette & Del Prette, 

2001, 2003, 2005).  

Neste sentido, e para a realização deste estudo, elaborou-se um objetivo geral na 

qual buscou-se: Construir, implementar e avaliar um programa de intervenção 

psicoeducativo suportado no desenvolvimento de competências pessoais/sociais, adaptadas 

as necessidades dos cuidadores informais familiares, e vinculado a ele, os objetivos 

específicos: 

- Conhecer as condições físicas e mentais dos cuidadores familiares no âmbito da 

qualidade de vida, stress e sobrecarga durante à prestação de cuidados; 

-Identificar previamente a existência de competências pessoais/sociais por parte dos 

cuidadores informais familiares sobre o seu autocuidado; 

-Construir um programa de intervenção psicoeducativo com a finalidade de 

desenvolver competências pessoais/sociais 

-Implementar um programa de intervenção adaptado às necessidades dos 

cuidadores informais familiares 

-Avaliar a forma como as temáticas desenvolvidas durante o programa de 

intervenção, influenciaram a consciencialização dos cuidadores informais familiares sobre 

o seu autocuidado. 

O desenho deste estudo está alicerçado na metodologia qualitativa, paradigma 

interpretativo. O estudo foi realizado na Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar 

(USF-SJO) e Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Aveiro (UCC-

Aveiro). O trabalho de investigação ocorreu concomitante (ou nas duas Unidades de 

Saúde) nos dois centros de saúde no período de 6 meses. 
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O presente estudo, está dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo foi 

evidenciado o enquadramento teórico que sustenta o objeto de estudo desta investigação. 

Assim sendo, o primeiro capítulo faz referência sobre questões relacionadas com o 

envelhecimento, envelhecimento e saúde e a nova conjuntura demográfica. No segundo 

capítulo abordamos o cuidador informal familiar e as intercorrências que permeiam a 

atividade de cuidador informal familiar, o paradigma Life Span, bem como os contributos 

deste paradigma, os principais teóricos do desenvolvimento psicológico na vida adulta e na 

velhice, o ciclo da vida humana como problema psicológico, a teoria das estações da vida 

adulta de Levinson, o desenvolvimento do Eu segundo Loevinger, o desenvolvimento da 

identidade de Erikson, considerações sobre as teorias do desenvolvimento na vida adulta e 

na velhice e a generatividade e o contexto dos cuidados informais familiares. 

No terceiro capítulo descreve-se sobre a educação para a saúde, modelos de 

educação para a saúde, educação para a saúde e os cuidados informais familiares no 

domicílio, modelos atuais de intervenção para cuidadores informais familiares, 

intervenções psicoeducativas em contexto dos cuidados informais familiares. 

No quarto capítulo, além de ser destacado o desenvolvimento de competências 

pessoais/sociais, adaptadas aos cuidadores informais familiares entre as quais: 

Autoconhecimento, Empatia, Auto estima, Assertividade, Resiliência e Suporte social, é 

também realçado a importância da formação para os cuidadores familiares, bem como a 

importância da abordagem psicossocial na formação dos cuidadores informais.  

No quinto capítulo apresentamos a metodologia onde estão sublinhados os 

pressupostos, uso da tecnologia para análise do método qualitativo. Além desses aspetos, 

encontramos a opção metodológica, a questão de investigação, objetivos do estudo, 

procedimentos, caracterização das instituições de saúde, participantes, trabalho de campo, 

o uso da dinâmica de grupo para conduzir a intervenção psicoeducativa, operacionalização 

das sessões de intervenção, instrumentos de recolha de dados, formulário de entrevista, 

escalas aplicadas, análise dos dados quantitativos e qualitativos.  

No sexto capítulo é apresentada a análise dos dados e discussão dos resultados e 

terminamos com sétimo capítulo onde abordamos as conclusões e recomendações para 

futuras investigações.   
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PRIMEIRA PARTE 

CAPÍTULO I - Envelhecimento 

 

1 Introdução 

 

Nos diversos períodos da História, envelhecer sempre foi motivo de reflexão e de 

interrogação por parte do Homem. Na prática, as dúvidas e incertezas relativas a este 

assunto talvez tenham sido motivadas pelo desejo do Homem em ver materializada a sua 

imortalidade, assim como a sua dificuldade em compreender o sofrimento e a morte (Paúl, 

2005). Todavia, ao longo dos anos, apesar do conceito de envelhecimento ter passado por 

inúmeras modificações, aspetos como atitude, crenças, cultura, conhecimentos adquiridos e 

relacionamentos sociais sempre foram tidos em consideração (Sequeira, 2010). 

Numa perspetiva mais global, Figueiredo (2007) realça que o envelhecimento é um 

processo normal e universal, que ocorre gradualmente, tendo um caráter irreversível no que 

toca às mudanças e transformações inerentes à passagem do tempo. Segundo esta autora, 

este fenómeno está diretamente relacionado com os processos de diferenciação e de 

crescimento, estando o primeiro associado a aspetos internos, nomeadamente à herança 

genética, já o segundo associa-se a aspetos externos, ligados ao estilo de vida, à educação e 

ao ambiente no qual o indivíduo se insere. 

Corroborando este pensamento Bernard Strehler 1925-2001 (citado in  Almeida, 

2014), salienta que este gerontólogo de referência do século XX, assegurava que 

envelhecimento  além de ser peculiar aos organismos, é condição natural, progressiva, 

universal e irreversível que segue uma programação genética. Na opinião deste autor, 

qualquer organismo vivo, em dado momento, irá envelhecer e apresentar declínio das suas 

funcionalidades, porém nem todos os indivíduos irão envelhecer da mesma forma e ao 

mesmo ritmo. 

Contudo, qualquer que seja a abordagem sobre os aspetos que norteiam o 

envelhecimento, é essencial ter em consideração que esta é a última fase do 

desenvolvimento humano e caracteriza-se por um processo de mudança progressiva da 

estrutura biológica, psicológica e social, que irá ocorrer ao longo da vida (Ministério da 

Saúde, 2004). De qualquer  modo, apesar de todo o esforço que a medicina, gerontologia e 
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demais ciências vêm fazendo no sentido de contribuir com estudos cujo objetivo é fazer 

com que os idosos possam ter um envelhecimento ativo e tenham a sua funcionalidade 

preservada, ainda é comum associar ou imaginar o envelhecimento como sendo um 

período marcado por crise de identidade, redução da autoestima, dificuldade de adaptar-se 

a novos papéis, além de ser considerada uma fase propícia ao surgimento de doenças 

incapacitantes (Barros, 2010). 

O cenário atual do envelhecimento ao nível mundial é preocupante e exige 

profundas reflexões de governantes, comunidade científica, iniciativa privada e sociedade 

civil, tendo em vista a necessidade de respostas urgentes e adequadas, nas áreas da saúde, 

economia e social, tendo em conta o exponencial aumento desta população.  

 

1.1  Envelhecimento, saúde e doença 

 

O aumento da longevidade, quer seja para homens ou mulheres, pode ser considera 

do como uma das maiores conquistas da população do século XXI. Viver mais tempo pode 

representar para a população com 65 anos ou mais, uma oportunidade única de fazer 

reflexões, no sentido de tentar modificar as suas trajetórias de vida, dando prioridade aos 

aspetos que, conforme as suas perspetivas, são verdadeiramente importantes. Neste 

contexto, Baltes e Carstensen (1996) invocam que nesta fase da vida os indivíduos estão 

aptos a canalizar os seus recursos emocionais para a concretização de necessidades e 

objetivos que julgam ser de maior relevância. Geralmente estes aspetos estão relacionados 

com o estabelecimento de relações interpessoais, manutenção da saúde e bem-estar 

emocional. 

Contudo, apesar de envelhecer não ser sinónimo de doença, incapacidade ou 

dependência, nem sempre será possível chegar a esta fase da vida em perfeitas condições 

de saúde físicas e mentais. Com o avançar dos anos, são cada vez maiores as 

probabilidades de o indivíduo adquirir uma doença crónica e/ou degenerativa típicas do 

próprio processo de envelhecimento, condições que poderão incapacitá-lo e torná-lo 

dependente, o que vai interferir diretamente na sua autonomia, trazendo prejuízos para os 

domínios relacionados com o seu autocontrole e autossuficiência (Machado, 2012). Neste 

sentido, Figueiredo (2007) ressalta que grande parte da população com 65 anos ou mais 

sofre de algum tipo de patologia crónica e, dependendo da doença e do estágio em que se 
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encontra, esta poderá repercutir-se diretamente na qualidade de vida desta população. Na 

opinião desta autora “a doença crónica é uma das maiores causas de incapacidade, 

significando a perda da independência e muitas vezes da própria autonomia” (Figueiredo, 

2007, p. 64).  

Na ocorrência de situações que envolvam doença, dependência ou incapacidade 

física ou mental, será a família a principal responsável em garantir, no domicílio, conforto 

e bem-estar ao familiar que se encontra incapacitado. Confirmando esta hipótese, os 

estudos de Walker (1999) salientam que, em relação à obrigação da família em prestar 

cuidados a idosos, esta é uma atitude típica dos países do sul da Europa. Já nos países no 

norte Europeu, institucionalizar um idoso é uma alternativa viável e de predileção por 

parte das famílias, que têm a seu cargo um idoso que precise de cuidados de longa duração 

(Figueiredo, 2007).  

  

1.2 Doença, família e cuidados 

 

O dicionário online de língua portuguesa, publicado pela Porto Editora, define 

cuidar como: tratar; tomar conta de; ocupar-se de; responsabilizar-se por; prestar atenção a; 

supor; imaginar; julgar; interessar-se por. Todavia, cuidar sempre foi considerada uma 

prática milenar e universal que atravessa todos os tempos. A partir do momento que inicia 

a vida, existe o cuidado como forma de preservação e manutenção desta (Pereira, 2011). 

Na opinião de Collière (2003), cuidar, além de ser um ato de vida que está direta 

mente relacionado com a história da humanidade, possui ainda duas características 

distintas: o cuidado do homem consigo próprio, como ato individual, na existência de 

autonomia , e o cuidado para com o outro, que requer demonstração de afeto e de 

reciprocidade, que poderão ser expressados na prestação, quer seja temporária ou 

definitiva, a um indivíduo que esteja incapacitado e, por este motivo, necessita de auxílio 

no sentido de ver asseguradas as suas necessidades vitais. 

Apesar de possuir diferentes formas de ser demonstrado, o cuidado é uma atitude 

frequente em todas as culturas, sendo que, geralmente, são as famílias quem se 

responsabiliza e pratica os cuidados, tendo em vista que o espaço familiar é o local onde é 

tomado conhecimento e são executadas as práticas de cuidados. Nesse sentido, é preciso 
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ter em conta que essas práticas sempre sofrerão influência da cultura, na qual a família está 

inserida (Santos, 2010). 

Muito embora a família tenha passado por profundas modificações, quer seja na sua 

construção ou na sua composição, este continua a ser o espaço privilegiado de trocas 

afetivas e emocionais (Figueiredo, 2007). Contudo, atualmente é comum que a família 

durante a sua trajetória de vida se confronte com situações traumáticas relacionadas com 

perdas, divórcios e doenças. Tais situações poderão contribuir para a sua desordem e 

desestrutura (Martins, Ribeiro, & Garrett, 2003). Entretanto, segundo estes autores, a 

família geralmente consegue organizar-se de forma a ultrapassar as situações-problema 

existentes no seu ciclo de vida. 

Para Cardoso (2011), a família é um sistema composto pelo comportamento e 

personalidade de cada membro familiar, que influenciará toda a sua estrutura e 

funcionamento. Assim sendo, cada vez que um membro familiar tiver o seu bem-estar 

abalado, este impacto também poderá provocar alterações no bem-estar dos outros 

membros familiares.  

Desta forma, quando um membro familiar, por motivo de doença, passa a 

apresentar dependência ou incapacidade, este episódio vai acarretar alterações em toda a 

dinâmica familiar e, consoante a evolução da doença, ocorrerão mudanças de papéis entre 

os membros do núcleo familiar (Machado, 2012). Nestes casos é comum filhas ou filhos, 

cônjuges, noras, sobrinhos ou netos e netas, assumirem a responsabilidade pelos cuidados 

do familiar que se encontra incapacitado (Netto, 2002). 

Por norma, nas questões que envolvem saúde, doença e assistência, a família 

sempre é chamada, salientando a sua importância na gestão do cuidado, tendo em conta 

que, na maioria das vezes, o cuidado requer envolvimento integral e contínuo (Lage, 

2005). Neste seguimento, a família quando assume esta responsabilidade, nem sempre está 

informada acerca dos desafios que constituem a tarefa de cuidar, havendo necessidade de 

os profissionais de saúde verificarem o nível de capacidade e disponibilidade emocional 

que esta tem para assumir o papel de cuidador. 

Mesmo com todas as dificuldades intrínsecas a atividade de cuidados, não só em 

Portugal, mas também em boa parte dos países do Mundo, a família, através de um ou de 

vários membros, continua a ser a maior fonte de cuidados para aqueles que se encontram 
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incapacitados e necessitam de auxílio no desenvolvimento das suas atividades quotidianas 

(Carneiro, Chau, Fialho, & Sacadura, 2012). 

 

1.3 Demografia e contexto global do envelhecimento  

 

No contexto atual, o progresso da medicina e da tecnologia, conjugado com a 

melhoria das condições de vida e de saúde, a diminuição da fertilidade e o consequente 

aumento da longevidade, transformaram o envelhecimento populacional mundial num dos 

maiores desafios do mundo contemporâneo, requerendo mudanças profundas a nível 

económico, financeiro e social. De acordo com o relatório da Organização das Nações 

Unidas (ONU), publicado em 2013, a população com 60 anos ou mais, que em 1950 era de 

8%, em 2013 alcançou os 12% (United Nations, 2013), conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Proporção de população com 60 anos ou mais: evolução entre 1950-2050, Fonte: ONU (2013) 

Seguindo esta tendência, e conforme os dados apresentados no referido documento, 

o aumento desta parcela populacional será acelerado, podendo chegar aos 21% em todo o 

planeta. Entretanto, o aumento da taxa de envelhecimento não será igual nas diversas 

regiões do mundo. Enquanto nas regiões mais desenvolvidas este fenómeno já ocorre há 

décadas, nas regiões menos desenvolvidas o processo de envelhecimento populacional 

ocorre de forma mais gradual, devendo a população idosa atingir os 19% do total 

populacional em 2050 (United Nations, 2013). 
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Esta nova ordem demográfica tem vindo a transformar a pirâmide etária nas 

diversas regiões do mundo. Na América Latina, estudos apontam que a população com 65 

anos ou mais, que em 2005 era de 6.3%, em 2050 será de 18.5%, esperando que a média de 

idades aumente 14 anos: de 26 para 40 anos. Estima-se que no ano de 2050, a América 

Latina terá uma proporção de uma criança para cada idoso (Jackson, Strauss, & Howe, 

2009). Situação idêntica vivem os Estados Unidos da América, segundo o que revela o 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Segundo este Instituto, em 2013 a população 

sénior americana com 65 anos ou mais já representava 14.1% em relação aos outros 

segmentos populacionais. Em 2040 esses índices deverão alcançar os 21.7% e para 2060 

estima-se que no território americano existam 98 milhões de pessoas que alcançarão a 

faixa etária de 65 anos ou mais, ou seja, duas vezes mais do que em 2013 (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013). 

Na União Europeia (UE) o cenário não difere. Os países que fazem parte da UE 

deparam-se, também, diariamente com o problema do envelhecimento (ver Figura 2). Em 

2014, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais na UE chegou aos 18.5% e já existem 

projeções para um maior incremento – estima-se que em 2080 o envelhecimento 

populacional na UE chegue aos 30%. Nesta região é esperado que a proporção de pessoas 

que se encontram na faixa etária de 80 anos ou mais, que em 2014 era de 5%, chegue aos 

12% em 2080. Segundo o Eurostat (2015) cerca de uma em cada oito pessoas do total da 

população vai ter 80 anos ou mais. 

 

Figura 2 - Projeções para 2080, Fonte: Eurostat (2015) 

De entre os países da UE, cujas projeções apresentam uma maior taxa de pessoas 

com 80 anos ou mais, de acordo com o Eurostat (2015), em primeiro lugar encontra-se a 
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Eslováquia com um percentil de 16.3%, seguido por Portugal que, em 2080, deverá ter 

15.8% de população sénior com 80 anos ou mais. 

Sobre esta matéria, os dados portugueses sobre envelhecimento são preocupantes. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística INE (2014), no período compreendido 

entre 2009 e 2014, constatou-se um aumento significativo da população sénior (ver Figura 

3). No Portugal de hoje, a proporção é de 141 idosos por cada 100 jovens, sendo que houve 

um aumento médio de idade de 42 para 43 anos. Segundo as previsões deste mesmo 

Instituto estes índices podem ainda sofrer alterações, podendo atingir 307 idosos por cada 

100 jovens, com um aumento da idade que pode alcançar os 51 anos até 2060 (Insitituto 

Nacional de Estatística, 2014). 

 

 

Figura 3 - Pirâmides etárias de Portugal, 2009, 2014 e 2060 - projeções, Fonte: INE (2014) 

 

No que respeita à esperança média de vida da população portuguesa, conforme as 

projeções do INE (2014), esta também tem vindo a aumentar, atingindo 77,16 anos para os 

homens e 83,03 anos para as mulheres, denotando um aumento significativo de esperança 

média de vida  para ambos os sexos. Estes resultados apontam para um alargamento do 

tempo médio de vida, porém o facto de viverem mais tempo não garante aos indivíduos 

que usufruam de boa saúde e qualidade de vida (INE, 2014), tendo ainda em consideração 

as implicações advindas do próprio processo de envelhecimento. 

Esta nova realidade demográfica vai trazer mudanças em vários aspetos da 

sociedade, porém será no seio familiar que as consequências do aumento da esperança 

média de vida terão maior impacto, uma vez que nos casos de adoecimento prolongado, 
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será um membro familiar que terá que assumir todas as responsabilidades pelos cuidados 

no domicílio.   

1.4 Quem é o cuidador informal familiar? 

 

A literatura consultada do ramo da gerontologia denomina de cuidador informal ou 

informal caregiving as pessoas que fazem parte do núcleo familiar, núcleo de amigos, 

vizinhos, membros de grupos religiosos ou restantes pessoas da comunidade que, de forma 

voluntária, sem formação específica e remuneração, exercem a função de cuidador 

informal no domicílio (Figueiredo, 2007; Figueiredo & Sousa, 2008; Neri & 

Sommerhalder, 2006).  

Pereira (2013) realça que o exercício da tarefa de cuidador informal, supera em 

larga escala o simples auxílio à pessoa que se encontra incapacitada. Para este autor, os 

cuidadores informais são os principais atores responsáveis em assegurar no domicílio o 

bem-estar dos familiares que se encontram dependentes, além de ser considerados uma 

mais-valia para o Sistema Nacional de Saúde, uma vez que podem complementar, com o 

seu trabalho, aquilo que os serviços de saúde, por qualquer motivo, não conseguem atender 

atempadamente. 

Apesar de ser um elemento importante no binómio saúde versus cuidado, o 

cuidador, quando se compromete a prestar cuidados ao seu familiar, nem sempre tem em 

conta que esta responsabilidade terá que alcançar várias dimensões da vida do familiar, que 

se encontra dependente. Explicitando, além de os cuidados prestados terem que ser 

dirigidos para a orientação, vigilância e/ou apoio emocional, os cuidadores informais 

necessitam ainda de executar, para o seu familiar que se encontra incapacitado, atividades 

de vida diária e atividades de caráter instrumental (Lage, 2005; Sequeira, 2010). As 

atividades de vida diária relacionam-se com a higiene pessoal, fornecimento de 

alimentação, auxílio na mobilidade e apoio no vestir; as de caráter instrumental dizem 

respeito a compras, transporte, gestão financeira, administração de medicação, idas ao 

médico, preparação das refeições, entre outras (Figueiredo, 2007; Machado, 2012; Santos, 

2005; Sequeira, 2010).  

O ato de cuidar sempre foi visto como uma atividade ajustada às mulheres, sendo-

lhes socialmente/culturalmente imputado o dever e a obrigação de cuidar dos filhos, do 
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marido, dos idosos, além de serem estas as responsáveis pela gestão e organização de toda 

a vida doméstica da família (Neri & Sommerhalder, 2006). Mesmo que tenha outra 

atividade profissional, a mulher é geralmente chamada a assumir a responsabilidade pelos 

cuidados do familiar que se encontra dependente (Castro, Vagos, & Souza, 2013; Neri, 

Carvalho, Freitas, & Py, 2000). Cruz e Hamdan (2008) suportam esta lógica, ao assumirem 

que grande parte dos cuidadores informais são do sexo feminino, seguindo um padrão 

hierárquico de esposas, filhas ou outros familiares que se mostrem disponíveis a cuidar do 

familiar que se encontra incapacitado. 

Este facto é corroborado pelos estudos de Figueiredo (2007) que, ao analisar o 

perfil dos cuidadores informais, identificou que a maioria são mulheres, com idades entre 

45 e 60 anos, casadas e sem emprego. Esta autora sobressai a influência da idade da pessoa 

dependente, pois, quanto mais velho for o familiar que recebe cuidados, mais velho será o 

cuidador, ficando evidente que, quando se trata de cuidados informais, é comum idosos 

cuidarem de outros idosos. 

Desempenhar a complexa tarefa de cuidador informal pode acarretar para o 

cuidador exigências incómodas e desgastantes que poderão afetar a vida pessoal dos 

cuidadores (Castro et al., 2013). Apesar de não ocorrer de forma linear, é comum os 

cuidadores tornarem-se vulneráveis e apresentarem sintomas de fadiga, tensão, angústia, 

isolamento, ansiedade, depressão e diminuição da autoestima (Martins, Ribeiro & Garrett, 

2003). A vivência de todos estes fenómenos experienciados no exercício da atividade de 

cuidador informal é denominada, pela literatura, de sobrecarga. 

No domínio da gerontologia, Braithwaite (1992) define sobrecarga (burden) como 

sendo uma forma de desequilíbrio emocional, que resulta do trabalho de um membro 

familiar, que diariamente cuida de um familiar com dependência física e mental. 

Complementando este raciocínio, George e Gwyther (1986) sublinham que a sobrecarga 

está relacionada com dificuldades físicas, psicológicas, sociais e financeiras vivenciadas 

pelos cuidadores que cuidam de familiares incapacitados. 

Borgermans, Nolan e Phlip, 2001 (citado in Figueiredo, 2007)   ressaltam a 

dificuldade de definir sobrecarga, uma vez que não existe unanimidade por parte dos 

autores que se debruçam sobre esta matéria. No entanto, é possível encontrar na literatura 

duas dimensões vinculadas a este construto: sobrecarga objetiva e sobrecarga subjetiva  

(Viataliano, Young, & Russo, 1991 ; Kinsella & Cooper, 1998). Relativamente à 
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sobrecarga objetiva, esta está diretamente relacionada com as exigências impostas pela 

gravidade e tipo de dependência do familiar incapacitado, bem como as consequências ou 

impactos que acarretam na vida pessoal, social, familiar e financeira dos cuidadores 

(Martins,Ribeiro & Garrett., 2003). A sobrecarga subjetiva assenta na compreensão 

particular do cuidador sobre os efeitos da tarefa de cuidar (Sequeira, 2010). Esta dimensão 

de sobrecarga torna-se evidente quando o cuidador começa a manifestar alterações e 

prejuízos no seu bem-estar psicológico (Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990). 

Neste seguimento, a sobrecarga objetiva equivale aos eventos percecionados pelos 

cuidadores e está diretamente ligada ao desempenho das tarefas de cuidador informal. Em 

contrapartida, a sobrecarga subjetiva tem em conta os sentimentos, perceções e atitudes 

vivenciadas pelo cuidador durante o processo de cuidar (Weuve, Boult, & Morishita, 

2000). Torna-se importante salientar que o facto de existirem dois tipos de sobrecarga não 

significa que ambas ocorram separadamente, pelo contrário, estas atuam em conjunto, 

causando um forte impacto na vida do cuidador (Martins et al., 2003). 

Garre-Olmo et al. (2000) salientam que, devido aos efeitos negativos que a 

sobrecarga tem na saúde dos cuidadores informais, estima-se que entre 60 a 70% desses 

indivíduos possam desenvolver sintomas de depressão e ansiedade decorrentes das 

exigências que esta atividade acarreta.  

O exercício da tarefa de cuidador informal acontece, por norma, de forma 

inesperada, em contexto de internamento hospitalar, com o confronto dos familiares, que 

no futuro poderão assumir este tipo de tarefa, com um cenário que envolve o estado de 

saúde do familiar a ser cuidado, a falta de conhecimento sobre a doença e sua evolução e a 

procura de organização para lidar com a nova realidade (Pereira, 2013). Pode-se dizer que 

este é um período essencialmente caracterizado pelas dúvidas e incertezas dos familiares, 

uma vez que na sua maioria desconhecem a doença e sua evolução, e também não 

reconhecem em si habilidades para lidar com a mesma (Pereira, 2013). 

Por norma, é a partir deste momento que surge a motivação para desempenhar a 

tarefa de cuidador, sendo esta motivação sustentada no sentimento de dever e obrigação 

moral, compromisso familiar e ainda no sentimento de retribuição ou reciprocidade no 

caso de filhos (Fraser, 1999; Neri & Sommerhalder, 2006; Sequeira, 2010; Sousa, 

Figueiredo, & Cerqueira, 2006). Mesmo que seja baseado neste conjunto de sentimentos, 

O’Connell e Baker (2004) dizem que os cuidadores na maioria dos casos não têm escolha 
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quanto ao desempenho deste papel. É comum, no seio familiar, que a escolha para 

desempenhar este papel tenha um caráter muito particular, porém serão sempre 

consideradas as características pessoais de cada membro familiar e o contexto no qual se 

encontra. Sequeira (2010) cita como exemplo o facto de um membro familiar encontrar-se 

desempregado ou sem qualquer atividade, podendo esta ser uma alegação forte que 

influenciará a escolha do cuidador. 

Dada a necessidade de resposta face ao adoecimento no seio familiar, é provável 

que o cuidador, ao assumir esta tarefa, passe por uma transição muito singular e específica, 

que terá em conta, não só o cenário do adoecimento, mas também todos os acontecimentos 

originados desde o início do adoecimento do familiar até o momento em que se dá a 

assunção do papel de cuidador informal (Archbold, Stewart, Greenlick, & Harvath, 1990).  

Ao fazer o enquadramento da situação de transição para o papel de cuidador, 

Schumacher 1995 (citado in Cardoso, 2011)  refere que tanto o cuidador como o familiar a 

ser cuidado vivenciam esta etapa, que se inicia desde o momento que o membro familiar 

aceita desempenhar a tarefa, podendo ser influenciado por três distintos níveis de redes 

sociais: relações interpessoais, relações institucionais e estratificação social. Esta última é a 

mais alargada e hierarquizada, tendo em conta que a sua estrutura se dá a partir da situação 

socioeconómica, género, etnia, idade, regras, organização familiar, papel no trabalho, 

recursos disponíveis e as diferentes formas de compensação a que as pessoas estão sujeitas. 

Na prática, pode dizer-se que o processo de transição desencadeia um maior 

desenvolvimento e estreitamento das relações entre as instituições de saúde, profissionais 

de saúde, membros familiares, amigos, vizinhos ou voluntários, sendo que estes últimos 

poderão servir de suporte social para o cuidador informal (Cardoso, 2011), confirme a 

Figura 4. 
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Figura 4 - Transição para o papel de cuidador informal familiar, Fonte: Schumacher 

Desta forma, verifica-se que os aspetos que envolvem a transição para a função de 

cuidador informal, além de estarem relacionados entre si, possuem uma base única que 

incorpora a subjetividade comportamental, relações interpessoais e a perceção que cada 

cuidador terá sobre o seu bem-estar no decorrer do exercício desta tarefa Shumacher, 1995 

(citado in Cardoso, 2011). Neste sentido, para que ocorra um processo de transição 

saudável é necessário que o cuidador tenha bem-estar subjetivo1, se sinta competente no 

papel de cuidador e estabeleça bons níveis de relações interpessoais.  

O início do exercício da função de cuidador informal pode ocorrer de duas formas: 

a primeira pode ocorrer de forma progressiva, onde o familiar pode ao longo do tempo 

apresentar alguma patologia, decorrente da progressão da doença, necessitando de 

cuidados; já a segunda ocorre de forma imprevisível e inesperada, motivo pelo qual o 

cuidador nunca ou  quase nunca estará preparado para a função que vai desempenhar 

(Sousa et al., 2006). Na maioria das vezes é comum, por parte do cuidador, a demonstração 

da falta de conhecimento sobre a doença e sua evolução, tipos de procedimentos, assim 

como atitudes e estratégias que visem o bem-estar do familiar a ser cuidado (Pereira, 

2013).  

É precisamente neste momento que os cuidadores manifestam o desejo de receber 

informações, não só sobre como devem proceder em relação à prestação de cuidados de 

forma adequada, mas também uma avaliação direcionada sobre as suas habilidades ou 

                                                           
1 Este conceito será desenvolvido na pág. 53 
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competências na prática dos cuidados, tendo em conta que esta é uma tarefa nova na vida 

do cuidador e este, por sua vez, necessita de traçar para si próprio o sentido de competência 

para o cuidar (Cameron & Gignac, 2008). 

Ao longo do processo de cuidado, o cuidador passa a consciencializar-se que esta 

será uma responsabilidade que poderá ser de longo prazo e terá caráter contínuo e 

permanente, o que acarretará preocupações relacionadas com aspetos financeiros, bem-

estar do familiar e a sua própria capacidade de se manter saudável perante este novo 

desafio (Faria, 1998).  

As preocupações do cuidador podem também assentar no facto de ter a sensação de 

que está por conta própria, de ter limitações para seguir com a sua vida pessoal e 

relacional, acrescido da falta de orientação quanto à sua prestação de cuidados. Esta última 

recai sobre o sentir-se competente ou não para o papel que terá que desempenhar, daí a 

necessidade de receber avaliação positiva sobre o seu trabalho, o que contribuirá para que 

o cuidador se sinta confortável e tenha a sensação de que esta a ser competente no 

exercício das suas tarefas (Brereton & Nolan, 2000).   

Baseado nesse contexto, torna-se,   

Imprescindível que o cuidador, à semelhança do idoso (dependente), seja 

considerado o alvo prioritário de intervenção para os profissionais de saúde, 

com o intuito de avaliarem as suas capacidades para a prestação de cuidados, 

o seu estado de saúde, as dificuldades que emergem do contexto, as estratégias 

que podem utilizar para facilitar o cuidado, a informação de que dispõe e a 

capacidade para receber e interpretar a informação (Sequeira, 2010, p. 107). 

Integrar o cuidador no papel de cuidador informal familiar implica dotá-lo de 

habilidades ou competências para o exercício desta tarefa. De acordo com Sequeira (2010), 

para que isto ocorra é necessário o estabelecimento de parcerias entre os profissionais de 

saúde e cuidadores cujo objetivo, num primeiro momento, será traçar um plano assistencial 

que dê suporte ao cuidador no que refere aos cuidados diários que terá de desempenhar, 

com vista à otimização da sua tarefa.  

Porém não basta apenas capacitá-lo para o cuidado do familiar que se encontra 

incapacitado, é preciso ter em conta a subjetividade do cuidador, para isso é de 

fundamental importância, 

A compreensão que o cuidador tem em relação a: potenciais fontes de stress; 

recompensas e satisfação da prestação de cuidados; eficácia das estratégias de 

coping; suporte social recebido; motivação para prestar cuidados; e relação 

com a pessoa de quem cuida (Figueiredo, 2007, p. 144). 
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Para que este tipo de compreensão sobre a tarefa de cuidados, seja realçado junto 

dos cuidadores são necessárias ações de formação/informação com caráter psicoeducativo, 

suporte, alívio e psicoterapêutico (Lage, 2005). Tais ações deverão ser desenvolvidas com 

o propósito de fazer com que o cuidador informal familiar consiga incorporar as exigências 

do exercício deste papel, pois desta forma obterá o equilíbrio fundamental para o seu 

desempenho (Pereira, 2013).  

No que respeita à concretização deste tipo de ação junto dos cuidadores, ficará a 

cargo das equipas de educadores para a saúde, entre outros profissionais que estejam 

ligados aos cuidadores e ao familiar a receber cuidado, alicerçar as suas ações não só para 

o cuidado, mas também para o autocuidado. Desta forma, os profissionais envolvidos 

nestas ações de formação deverão orientar o cuidador para o treino de competências e 

aumento das mesmas, ensinar e aconselhar práticas promotoras de saúde, avaliar 

consequências da responsabilidade dos cuidados, avaliar os recursos pessoais do cuidador e 

as suas necessidades a nível comunitário e, por fim, a disponibilidade de suporte social que 

o cuidador terá no seu seio familiar (Lage, 2005).  

Verifica-se, nesse sentido, que o desenvolvimento e a adaptação ao papel de 

cuidador constituem um espaço de intersecção entre familiar a ser cuidado e cuidador 

informal, passando por um processo de aprendizagem centralizado entre ambos (Pereira, 

2013). Esta aprendizagem deve ser contínua e dinâmica, sendo necessário avaliar e 

compreender quotidianamente os problemas que envolvem a tarefa de cuidar, de modo que 

os profissionais de saúde passem a elaborar medidas/ações de intervenção que possam não 

só contribuir para que o cuidador se sinta capaz no desempenho da sua tarefa, mas também 

tenha consciência do quanto é importante cuidar de si próprio, pois só assim diminuirá a 

ocorrência de situações de exaustão física e psicológica (Lage, 2005). 

Considerando que está investigação tem como foco, capacitar/ formar cuidadores 

informais familiares no que respeita o desenvolvimento de competências pessoais/sociais, 

faz-se necessário compreender dinâmica que envolve o processo de aprendizagem na vida 

adulta, uma vez que é nesta fase do desenvolvimento que grande parte dos cuidadores 

familiares se encontram, sendo assim será este o tema a ser abordado no segundo capítulo.  

Para explicitar de forma ampliada todos os aspetos que envolvem o 

desenvolvimento e a aprendizagem do adulto, será evidenciado a teoria lifespan bem como 



38 
 

seus contributos em seguida será abordado as contribuições dos teóricos do 

desenvolvimento que elaboraram teorias sobre o ciclo de vida do adulto. 
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CAPÍTULO II - O paradigma de desenvolvimento ao longo da vida (Lifes 

pan) 

 

2. Paradigma lifespan 

 

De acordo com Baltes e Smith (2004), o paradigma lifespan possui caráter 

pluralista, na medida em que considera diversos níveis, temporalidades e dimensões do 

desenvolvimento, sendo ainda transacional, dinâmico e contextualista. Este paradigma 

surgiu a partir de 1970 e associou-se ao atual estudo psicológico sobre o envelhecimento, 

detendo, atualmente, influência direta na psicologia do desenvolvimento. 

  Baltes, Cornelius e Nesselroade (1979) e Baltes, Reese e Lipssitt 1980 (citado in 

Neri, 2006a), sublinham que o desenvolvimento é um processo contínuo e 

multidimensional, de mudanças instrumentais, além de ser influenciado por fatores 

genético-biológicos, socioculturais, de natureza normativa e não-normativa, considerando 

ainda os ganhos e perdas e a interatividade entre o indivíduo e a cultura. De acordo com 

Neri et al. (2006b), o paradigma lifespan perspetiva o desenvolvimento em três classes de 

influência biossociais: graduadas pela idade (mudanças genético-biológicas que 

transcorrem ao longo do desenvolvimento); graduadas pela história (sequência previsível 

de mudanças psicossociais determinadas pelo processo de socialização ao qual o indivíduo 

está sujeito); não-normativas ou idiossincráticas (sequência não previsível de alterações 

pela influência de agendas biológicas e sociais). 

Clarificando como esses eventos ocorrem durante o desenvolvimento humano, 

Baltes e Smith (2003) exemplificam que a primeira classe diz respeito à maturação 

neurológica dos primeiros cinco anos, a puberdade e o climatério; a segunda classe refere-

se ao ingresso escolar, ao casamento e à reforma por idade; e a última classe tem que ver 

com a perda de emprego, a viuvez na idade adulta, acidentes, doenças e morte de um filho. 

Desta forma, conforme Baltes e Carstensen, (1996) e Baltes e Smith (2003), as 

influências normativas graduadas pelas idades, pelas histórias e as não-normativas atuam 

de maneira concorrente na construção da regularidade e das diferenças individuais nas 

trajetórias de vida, sendo que a biologia e a cultura atuam de forma recíproca e 

contextualizam o desenvolvimento e o envelhecimento. Já segundo Neri (2006a) é na 
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infância inicial e na velhice avançada que os processos genéticos-biológicos regulados pela 

idade têm mais força na regulação do desenvolvimento do que os de natureza sociocultural. 

Ainda no que refere ao processo dinâmico que envolve a biologia e a cultura no 

percurso do desenvolvimento ao longo da vida, Baltes (1997) propôs três princípios gerais 

que estão relacionados diretamente com estes aspetos. O primeiro princípio relaciona-se 

com a plasticidade biológica e a fidelidade genética, sendo que estes aspetos declinam com 

a idade, tendo em conta que a natureza realça o crescimento nas fases pré-reprodutiva e 

reprodutiva, por ser essencial à manutenção da espécie. Como segundo princípio, e para 

que haja um desenvolvimento alargado até as idades mais avançadas, são indispensáveis 

progressos expressivos tanto a nível da evolução cultural, quanto dos recursos culturais.  

Sobre este princípio, Baltes (1997) verificou que, com relação ao aumento da 

duração da vida, este só foi possível porque existiram investimentos numa nova cultura de 

habitação, higiene, imunização, novas técnicas de trabalho, antibióticos, segurança, 

proteção e educação. Neste seguimento, e como terceiro princípio, realça-se a limitação da 

eficácia da cultura para a melhoria e reabilitação das perdas e declínios relacionados 

diretamente com o processo de envelhecimento, uma vez que as pessoas idosas respondem 

de forma menos intensa aos recursos culturais, visto que a sua plasticidade e dimensão 

biológica se encontram diminuídas. 

Os percursos das influências que atingem o desenvolvimento e o envelhecimento 

estão interligados com a forma como são direcionados os recursos nos diferentes 

momentos do ciclo de vida e caracterizam-se pelo crescimento na infância, manutenção na 

vida adulta e as regulações das perdas durante a velhice (Neri, 2006a). 

 

2.1 Contribuições do paradigma Lifespan no desenvolvimento intelectual no ciclo 

de vida 

 

É evidente que o paradigma Lifespan trouxe inúmeras contribuições para a 

compreensão adequada sobre o desenvolvimento na vida adulta. Entretanto, verifica-se que 

a ênfase maior se foca no desenvolvimento intelectual na velhice, visto que se identificou, 

através de treino, que ocorriam modificações nos desempenhos cognitivos. Tais conclusões 
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são originadas de pesquisas descritivas e foram sustentadas no modelo de inteligência 

adotado por Horn e Cattell (1990) (Vandenplas-Holper, 2000). 

Neri (2006a) salienta que o modelo de inteligência defendido pelos autores acima 

referidos apresenta duas denominações: modelo de inteligência fluida, reconhecido pelas 

capacidades mentais primárias que dizem respeito à indução, flexibilidade figurativa e 

integração, sendo que estas características tornam-se claras através da eficiência na 

execução de tarefas verbais (sequência de letras), espaciais (desenhos) e topológicas 

(informação viso-espacial complexa) – nesta última, o tempo de execução não é 

controlado, visto que em virtude das alterações oriundas do envelhecimento, dos efeitos 

neurológicos acumulativos, pela idade ou motivo de doença ou acidente, passam a 

apresentar declínio na sua prática diária. A segunda denominação centra-se no modelo de 

inteligência cristalizada e é caracterizado pela inclusão das aptidões angariadas e advindas 

de experiências que, na prática, podem ser observadas através da compreensão verbal, 

formação de conceitos e de raciocínio lógico (Neri, 2006a). 

No seguimento deste raciocínio, Baltes (1993) caracterizou a inteligência fluida 

como sendo mecânica e a inteligência cristalizada como sendo pragmática, ou seja, a 

inteligência fluida vai diminuindo com a idade, uma vez que está intimamente ligada aos 

processos neurológicos responsáveis pelo armazenamento das informações, e a inteligência 

cristalizada nem sempre declinará, podendo apresentar progressos, sendo para isso 

necessário o surgimento de oportunidades culturais, que façam com que as capacidades 

fluidas não apresentem declínios originados por patologias graves.  

Para explicar o processo de desenvolvimento intelectual na vida adulta e na velhice 

Baltes (1987) agregou dez princípios básicos a saber: 

(1) O envelhecimento traz mudanças ontogenéticas relacionadas com a 

diminuição da capacidade intelectual, por esta ser dependente do 

funcionamento neurológico, sensorial e psicomotor, repercutindo-se na 

diminuição da plasticidade comportamental;  

(2) Nem sempre as mudanças intelectuais de caráter ontogenético sofrerão 

descontinuidade adaptativa ou incompetência generalizada, as experiências 

adquiridas ao longo da vida podem ser otimizadas e ativadas, como forma de 

compensar o declínio da capacidade de armazenamento de informações; 
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(3) O declínio intelectual não ocorre de forma homogénea: as vivências, os 

contextos históricos e socias contribuem para que este seja vivido de forma 

diferenciada, variando de indivíduo para indivíduo; 

(4) Os diferentes padrões de envelhecimento, que vão desde o patológico, 

passando pelo intelectual e normativo, estão relacionados com as mudanças 

biológicas que costumam ocorrer entre a quarta e a quinta fase do ciclo de 

vida, o que concorre com o aparecimento de alterações anatómicas e 

funcionais que explicam o envelhecimento; 

(5) O envelhecimento intelectual é multidimensional e multidirecional, ou seja, a 

inteligência começa a mudar em diferentes momentos, podendo apresentar 

diferentes resultados, variando de indivíduo para indivíduo, uma vez que 

estes são submetidos a diferentes experiências biológicas, educacionais, 

históricas e de personalidade; 

(6) Considerados os limites de caráter biológico e as possibilidades abertas pela 

educação formal e não-formal às quais os indivíduos foram expostos ao longo 

da vida, é possível alterar o desempenho intelectual dos idosos por meio de 

intervenção clínica, educacional e experimental; 

(7) A inteligência muda de forma qualitativa ao longo do ciclo de vida adulta e 

da velhice, porém esta mudança depende muito mais das oportunidades 

oferecidas pela cultura, do que da carga genético-biológica; 

(8) A funcionalidade intelectual dos adultos e dos idosos é amplamente 

influenciada pelo conhecimento de si próprio, pelas crenças sobre o seu modo 

de se comportar, pelas metas pessoais e pelas emoções, sendo estes os aspetos 

que se deve considerar aquando da realização de estudos sobre as diferenças 

evolutivas e nas intervenções cognitivas; 

(9) A natureza ontogenética não é uma das principais diferenças entre a 

funcionalidade intelectual dos jovens, dos adultos e dos idosos. São os fatores 

culturais, adquiridos pela educação oferecida, que vão estabelecer as 

diferenças das inteligências nos diversos ciclos de vida; 

(10) Devido à operacionalização dos aspetos de seleção, otimização e 

compensação, transcorridos em contexto individual ou cultural, a ativação 

desses aspetos fará com que os mais velhos não demonstrem declínio na 
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execução de determinadas tarefas em relação aos jovens. Pelo contrário, o 

desenvolvimento destes aspetos contribuirá para que os mais velhos 

demonstrem, quando necessário, excelente desempenho na solução de 

situações, quer de origens existenciais ou até mesmo aquelas que, acima de 

tudo, exijam sabedoria para a sua resolução. 

É comum, na idade adulta e na velhice, os indivíduos apresentarem habilidades para 

fazerem com que as suas vivências anteriores sejam utilizadas para a construção de novas 

hipóteses e, a partir daí, proceder a análises éticas e morais, que, por sua vez, serão 

resultado de experiências acumuladas ao longo da vida (Neri, 2006a). 

Com o aumento do envelhecimento populacional, que tem início em meados do 

século XX, começaram a ser divulgados estudos sistemáticos sobre o desenvolvimento ao 

longo do ciclo de vida. Diversos estudos interdisciplinares deram origem ao paradigma 

lifespan, que contemplou no seu suporte teórico o desenvolvimento e o envelhecimento a 

partir dos aspetos genético-biológicos e socioculturais, realçando que estes estão em 

constante interação ao longo do curso de vida com o tempo individual e o tempo sócio 

histórico (Neri, 2006a). 

É de referir que, previamente ao surgimento do paradigma lifespan, os teóricos do 

desenvolvimento só se preocupavam em estudar o desenvolvimento humano, seguindo a 

lógica dos estádios com ênfase na infância e na adolescência. Com a introdução deste 

paradigma foi possível entender e construir significados sobre a trajetória da vida adulta e 

do envelhecimento (Neri, 2006a). 

 

2.2 Principais teóricos do desenvolvimento psicológico na vida adulta e na velhice 

 

Com base nas suas experiências pessoais e prática na psicologia clínica, Carl 

Gustav Jung (1933) dividiu o desenvolvimento humano em duas metades, ao mesmo 

tempo que as subdividiu em quatro idades, a saber: infância, vida adulta, meia-idade e 

velhice. Jung defendia que, na primeira metade da vida, o objetivo do indivíduo é 

envolver-se com o mundo externo, ou seja, ser alguém no mundo, sendo que as questões 

básicas deste período são: crescimento, expansão e natureza (Neri, 2006a). Mais ainda, e 

para Jung, quando o indivíduo atinge a faixa etária de 40 anos, começa a refletir sobre a 

sua finitude e as suas necessidades internas, dando espaço à realização de metas e à 

expansão do self. Ainda para Jung, a segunda metade da vida é a individualização, ou seja, 
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a interiorização do self, onde o indivíduo passa a adquirir o senso de que é um ser único. É 

nesta segunda metade de vida que se enfocam temas como morte, contração e cultura. 

Neri (2006a) realça que a teoria de Jung sobre a meia-idade e a velhice foi pioneira 

dentre os modelos psicológicos e que deram ênfase sobre as crises e transições típicas do 

desenvolvimento do adulto. 

 

2.3 ciclo da vida humana como problema psicológico 

 

Charlotte Bühler (1933), ao estudar o desenvolvimento humano, ressaltou que este 

é orientado em função dos fins, ao mesmo tempo que é constituído por sucessivas fases 

irreversíveis que ocorrem numa determinada direção (Vandenplas-Holper, 2000). Charlotte 

Bühler acreditava que o desenvolvimento humano possuía várias fases de 

autodeterminação, que são ordenadas de acordo com o princípio da expansão, culminação 

e restrição, que se acumulam nos períodos do desenvolvimento biológico e dizem respeito 

ao crescimento, a estabilidade e ao declínio (Vandenplas-Holper, 2000), como pode ser 

observado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Fases de autodeterminação, Fonte: Charlotte Bühler (Vandenplas-Holper, 2000) 
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Ao sintetizar esta teoria, Charlotte Bühler referiu que a realização pessoal está 

intimamente ligada à busca dos fins e do sentido da vida, tendo em conta que, 

tendencialmente, as pessoas realizam as tarefas, sendo umas mais importantes que outras 

(Vandenplas-Holper, 2000). Charlotte Bühler prossegue esclarecendo que, para algumas 

pessoas, o desejo de alcançar os fins situa-se a curto e médio prazo e estes tanto podem ser 

construtivos como irrealistas ou destrutivos (Vandenplas-Holper, 2000). Contrariando esta 

tendência, algumas pessoas não param de devanear erradamente e não conseguem 

aperceber-se do quanto estão confusas e do tempo que tendem a perder, visto que se 

poderiam orientar de outra forma e prosseguir na direção de um fim alternativo 

(Vandenplas-Holper, 2000) 

A teoria de Charlotte Bühler foi revista por Kuhlen (1964), tendo este autor 

proposto que os motivos associados ao alcance dos fins, bem como do poder, criatividade e 

autorrealização são característicos do desenvolvimento da primeira metade de vida e 

podem dirigir-se a diferentes alvos, estando ainda em conformidade com o sexo, profissão 

ou ainda situações particulares da pessoa (Neri, 2006a). Kuhlen considera ainda, que as 

pessoas, com o avanço da idade, começam a apresentar um progressivo abandono da 

perseguição de metas, podendo tal ser verificado por meio das suas ações diretas e 

instrumentais (Neri, 2006a). 

 

2.4 A teoria das estações da vida adulta de Levinson 

 

Marchand (2001) sublinha que Daniel Levinson (1978; 1990) dividiu o ciclo de 

vida em quatro eras, também chamadas de estações: (1) era que precede a vida adulta 

(preadulthood); (2) início da vida adulta (earlyadulthood); (3) vida adulta ou intermédia ou 

meia-idade (middle adulthood); (4) vida adulta tardia (late adulthood). 

Levinson et al. (1978) argumentaram que a primeira transição da vida adulta ocorre 

entre os 17 e 22 anos, e apresenta-se como uma mudança determinante no ciclo de vida. 

Nesta fase, referem os autores, o sentido do Eu, que se desenvolveu em etapas anteriores 

da vida adulta, vai ser reavaliado e modificado. Os autores sublinham a importância da 

separação nesta fase, sendo que esta pode ocorrer sob dois ângulos: externamente (quando 

ocorre a independência financeira, o assumir de funções com certas responsabilidades); 
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internamente (quando se iniciam as primeiras vivências com o mundo adulto, reveladas 

através de escolhas seja de caráter pessoal, profissional ou familiar). 

A faixa etária entre os 22 e 28 anos é reconhecida como a primeira fase da vida 

adulta e é nesta fase que o indivíduo será confrontado com a gama de possibilidades que a 

vida adulta proporciona, ou seja, nesta fase o indivíduo poderá ter alguma autonomia na 

escolha de diferentes opções: assumir ou não compromissos definitivos, optar por uma 

vida com certa estabilidade, o que implica tornar-se responsável e conduzir sua vida de 

acordo com a sua vontade (Levinson et al., 1978). 

Entre os 28 e os 33 anos, é onde ocorre a transição dos 30 anos. Nesta fase, e 

segundo Levinson et al. (1978), o jovem adulto passa a manifestar o desejo de corrigir e 

modificar aquilo que lhe causou insatisfação na fase anterior, principalmente se a sua 

opção de vida está em desacordo com o que havia idealizado para si. Levinson et al. (1978) 

sublinham que o final desta fase e o início da seguinte é um período decisivo para o 

desenvolvimento da vida adulta, visto que será neste momento que o indivíduo poderá 

partir para novas escolhas, rever as escolhas antigas e, conforme o seu desejo, modificá-

las. Relativamente a estas escolhas, segundo estes autores, se elas estiverem em 

concordância com os desejos e aspirações do jovem adulto, o seu processo de 

desenvolvimento, nesta fase, ocorrerá de forma satisfatória; se for o contrário, a fase 

seguinte do seu desenvolvimento poderá envolver vários prejuízos. 

A fase seguinte compreende a faixa etária dos 33 aos 40 anos, sendo esta fase 

reconhecida como a do estabelecimento. Tal tem em conta que, de acordo com Levinson e 

colegas (1978), é neste momento do ciclo de vida que o indivíduo firma a sua posição 

perante a sociedade, desenvolvendo, também, uma relação mais consistente com a família, 

com a sua profissão e com a comunidade. Para os referidos autores, é no final desta fase 

que o indivíduo toma consciência da sua identidade, tornando-se autossuficiente, e sendo 

capaz de reconhecer as suas potencialidades, sem ficar sujeito ao controlo dos outros. 

O início da transição para a meia-idade ocorre na faixa etária entre os 40 e 45 anos 

e é nesta fase que o indivíduo se questiona sobre: o que tem feito na vida; o que tem 

recebido e o que tem dado à sua família, a amigos, ao trabalho e a si próprio; o que deseja 

para si e para os outros (Levinson et al., 1978). Porém, esta conduta perante a vida não 

ocorre de forma linear, uma vez que existem diferenças individuais e subjetivas que 

demarcam o modo como as pessoas vivenciam esta fase. 
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O início da meia-idade compreende a faixa-etária entre os 45 e 50 anos e, apesar de 

já começar a existir algum declínio do aspeto biológico, este ainda é vigoroso e possibilita 

que o indivíduo possua uma vida produtiva e com bastante satisfação pessoal. Para os 

autores citados anteriormente, o essencial nesta fase é que o indivíduo faça escolhas que 

lhe possibilitem formar um novo modo de estar na vida. Em alguns casos estas escolhas 

podem estar relacionadas com divórcios, despedimento profissional, e/ou rutura com 

relações significativas. Noutros casos, podem até ser verificadas algumas atitudes de 

mudança, porém estas tanto podem ser encaradas como negativas ou positivas, dependendo 

das necessidades individuais. 

Nos 50-55 anos, inicia-se a transição dos 50 anos. Nesta fase é avaliada a meia-

idade, e caso não ocorra nenhuma crise, é agora que esta poderá surgir (Marchand, 2001). 

Na faixa etária entre os 55-60 anos emerge um novo ciclo de vida que, segundo Marchand 

(2001), é um período em que o indivíduo pode manifestar satisfação caso tenham ocorrido 

adaptações entre as mudanças de papéis e o seu verdadeiro Eu. O período entre os 60 e 65 

anos é caracterizado pela transição para a terceira idade. Nesta fase torna-se necessário que 

os indivíduos comecem a internalizar a sua ida para a reforma, bem como fiquem atentos 

para o declínio físico que começa a tornar-se mais evidente (Marchand, 2001). 

Os 65 anos ou mais são reconhecidos por Marchand (2001) como sendo a última 

era da vida adulta e é marcada pelo confronto com o declínio físico e os problemas 

psicológicos originados pela perda da juventude. 

 

2.5 Desenvolvimento do Eu segundo Loevinger 

 

 Vandenplas-Holper (2000) e Marchand (2001), ao descreverem a teoria do Eu de 

Jane Loevinger (1976/82, 1985), identificaram que nesta teoria a identidade se desenvolve 

ao longo de dez estádios ou, ainda, oito estádios e dois níveis que ocorrem desde o 

nascimento até a morte. De acordo com estas autoras, os primeiros estádios de 

desenvolvimento do eu relacionam-se com a infância e a adolescência, enquanto os últimos 

estádios estão ligados à vida adulta. 

No que respeita às idades relativas a estes estádios, as autoras referem que 

Loevinger não imputou uma idade específica para cada estádio, por considerar que os 

sujeitos podem possuir a mesma idade cronológica, porém podem vivenciar diferentes 

estádios de desenvolvimento do seu Eu. Marchand (2001) refere que Loevinger, ao 
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descrever este aspeto da sua teoria, comparou a uma escada que todos devem seguir, 

porém, a forma como cada estádio será vivenciado difere de pessoa para pessoa. 

Relativamente à vida adulta, Loevinger definiu como sendo os quatro últimos 

estádios, entre os quais: estádio da consciência, estádio individualista, estádio autónomo e 

estádio de integração.  

Sobre o estádio da consciência, este trata-se de um conjunto de regras, objetivos e 

ideais criados e avaliados pelo indivíduo. Além destes aspetos, neste estádio o indivíduo 

desenvolve a autocrítica e o sentido de responsabilidade. De acordo com a teoria de 

Loevinger, o indivíduo, ao tornar-se consciente, procurará a sua realização, porém, esta 

terá um caráter de conquista pessoal, em detrimento do reconhecimento das vantagens 

originadas de competições enfrentadas pelo sujeito ao longo da vida. 

O estádio individualista é a transição entre o estádio da consciência e o estádio 

autónomo e, além de ser caracterizado pelo desenvolvimento da identidade, tem em conta a 

preocupação com a dependência emocional (Marchand, 2001). A referida autora realça que 

um dos aspetos mais distintos deste estádio é o desenvolvimento da tolerância, que ocorre 

entre o reconhecimento das diferenças individuais e a resolução de situações complexas, 

ou seja, a capacidade de tolerância é aumentada em relação às situações contraditórias, ao 

mesmo tempo que as contradições são acompanhadas pelo aumento de complexidade 

conceptual. 

Já o estádio de autonomia diz respeito à capacidade de reconhecimento e aceitação 

dos conflitos internos (Marchand, 2001). Segundo esta autora, os conflitos internos aqui 

citados estão relacionados com os direitos e deveres. Marchand declara que a visão do 

sujeito sobre a realidade é que esta é complexa e multifacetada. Assim, “o sujeito 

autónomo é capaz de unir e integrar ideias que são consideradas alternativas incompatíveis 

pelos sujeitos dos estádios inferiores; manifesta uma maior tolerância em relação à 

ambiguidade” (Marchand, 2001, p. 23). É, ainda neste estádio, que o indivíduo, além de 

reconhecer as limitações da sua autonomia, passa a compreender que a interdependência 

emocional é um aspeto de fundamental importância na vida como um todo e 

especificamente na vida adulta. Para esta autora, ser autónomo não é ser indiferente aos 

outros; pelo contrário, quando o sujeito se torna num adulto independente, será capaz de 

respeitar a individualidade dos outros e passará a aceitá-los com as suas virtudes e defeitos. 
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A integridade, além de ser o último estádio, é reconhecida como o mais elevado no 

processo de desenvolvimento, sendo que raramente é alcançado (Marchand, 2001). É neste 

estádio que ocorre o sentido de identidade, tendo como aspetos mais marcantes: 

disponibilidade em relação à vida interior; tolerância em relação à ambiguidade; 

capacidade de assunção da culpa dos seus atos e sentido de responsabilidade; 

transcendência das contradições, polaridade e maior integração, autonomia e sentido de 

identidade. Marchand (2001) sublinha que as características deste estádio são muito 

parecidas com as do indivíduo autorrealizado de Maslow (1968). Outra característica de 

relevo é o facto de este estádio constituir um pré-requisito para o alcance da sabedoria. 

  

2.6 Desenvolvimento da identidade segundo Erikson 

 

Erikson (1950, 1968, 1980, 1986) foi um dos primeiros autores a direcionar os seus 

estudos para o desenvolvimento ao longo da vida e a sua teoria influenciou grande parte 

das conceptualizações sobre o adulto e o idoso (Marchand, 2001). Erikson (1950) 

preocupou-se em mostrar, através da sua teoria, que a identidade do indivíduo se 

desenvolve de forma gradual, até que este consiga alcançar a sua identidade total, de forma 

a resolver de forma satisfatória oito crises ou dilemas que deverão surgir ao longo de todo 

o ciclo de vida (Marchand, 2001; Neri, 2006a). 

Diferente das teorias clássicas do desenvolvimento, a teoria de Erikson (1950) tem 

em consideração a vida humana em toda a sua extensão, motivo pelo qual a dividiu em oito 

estágios, ao mesmo tempo que destaca os aspetos socioculturais que contextualizam as 

manifestações e resoluções das crises evolutivas (Neri, 2006a). 

Sobre as crises evolutivas, Erikson (1950), defende que estas são expostas como 

oposições polares e estão mais representadas por dimensões do que por alternativas, sendo 

que o sujeito pode resolvê-las de forma contínua. No entanto a resolução destas crises pode 

ocorrer tanto de forma positiva como negativa, ou seja, as exigências ou tarefas impostas 

através do contexto social assumem um papel importante num determinado período 

(período de ascendência). Neste sentido, se a resolução ocorrer de forma inadequada, 

estando o sujeito no período de ascendência, poderão ocorrer repercussões negativas para o 

desenvolvimento do Eu. Porém, tais repercussões, mesmo que parcialmente, podem ser 

ultrapassadas posteriormente (Marchand, 2001). 
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Ao estudar o desenvolvimento da vida adulta, Erikson (1950), delimitou três 

conflitos: Intimidade/Isolamento; Generatividade/Estagnação; Integridade do 

Eu/Desespero. 

Sobre a intimidade/isolamento, Erikson (1950) descreve que, após a adolescência, 

se inicia a fase de jovem adulto, onde o indivíduo é confrontado com novas exigências de 

ordem psicossocial. Porém, por já ter solidificado o seu sentido de identidade na 

adolescência, o indivíduo está pronto para juntar o seu Eu com o de outra pessoa, estando 

também em condições para iniciar uma relação de intimidade (Marchand, 2001). 

A intimidade aqui defendida por Erikson (1980) diz respeito ao autoabandono e ao 

sentimento que, ao juntar-se com o outro, a identidade do seu Eu não é ameaçada 

(Marchand, 2001). Para Erikson (1980), muitos jovens adultos pensam, erroneamente, que 

podem encontrar a sua identidade através de uma relação a dois. Contudo, não é isto que 

ocorre, pois só depois do jovem adulto adquirir um moderado sentido de identidade é que 

terá condições para obter êxito numa relação de intimidade pautada na partilha sexual, de 

sentimentos, de ideias, de objetivos, de atitudes e de valores, o que fará com que haja uma 

completa recetividade ao outro (Marchand, 2001). 

Em relação às idades facultadas aos diferentes estádios da vida adulta, estas não são 

bem definidas. Havighurst 1972 (citado in Marchand, 2001) ) refere que o fim da 

Intimidade /Isolamento pode ocorrer por volta dos 40 anos. Por outro lado, Turner e Helms 

1979,  Sugarman, 1993 referem que esta fase pode encerrar-se por volta dos 34 anos, sendo 

que aos 35 anos começa a transição para uma nova fase, isto é, a de jovem adulto para a 

meia-idade (Marchand, 2001). 

A generatividade, para Erikson (1969), além de ser o alimentar da próxima 

geração, é umas das prioridades durante o ciclo da meia-idade (Belsky, 2010). Erikson 

(1969) referiu que o indivíduo, ao ser generativo, sentir-se-á pleno como adulto da meia-

idade (Belsky, 2010). Porém o conceito de generatividade não abrange somente o orientar 

e cuidar das gerações seguintes, ele incorpora também a produtividade associada a 

produtos e ideias, bem como à criatividade (Marchand, 2001). 

Para Erikson (1969), quando o indivíduo possui ausência de generatividade, pode 

ocorrer uma necessidade “obsessiva de pseudointimidade, muitas vezes acompanhada por 

uma sensação penetrante de estagnação e de empobrecimento pessoal” (Erikson, 1950/76 

(citado in Marchand, 2001). Lerner (2001), ao estudar o conceito de generatividade 
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defendido por Erikson, enfatizou que este possui um caráter tradicional dos papéis 

imputados a homens e mulheres, ou seja, os homens sentem-se generativos através do seu 

desempenho profissional, ao contrário das mulheres que o percecionam através da 

maternidade. Por outro lado, se as mulheres optarem por não ter filhos e se dedicarem à 

carreira profissional, tal não será bem visto pela sociedade, visto que têm como papel gerar 

e educar filhos. 

Contudo, com a evolução do tempo, o conceito de generatividade tem vindo a 

sofrer alterações em relação a homens e mulheres. Hoje no âmbito do conceito lato de 

generatividade já é aceite o facto de a mulher não querer ter filhos, não lhe podendo ser 

atribuída a dicotomia “ter filhos/estagnação”, podendo assim as mulheres envolver-se em 

outras atividades (Marchand, 2001). 

Apesar da evolução do conceito de generatividade, Erikson continuou a defender 

que as mulheres deviam escolher papéis que estejam relacionados com a maternidade, pois 

só assim conseguiriam viver de forma saudável o último estágio do seu desenvolvimento 

psicossocial (Marchand, 2001). É de referir que a ideia de generatividade tem sido 

reconstruída ao longo do tempo por diversos autores, como Baltes e Smith (1990) 

atribuindo-lhe o factor de ativação da sabedoria (Marchand, 2001). 

Vaillant 1977 (citado in Marchand, 2001) constatou a existência de uma fase 

intermédia entre os estádios de generatividade/estagnação e integridade do Eu/desespero, 

estando situada em torno dos 50 anos, fase onde geralmente as pessoas assumem o seu 

lugar na sociedade. No entender de Vaillant, o que caracteriza a fase intermédia é a tensão 

entre “manter o significado” e a “rigidez”, e esta tensão, por sua vez, pode interferir com a 

generatividade. 

No que refere ao “manter o significado”, o mesmo autor, refere que são os esforços 

empregados pelos sujeitos, que, mesmo aceitando a modificações de alguns valores, tentam 

transmitir o que de melhor existe na sociedade. Em relação à “rigidez”, nada mais é do que 

os esforços empregados pelos indivíduos de forma a confirmarem a perpetuação da sua 

cultura e dos seus valores, sendo estes, por norma, pautados pelo desencanto em relação ao 

rumo em que a sociedade é direcionada (Marchand, 2001). 

O oitavo e último estádio de desenvolvimento da teoria de Erikson (1980) centra-se 

na Integridade do Eu/Desespero, onde o indivíduo passa a ter consciência de que entra na 

fase final do seu ciclo de vida (Marchand, 2001). Nesta fase, o indivíduo tanto pode ter 
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sentimentos positivos de realização pessoal (integridade), ou sentimentos negativos que, 

em algumas situações, podem vir acompanhados de desespero (Marchand, 2001).  

Assim, segundo a teoria de Erikson (1980), a integridade é o efeito positivo dos 

sete estádios precedentes, e para assegurar esta lógica refere que 

Só naquele que de alguma forma tem cuidado de coisas e pessoas e se tem 

adaptado aos triunfos e desilusões inerentes à sua condição de criados de 

outros seres humanos e gerador de produtos e ideias, só nele pode amadurecer 

o fruto dessas sete etapas. Não conheço melhor termo para isso do que a 

integridade do eu (Erikson, 1950/76 p. 247 citado in Marchand, 2001, p.75 ). 

Para tornar o conceito de integridade mais operacional, Erikson (1980) elencou 

alguns aspetos que poderiam tornar mais claro este conceito, sendo estes: aceitar a vida que 

se teve e diminuir os sentimentos de pesar pelo facto de esta não ser diferente; aceitar que 

cada indivíduo é responsável pela sua própria vida; ser capaz de defender o seu estilo de vi 

da, mesmo ciente que existe relatividade entre estilos de vida; reconhecer o valor de outras 

formas de expressão de integridade; e reconhecer o quanto é diminuto o seu lugar no 

universo (Marchand, 2001). 

Na perspetiva de Erikson (1950), resolver de forma positiva a crise final do ciclo de 

vida pode espoletar, no indivíduo, a sabedoria. Concomitantemente, a ausência ou perda da 

integração do Eu pode levar ao temor da morte e ao sentimento de desespero, sendo que 

este se manifesta quando o indivíduo toma consciência de que o tempo pode ser curto para 

recomeçar a sua trajetória, passando a expressar um sentimento de desgosto com as 

instituições, com os outros e consigo mesmo (Marchand, 2001). 

 

2.7 Generatividade versus cuidados informais familiares 

 

Com o acelerado aumento da longevidade e o consequente envelhecimento 

populacional, fenómeno marcante neste século, tornou-se fundamental compreender, na 

sua integralidade, as características e a forma como os indivíduos adultos e os que estão a 

envelhecer percorrem a trajetória dos seus desenvolvimentos ao longo da vida, seja a nível 

cognitivo ou emocional. Através dos diversos teóricos que se debruçaram sobre as 

questões que envolvem o desenvolvimento da vida adulta, ficamos a saber o quanto é 

complexa e singular esta etapa de vida. 

Embora cada teórico determine, conforme a sua corrente teórica as características 

que considera fundamentais e que alicerçam esta etapa de vida, o ingresso do adulto no 
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mercado de trabalho, o estabelecimento de relações interpessoais e as experiências 

acumuladas ao longo da vida é que vão fazer com que, segundo Oliveira (2009), sejam 

estabeleci das as diferenças entre a aprendizagem da criança e do adulto, além de 

sustentarem a com preensão dos processos de aprendizagem ao longo da vida. 

No âmbito dos cuidados informais, observa-se que, de entre as teorias do 

desenvolvimento já evidenciadas, a que parece reunir mais consenso no âmbito dos 

cuidadores informais familiares é a teoria do desenvolvimento da identidade de Erikson 

(1950), que, através da generatividade, explica o motivo pelo qual o indivíduo, quando 

chega à maturidade, pode apresentar envolvimento e preocupação com o bem-estar dos 

indivíduos, quer a nível individual, quer grupal ou social (Neri, 2006a). 

 Durante a pesquisa realizada e aqui reportada, percebeu-se que, no contexto dos 

cuidados informais familiares, a generatividade está presente, uma vez que os cuidadores, 

quando questionados sobre se gostam de cuidar nesta fase da vida, respondem 

unanimemente que sim. No entanto, embora estejam a cuidar de um familiar, referem que 

não estavam preparados, nem à espera de cuidar de alguém que estivesse incapacitado e a 

necessitar de cuidados de saúde de longa duração, uma vez que este tipo de cuidado tem 

implicações nas suas vidas, ao nível pessoal, familiar ou social. 

Na sua maioria e para esta fase de vida, os cuidadores familiares idealizam cuidar, 

porém com cuidados direcionados para a formação e educação dos filhos, netos, quando 

estes chegassem, ou até mesmo, de forma voluntária, prestar um serviço que resultasse em 

ajudar a alguém que necessitasse. 

Diferente do que é previsto na fase da generatividade, os cuidadores informais, ao 

invés de se preocuparem em cuidar das gerações futuras, veem-se obrigados a cuidar de 

alguém num contexto diferente daquele que é evidenciado na teoria de Erikson (1950). No 

entanto, tal não significa que deixaram de se preocupar em orientar e formar gerações 

futuras.  

Constatou-se, durante a pesquisa, que os cuidadores ao se disponibilizarem a cuidar 

de um familiar incapacitado, gostariam que a sua decisão servisse de exemplo para os seus 

filhos, bem como outros membros familiares, para que no futuro, quando viessem a 

necessitar de cuidados, os seus familiares também demonstrassem a mesma solidariedade 

que este manifestou. 
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É importante referir que Erikson (1950, 1969, 1980) construiu a sua teoria a partir 

da década de 50 do século passado e, nesse período, o envelhecimento populacional não 

era tão acentuado. Logo não era possível, a nível teórico, associar também como 

característica da generatividade, o cuidar de alguém doente e incapacitado e que precisasse 

de cuidados de longa duração. O contexto dos cuidados informais familiares é um 

fenómeno relativamente novo e tem vindo a adquirir protagonismo com o aumento da 

longevidade, atendendo também que a possibilidade de o indivíduo ser diagnosticado com 

uma doença incapacitante aumenta com o avanço da idade.  

Sendo assim, talvez seja esta a razão pela qual Erikson em 1950, não tenha 

associado às características da generatividade, também o cuidado em situações de saúde e 

doença. Nesta direção, e de acordo com Neri (2006a), a generatividade por ser considerada 

como uma categoria chave, típica da meia-idade e da velhice. Porém, esta ainda necessita 

de ser mais estudada, para que sejam privilegiados, além dos aspetos que já foram 

realçados, aspetos sobre a adaptação do indivíduo em diferentes contextos, sejam estes 

pessoais, sociais e culturais, dado que, com o aumento do envelhecimento populacional, o 

âmbito do cuidado assumirá novos contornos. 

Ter em conta o desenvolvimento do adulto bem como os aspetos que norteiam o 

seu processo de ensino aprendizagem e ainda por tratar-se de uma intervenção que tem 

como alicerce a promoção de saúde e bem-estar cos cuidadores familiares, o capítulo a 

seguir terá o propósito de abordar a educação para a saúde, direcionando-a para os 

cuidadores informais. 

. 
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CAPÍTULO III - Educação para saúde 

3.1 Educação para a saúde  

 

Como já foi referido anteriormente, o desempenho da tarefa de cuidador informal 

familiar inclui, necessariamente, informações sobre saúde versus doença. Desta forma, 

torna-se imprescindível verificar quais as contribuições deste modelo de educação para a 

construção de um programa de intervenção que tenha como finalidade, não só informar o 

cuidador sobre como cuidar do seu familiar, mas sobretudo a importância que este deve 

atribuir ao seu autocuidado. 

Durante várias décadas, o conceito de saúde recebeu influência do paradigma 

Newtoniano-Cartesiano, que tinha como eixo central as estruturas fisiológicas, biológicas e 

físico-químicas dos indivíduos (Andrade, 2009). Deste modo, a saúde era vista como a 

ausência de doença, o médico era o principal agente promotor da saúde, o ambiente 

hospitalar era o espaço onde se procurava a cura e a intervenção era centrada na patologia 

já instalada, relevando um papel insignificante aos aspetos psicossocial e espiritual. 

Com a evolução dos conceitos de saúde, estes passaram por transformações, 

adquirindo novos significados. O resultado destas transformações faz com que a saúde seja 

vista a partir da perspetiva histórica, cultural, social, pessoal, científica e filosófica da 

experiência humana (Andrade, 2009). O caráter evolutivo e flexível do conceito de saúde 

faz com que este tenha em conta as experiências de vida, os conhecimentos adquiridos 

pelos indivíduos e respetivas expectativas, conforme o contexto no qual estão inseridos, o 

que faz com que o conceito de saúde assuma diferentes significados, que podem variar de 

pessoa para pessoa ou até mesmo na pessoa ao longo do seu ciclo de vida (Andrade, 2009). 

A partir do século XX, o conceito da saúde passa a ser visto a partir de uma visão 

holística do Homem, com este a ser perspetivado sob o ponto de vista biológico, 

psicológico, social e espiritual, estando em constante interação consigo próprio, com os 

outros indivíduos e ainda com o contexto no qual está inserido (Carcel, 2000; Morin, 

1982). Esta nova visão de saúde considera o bem-estar subjetivo Campbell (1976); Richard 

e Deci, (2000) um aspeto importante para que o indivíduo alcance os seus objetivos, no 
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contexto sociocultural no qual está inserido. No entanto, deve existir um diálogo 

permanente entre Homem-Ambiente, o qual deve ser mediado pelas emoções e 

sentimentos (Carcel, 2000; Damásio, 1998). 

No âmbito das Declarações sobre saúde, foram várias as conferências 

internacionais de saúde que trouxeram à tona um novo conceito de saúde. A primeira 

Conferência Internacional de Cuidados de Saúde Primários ocorreu em 1978, na antiga 

URSS, e resultou na Declaração de Alma-Ata. Neste evento, a saúde foi, pela primeira vez, 

definida como “estado de completo bem-estar físico, mental e social”, posteriormente 

tendo sido acrescido o aspeto espiritual (Antunes, 2008). Nesta conferência ficou evidente 

que a saúde precisa ser um processo permanente e comunitário, devendo realizar-se ao 

longo da vida, não envolvendo unicamente os profissionais de saúde, mas também todos os 

setores da sociedade civil, juntamente com os indivíduos, para que as suas participações 

sejam ativas e responsáveis (Antunes, 2008). 

Na Conferência da Organização Mundial de Saúde (OMS) realizada em Ottawa 

(Canadá), em 1986, fica explícito que o modelo biomédico está ultrapassado e a promoção 

da saúde passa a ser definida como “o processo que permite às populações exercerem um 

controlo muito maior sobre a sua saúde e melhorá-la” (Antunes, 2008). A partir desta 

perspetiva, constata-se que o processo que envolve a saúde tem como eixo central o Ser 

Humano, e este, por sua vez, para alcançar a plenitude do seu bem-estar deve ser capaz de 

reconhecer as suas necessidades, bem como alterar os seus comportamentos para a 

melhoria dos seus estilos de vida. Desta forma, a saúde surge como um processo capaz de 

ser controlado e melhorado, implicando que o livre e responsável participação seja 

individual, familiar e comunitária (Antunes, 2008). 

Através das conferências de Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jacarta (1997), 

México (2000) e Banguecoque (2005), ficou evidente a complexidade que norteia o 

conceito de saúde, uma vez que este vinha a ser apresentado como resultado de um sistema 

inter-relacional e multidimensional, estando em constante interface com os aspetos 

biológicos, psicológicos, espirituais, socioculturais, políticos e económicos (Antunes, 

2008; Carvalho & Carvalho, 2006). 

De acordo com a OMS, foram numerosas as conferências que se propuseram a 

discutir a construção de um novo conceito de saúde, tendo sido decisivas para que a saúde 

passasse a ser compreendida como um direito humano básico e fundamental para o 
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desenvolvimento socioecónomico. Nesta nova conceção, a saúde passa a ser entendida 

como uma prioridade, devendo ser assegurada a participação de todos os setores da 

sociedade, e também exigido o estabelecimento de políticas e programas voltados para o 

desenvolvimento e mobilização dos recursos na área da saúde (Antunes, 2008). 

Posteriormente, na conferência de Banguecoque em 2005, o eixo central da saúde 

pauta-se no desenvolvimento das políticas nacionais e internacionais, passando a ser vista 

como responsabilidade de todos, cabendo aos governos assumir uma participação ativa, 

assim como as comunidades, sociedade civil em geral e as organizações governamentais e 

não-governamentais (Antunes, 2008). 

A partir destas conceções, e segundo Antunes (2008), da mesma forma como 

ocorreu com o conceito de educação que, ao longo do tempo, foi assumindo um caráter 

comunitário, a saúde também passou a assumir este caráter, na medida em que tem sido 

estimulada participação comunitária, económica e educativa, fazendo com que a promoção 

da saúde seja um aspeto de desenvolvimento pessoal e social. Assim, as capacitações de 

pessoas, bem como a participação comunitária, passam a ser fatores fundamentais no que 

respeita à promoção da saúde. Por sua vez, a educação deve centrar-se na aprendizagem ao 

longo da vida, onde a saúde deve ser o ponto-chave, um bem alcançável a todos, e os 

indivíduos devem ser dotados de competências que lhes assegurem controlar e melhorar a 

sua saúde e o seu bem-estar (Antunes, 2008).  

 

3.2 Modelos de educação para saúde 

 

Os estudos de Carvalho e Carvalho (2006) identificaram inúmeros modelos de 

educação e promoção para saúde. Seguindo o exemplo destes autores, serão apresentados 

alguns dos modelos tidos como mais importantes no âmbito da educação para a saúde. 

O modelo médico, proposto por Tones e Tilford (1994), tem por base a visão 

mecânica, ou seja, o corpo do indivíduo é visto como uma máquina e o papel da medicina 

é concertá-lo visando o bom funcionamento. Neste modelo, a saúde é determinada como 

sendo a ausência de alterações de funcionamento do organismo. 

O modelo de crenças de saúde (Health Belief Model) é sustentado no pressuposto 

de que a crença dos indivíduos influencia, de maneira acentuada, a tomada de decisões, ao 

mesmo tempo que anuncia que o comportamento humano é consequência de um conjunto 

de crenças centrais que são construídas e desconstruídas ao longo da vida (Ogden, 1999). 
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Para este autor, a tomada de decisão irá depender das perceções individuais que recairão 

sobre as seguintes crenças: suscetibilidade do indivíduo à doença; gravidade provável da 

doença; custos envolvidos na realização de um comportamento; benefícios envolvidos na 

realização de um comportamento; e pista para a ação interna (sintoma) ou externa 

(informação recebida). Ainda na perspetiva deste autor, os aspetos demográficos, tais como 

idade, sexo, raça, entre outros, e os psicossociológicos (classe social, personalidade, entre 

outros), são vistos como aspetos que influenciam as mudanças de comportamento. 

O modelo de avaliação diagnóstica dos fatores predisponentes, reforçadores, 

facilitadores e causas educacionais (PRECEDE – Predisposing, Reinforcing and Enabling 

Causes in Educational Diagnosis and Evaluation). ste modelo serve para diagnosticar e 

planear práticas educativas que são analisadas a partir dos fatores predisponentes, 

facilitadores e reforçadores do comportamento. A sua prática deve ocorrer em conjunto 

com modelos de mudanças de comportamento, sendo que a sua operacionalização ocorre 

em sete fases, nomeadamente:  

1. Diagnóstico social: tem como principio identificar indicadores de qualidade de vida ao 

nível individual e comunitário; 

2. Diagnóstico epidemiológico: identificação de indicadores de saúde que caracterizem o 

estado de saúde da comunidade; 

3. Diagnóstico comportamental: pode ser dos prestadores de cuidados, da população ou do 

grupo alvo, tendo em conta a existência de uma interligação entre estes agentes, que afetam 

a saúde da comunidade; 

4. Diagnóstico educacional: identificação de aspetos considerados predisponentes, 

facilitadores e reforçadores que influenciam os comportamentos; 

5. Ordenamento dos fatores de acordo com as prioridades identificadas; 

6. Diagnóstico administrativo do programa de educação para a saúde; 

7. Avaliação e impacto dos resultados alcançados (Carvalho & Carvalho, 2006). 

Os modelos críticos e participativos referem-se à interação dialética entre os 

indivíduos e a realidade envolvente, ao mesmo tempo que contempla a tomada de 

consciência social, além da promoção da participação individual e de grupo (Carvalho & 

Carvalho, 2006). Estes princípios são defendidos por alguns autores, para os quais a 

educação não se faz para os indivíduos, mas com os indivíduos. Desta forma, existe uma 

constante preocupação da educação para a saúde auxiliar as pessoas a não só 
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desenvolverem competências pessoais e sociais, mas também contribuir para a aquisição 

de comportamentos saudáveis, o que resultará em elevado nível de literacia para a saúde 

(Carvalho & Carvalho, 2006). 

No modelo radical, Tones e Tilford (1994) optaram por construir um modelo contra 

o conjunto de ideias do modelo preventivo dominante na época, que pretendia indicar as 

necessidades de verificar as raízes dos problemas de saúde, a fim de que fossem 

desenvolvidos programas educacionais adequados (Carvalho & Carvalho, 2006). Neste 

modelo é contemplada a consciência crítica, que é facilitada pela reflexão constante sobre 

aspetos da realidade pessoal, ao mesmo tempo que estimula a pesquisa, bem como o 

reconhecimento coletivo das causas da realidade ora apresentada. Desta forma, é 

pretendido que o compromisso assuma um caráter muito mais de mudança social do que de 

mudança pessoal (Carvalho & Carvalho, 2006). 

O modelo de empowerment tem como principal característica as decisões 

voluntárias e conscientes, além de fomentar a compreensão do conhecimento através do 

esclarecimento sobre valores e as crenças dos indivíduos, para que posteriormente estejam 

em condições de fazer as suas escolhas de forma voluntária e livre. Mais ainda, a base 

deste modelo reside no facto de criar consciência acerca das questões cruciais no que refere 

à saúde, de modo a favorecer o desenvolvimento de competências necessárias ao 

desenvolvimento do empowerment individual e comunitário (Carvalho & Carvalho, 2006). 

Através da breve análise de cada modelo de educação para a saúde aqui exposto, 

percebe-se a constante evolução pela qual passou esta abordagem educativa. Neste âmbito, 

é possível constatar que, atualmente, a educação para a saúde assumiu um caráter holístico, 

permanente e comunitário. Existe, desta forma, uma preocupação em estimular e 

desenvolver, nos indivíduos, atitudes que promovam comportamentos saudáveis, além de 

solicitar que estes assumam maior responsabilidade, quer a nível individual ou coletivo, no 

que respeita à saúde e ao bem-estar (Andrade, 2009).    

 

3.3 Educação para a saúde e os cuidadores informais familiares 

 

Decorrente da complexidade que os cuidados informais envolvem, torna-se 

necessário informar/formar os cuidadores familiares, para que, em contexto domiciliar, 

possam estar em melhores condições de desempenhar a tarefa de cuidador informal 
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familiar. Dito isto, consta-se que a educação para a saúde pode ser uma das ferramentas 

mais eficazes para o suporte teórico que poderá sustentar uma iniciativa de 

formação/informação para cuidadores. Esta abordagem educativa inclui, de forma geral, no 

seu processo de ensino aprendizagem, vários aspetos, entre os quais: consciência crítica; 

decisões individuais e grupais; desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

necessárias para o desempenho da tarefa, mas também para que o cuidador familiar tenha 

em conta a importância do seu autocuidado. 

 

3.4 Cuidados no domicílio 

 

Os cuidados informais prestados no domicílio são considerados uma mais-valia, 

podendo ser vistos como uma resposta mais humanizada no que respeita ao conforto e 

bem-estar do familiar que se encontra incapacitado. Por norma, para que este tipo de 

cuidado seja desempenhado adequadamente pelo familiar responsável, este necessita de 

estar devidamente orientado/capacitado para o desempenho desta tarefa. 

É no momento da alta hospitalar que se inicia o processo de cuidado no domicílio, e 

é a partir desta circunstância que, devido a escassez de conhecimento sobre a doença, sua 

evolução e como tratá-la, que o cuidador se sente inseguro e incapaz de assegurar os 

cuidados no domicílio. Para preencher esta lacuna, destaca-se o papel dos enfermeiros, 

figuras centrais neste processo, cabendo a eles assegurar, não só os cuidados do familiar 

incapacitado, mas também orientar o cuidador informal quanto à necessidade de se auto 

cuidar. 

Segundo Leme (2000), quando o familiar incapacitado é transferido para o 

domicílio, este passará a ser o local onde os profissionais de saúde poderão verificar as 

necessidades do paciente e do familiar. Quando estiverem dentro do domicílio, os 

profissionais de saúde devem preocupar-se em cuidar, porém, sem invadir a privacidade e 

a intimidade tanto do familiar incapacitado como do cuidador informal (Gonçalves, 

Alvarez, & Santos, 2000).  

Pimentel (2001) sublinha que, ao orientar os cuidados no domicílio, os profissionais 

de saúde, além de tentar conhecer a dinâmica familiar e os motivos que envolvem o “tomar 

conta”, devem compreender como cada família se organiza no processo de cuidar. Em 

acréscimo, devem também perceber a forma como a família interpreta esta nova realidade, 
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uma vez que o desempenho da tarefa de cuidados, na maioria das vezes, pode ser 

determinado pela maneira como o cuidador perceciona as suas experiências, tendo em 

conta que estas irão influenciar o modo de agir dos cuidadores (Lage, 2005). 

Além de assumir esta conduta, a equipa de saúde, encarregada pelos cuidados no 

domicílio, deverá ter em conta a necessidade de investigar o mais profundamente possível 

os aspetos que compõem as dinâmicas interpessoais e quais as influências destas na 

constituição e formação das redes de suporte informal que efetuam cuidados ao familiar 

dependente - para que o planeamento e a organização dos serviços possam contar também 

com o apoio intrafamiliar (Lage, 2005). 

Cuidar no domicílio exige uma constante troca de conhecimentos, seja no âmbito 

da doença a ser cuidada, seja no aspeto das necessidades do cuidador responsável pelos 

cuidados, motivo pelo qual a equipa de saúde deve preocupar-se em desenvolver no 

cuidador, competências não para lidar com a doença do seu familiar. No entanto, importa 

consciencializar o cuidador sobre a avaliação positiva e negativa do seu papel, para que 

saiba melhor avaliar seus recursos pessoais para lidar com esta nova realidade, solicitar 

quando necessário recursos comunitários para o auxiliar, além de saber identificar no 

próprio seio familiar uma rede de suporte informal disponível para dividir consigo a tarefa 

de cuidados (Lage, 2007). 

No que respeita ao desenvolvimento de competências para os cuidadores informais 

familiares, a equipa de saúde deverá orientar os cuidadores quanto à necessidade de estes 

recorrerem às suas experiências anteriores. Mais ainda, os profissionais da saúde devem 

estimular os cuidadores a mobilizarem os seus recursos pessoais e sociais, para que possam 

estar sempre atentos para a necessidade de compreenderem as suas limitações, pois só 

assim terão condições de valorizar e priorizar o seu autocuidado (Lage, 2005). 

Acredita-se que, ao assumir esta conduta, os profissionais de saúde estarão a 

consciencializar os cuidadores informais, para que se mantenham atentos à sua própria 

saúde, conseguindo identificar os sinais e sintomas das doenças às quais os cuidadores 

estão mais suscetíveis, tais como: fadiga, depressão, e stress (Andrade, 2009). Contudo, é 

preciso ter em conta que formar cuidadores para o cuidado e o autocuidado exige que o 

planeamento, a execução e a avaliação sejam suportados em princípios que norteiem a 

educação para saúde e educação de adultos (Andrade, 2009). 
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A este respeito, Neri (2000) enumera alguns destes princípios que, de acordo com a 

sua perspetiva, são essenciais para a eficácia de um programa de formação para cuidadores 

informais familiares. Dentre estes princípios a autora destaca: 

1. Processamento ativo: aprender a fazer, ou seja, o cuidador deve ter a oportunidade de 

colocar em prática aquilo que lhe é ensinado. Porém, a transmissão da informação sobre o 

que está a ser objeto de aprendizagem deve considerar as experiências anteriores relatadas 

pelos cuidadores. 

2. Retroalimentação e apoio sistemático: aqui a equipa responsável pela formação dos 

cuidadores deverá preocupar-se em prestar os esclarecimentos necessários sobre a 

qualidade, bem como o progresso do desempenho da tarefa, de forma que o cuidador esteja 

em melhores condições, percebendo e corrigindo os seus erros involuntários. 

3. Sistema de recompensa: durante todo o processo de formação, é importante elogiar e 

reconhecer o trabalho desenvolvido pelo cuidador, o que pode resultar num grande 

incentivo para que o cuidador se sinta valorizado pela tarefa que desempenha. Deverá ser a 

equipa responsável pela formação a empenhar-se para fornecer os subsídios necessários 

para que o trabalho do cuidador seja reconhecido, o que implicará a melhoria do seu 

sentindo de competência. 

4. Reconhecimento de conceitos: é importante dotar o cuidador de conhecimentos sobre 

todos os conceitos inerentes à tarefa de cuidar. Porém, a equipe responsável pela formação 

deve ter em conta as experiências anteriores dos cuidadores e como estas influenciam o 

momento atual. Ao proceder desta forma, a equipa encarregada pela formação estará a 

transformar o conhecimento já adquirido pelos cuidadores em novos conhecimentos, o que 

implicará uma nova abordagem e procedimento nos cuidados. 

5. Aplicabilidade direta: o exercício da atividade de cuidador informal exige que o 

responsável pelos cuidados possua habilidades para lidar com uma infinidade de situações. 

Logo, torna-se importante que o cuidador, ao receber formação, tente associar as 

informações recebidas com a experiência prática do seu dia-a-dia. 

6. Adaptação ao contexto social: a situação de aprendizagem de adultos deve, sobretudo, 

ser uma ocasião de aprimoramento das capacidades já existentes. Entretanto, é necessário 

que não haja concorrência entre o público-alvo, pelo contrário, todos devem ser 

estimulados para a cooperação e a aceitação. 
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7. Contexto logístico adaptado: o planeamento do programa de intervenção deve ser 

adaptado às necessidades dos cuidadores. Este deve ter em conta a idade e o nível de 

literacia na qual se encontram os aprendizes. Desta forma, é importante que as estratégias 

de aprendizagem estejam de acordo com o nível de escolaridade dos cuidadores, pois assim 

terão melhor compreensão do assunto que será abordado. 

8. Envolvimento com os objetivos: se os objetivos da formação estiverem de acordo com 

as necessidades evidenciadas pelos cuidadores e forem consideradas as experiências 

anteriores e habilidades já adquiridas, a formação poderá ter uma participação mais ativa e 

os cuidadores poderão sentir-se mais motivados. Neste sentido, é fulcral que a equipa 

encarregada pela formação faça, junto dos cuidadores, um levantamento prévio das suas 

necessidades, a fim de que, durante o processo de ensino aprendizagem, seja realçado tudo 

aquilo que os cuidadores manifestaram sobre as suas necessidades.  

Apesar de, atualmente, já existir uma ampla preocupação em formar e informar cuidadores 

informais familiares para o exercício das suas tarefas, nota-se que este tipo de formação 

ainda é muito centrado na aquisição de conhecimentos para lidar com a doença e suas 

repercussões. As ações que visem o autocuidado do cuidador ainda são muito escassas e 

pouco realçadas. Porém, com o aumento da longevidade, já começa a surgir uma maior 

preocupação por parte dos profissionais de saúde em auxiliar os cuidadores quanto à 

importância que devem atribuir ao seu autocuidado - tal afirmação pode ser constatada 

através dos princípios acima. 

 

3.5 Modelos atuais de intervenção para cuidadores informais familiares  

 

Estudos científicos sobre programas de intervenção para cuidadores informais 

começaram a surgir a partir da década de 1980 e tinham, geralmente, como principal 

objetivo contribuir para a transição para o papel de cuidador informal (Cardoso, 2011). 

Estes programas foram estruturados de forma a assegurar a continuidade dos cuidados no 

domicílio, bem como capacitar o cuidador informal familiar com habilidades/competências 

para lidar com situações de stress, ao mesmo tempo que os orientam quanto à diminuição 

dos efeitos negativos oriundos da tarefa de cuidar (Andrén & Elmståhl, 2008; Mayo et al., 

2000; Sõrensen, Pinquart, & Duberstein, 2002). De maneira geral, estes programas 

realçavam contributos, não só para o cuidador, como também para o familiar a ser cuidado, 
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o que resultava numa melhor qualidade de vida tanto para os cuidadores familiares, como 

para o familiar incapacitado (Cardoso, 2011; Warren, Kerr, Smith, Godkin, & Schalm, 

2003). 

Toseland e Rossiter (1989) sublinham que o programa de intervenção para 

cuidadores informais tem vindo a sofrer, ao longo do tempo, uma evolução, sendo que uma 

das principais características destes programas é o desenvolvimento e o treino de 

competências. Relativamente aos resultados, as avaliações são positivas, demonstrando 

uma diminuição do stress do cuidador e uma melhoria psicológica dos familiares 

incapacitados (Brodaty, Gresham, & Luscombe, 1997). 

No entanto, de acordo com Losada-Baltar e Montorio-Cerrato (2005), os resultados 

destas avaliações nem sempre são positivos, denotando que as avaliações efetuadas são 

insatisfatórias, tendo em conta os objetivos em estudo. Esta lógica sustenta-se no facto de 

os programas de intervenção serem heterogéneos no que respeita ao conteúdo, formas de 

atuação, conceções teóricas e contextos de aplicação, atendendo ainda à limitada 

disponibilidade dos cuidadores para participarem nestes programas (Gallagher-Thompson 

et al., 2000). 

Em relação aos instrumentos de consulta, observa-se a existência de uma elevada 

quantidade de guias orientadores (manuais), cujo objetivo central é fazer com que os 

cuidadores informais conheçam as tarefas que envolvem o cuidar (Lyketsos et al.2006). 

Devido ao grande número de programas intervenções destinadas aos cuidadores informais, 

qualificá-los nem sempre é tarefa fácil, visto que, em muitos casos, a forma como são 

descritas não é suficiente para identificar o tipo de intervenção aplicada (Cardoso, 2011).  

Contudo, Losada-Baltar e Montorio-Cerrato (2005) classificam as intervenções 

para cuidadores como: grupos de apoio, intervenções psicoeducativas, programas de 

intervenção clínica, programas multimodais, internamentos de curta ou média duração, 

além da ajuda com suporte nas novas tecnologias. 

De igual forma, Sörensen, Pinquart e Duberstein, 2002 (citado in Gonçalves-Pereira 

& Sampaio, 2011) num estudo efetuado através de uma meta-análise onde foram 

analisados cerca de 78 trabalhos, consideraram como modelos de intervenção: as 

estratégias de alívio e de suporte, a psicoeducação, o treino de competências e de 

incidência e a psicoterapia com componentes múltiplos. 
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Na modalidade intervenções de alívio, não é oferecido ao cuidador qualquer tipo de 

atividade, uma vez que o familiar incapacitado permanece internado em centros ou 

hospitais de dia. As intervenções de suporte ocorrem sob a forma de grupos de apoio 

emocional, regularização de sentimentos, aconselhamentos, e troca de experiências entre 

os participantes do grupo. Vale ressaltar que estes grupos são conduzidos por profissionais 

e não há intervenção técnica. O objetivo maior deste tipo de ação é fazer com que haja um 

sentido de pertença entre os membros do grupo (Gonçalves-Pereira & Sampaio, 2011). 

Em Portugal, este tipo de intervenção teve início através da Alzheimer Portugal e 

da equipa do serviço de psicogeriatria do Hospital Magalhães Lemos (Gonçalves-Pereira & 

Sampaio, 2011). Estes autores referem ainda que este tipo de intervenção pode assumir 

enfoque mistos, podendo trazer à tona algum princípio da psicoeducação. 

As intervenções psicoeducativas, segundo Mittelman, Roth, Haley, e Zarit (2004) 

têm como objetivo informar aos cuidadores sobre a doença que cuidam, ao mesmo tempo 

que os capacita para lidar com a mesma no quotidiano. Embora geralmente secundários, 

nestas intervenções são utilizados recursos pedagógicos, devidamente estruturados que 

deverão servir de apoio informativo para o cuidador (Gonçalves-Pereira & Sampaio, 

2011). 

Relativamente às intervenções de apoio/ aconselhamento, estas são menos 

estruturadas, porém os profissionais ao conduzirem este modelo de intervenção, devem 

permanecer atentos para o caso de existir um familiar com necessidades mais exigentes, 

devendo encaminhá-los para um trabalho mais específico e voltado para a intervenção 

psicoterápica (Gonçalves-Pereira & Sampaio, 2011). 

Em Portugal, as ações de intervenção junto dos cuidadores informais começam a 

ser impulsionadas com a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde que, através do 

(Decreto-Lei no 28, 2008) do (Despacho n.o 10143, 2009), implementou as Unidades de 

Saúde na Comunidade (UCC). Estas têm a responsabilidade de prestar cuidados de saúde e 

apoio psicológico e social, no âmbito domiciliário e comunitário, às pessoas, famílias e 

grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional, 

atuando na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na 

implementação de unidades móveis de intervenção. 

À semelhança desta iniciativa, o governo português, em 2006, criou a Rede 

Nacional de Cuidados Continuados, através do (Decreto-Lei no 101, 2006). Esta rede é 
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constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde, e/ou apoio social e 

de cuidados e ações paliativas, com origem nos serviços comunitários de proximidade, 

abrangendo os hospitais, os centros de saúde, os serviços distritais e locais de segurança 

social, rede solidária e autarquias locais. 

   

3.6 Intervenções psicoeducativas em contexto dos cuidados informais 

familiares 

 

De acordo com Anderson e colaboradores 1980 (conforme citado em Sampaio, 

2011)  a psicoeducação pode ser descrita como sendo um conceito terapêutico 

comportamental composto por quatro elementos: informação ao doente sobre a sua doença; 

treino de resolução de problemas; treino de comunicação; e treino de auto-assertividade. 

Uma compreensão mais autónoma sobre a psicoeducação surge na metade da 

década de 1980 nos países de língua alemã (Sampaio, 2011). Através do grupo de trabalho 

denominado “Psychoeducation of Patients with Schizophrenia” (Sampaio, 2011), a 

psicoeducação, passou a ser entendida como uma intervenção didática sistémica com 

caráter psicoterapêutico. Deste modo, este modelo de intervenção é adequado para 

informar, não só o doente, mas também os seus familiares sobre a doença, o tratamento, 

fazendo com que haja uma gestão mais responsável da doença. Concomitantemente, este 

modelo dá suporte a todos os envolvidos no processo de cuidar, facilitando assim a 

comunicação de informação e a partilha de informação, necessárias para o entendimento 

dos aspetos gerais que envolvem o cuidar e ser cuidado. 

Conforme o que já foi exposto, são evidentes os prejuízos causados pela atividade 

de cuidador informal familiar. Segundo Fortinsky, Tennen, Frank e Affleck, 2007 (como 

citado  in Lopes & Cachioni, 2012), os cuidadores informais têm uma maior possibilidade 

de apresentar riscos em relação à morbidade física e psicológica, incluindo as perdas no 

domínio pessoal e social, o que pode colocar em causa a qualidade do serviço prestado ao 

seu familiar incapacitado. 

São diversos os estudos que constatam o quanto a tarefa de cuidador informal tem 

impacto na vida pessoal, social e laboral do cuidador informal (Martins, Ribeiro & Garret, 

2003). Devido a esta constatação, observa-se uma constante preocupação, por parte de 

diversos autores, em elaborar propostas de intervenção que possam contribuir para a 

diminuição da sobrecarga dos cuidadores. Dentre os modelos de intervenção mais 
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suportados e aplicados junto deste público-alvo destaca-se a psicoeducação, que tem 

apresentado resultados mais sólidos no que respeita à diminuição da sobrecarga e 

depressão. Mais ainda, esta apresenta implicações na melhoria do bem-estar subjetivo2 

3Campbell (1976); Richard e Deci (2000) do cuidador, na aquisição de conhecimentos e no 

aumento de habilidades e competências para lidar com a doença a ser cuidada (Sõrensen et 

al., 2002). 

Em acréscimo, as intervenções ancoradas na psicoeducação, segundo Lavoie et al. 

(2005), podem contribuir para a melhoria da administração do cuidado, na medida que 

possibilitam, ao cuidador, adquirir conhecimentos sobre a doença. Este aspeto, por sua vez, 

contribui para que o cuidador melhore e regule as suas emoções. 

Para Brown (2011) a intervenção psicoeducativa é sustentada em métodos 

experimentais e científicos e segue a lógica de que são as cognições que gerem as emoções 

e os comportamentos, sendo que a componente cognitiva antecede a afetiva, tendo em 

conta a transferência de informação e descarga emocional. No que respeita às 

características de maior relevância, segundo Figueiredo, Souza, Dell’Áglio e Argimon 

(2009), estas assentam no facto de serem limitadas no tempo, estruturadas e diretivas, além 

de serem focadas no presente e na resolução de problemas. Para a operacionalização das 

sessões são utilizadas palestras, grupos de discussão, materiais escritos, exercícios para 

avaliação dos conteúdos abordados e ainda recursos audiovisuais, que são direcionados por 

um coordenador devidamente capacitado para este fim (Brown, 2011). 

Na perspetiva de Chien et. al. (2011), as intervenções psicoeducativas têm por 

objetivo oferecer informações direcionadas para o desenvolvimento de habilidades de 

cuidados, formas de se auto ajustar para novas tarefas e aquisição de conhecimentos para 

lidar com questões legais, permitindo aos cuidadores a busca de recursos na comunidade 

que poderão contribuir para a redução da sua sobrecarga. 

Na opinião de Lopes e Cachioni (2013), as ações psicoeducativas não devem ser 

vistas apenas como um meio de fornecer informações referentes à doença que é cuidada. 

Esta deve ter também como objetivo a melhoria do estado psicológico e emocional dos 

cuidadores, bem como contribuir para que estes reconheçam e estabeleçam no seu contexto 

social uma rede social de apoio. 

                                                           
2 Bem-estar global medido através da satisfação com a vida e a felicidade 
3 Conceito de bem-estar subjetivo- Campbell, 1976; Ryan & Deci, 2000. 
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Figueiredo et al. (2009) complementam este raciocínio, ao sublinhar que é de 

fundamental importância educar os cuidadores, tendo em conta que estes, ao tomarem 

conhecimento sobre a doença que cuidam, estarão em melhores condições de identificar 

em si próprios comportamentos distorcidos que geram aflição e sofrimento. 

Devido ao crescimento exponencial do número de idosos que necessitam de 

cuidados, houve uma necessidade crescente de apoiar, com informações/intervenções, os 

familiares responsáveis pelos cuidados. Relativamente a este aspeto, houve um crescente 

desenvolvimento de ações psicoeducativas em várias partes do mundo. Tal fez com que 

surgissem vários estudos científicos que objetivaram compreender a eficiência, a vantagem 

e a contribuição da psicoeducação para o bem-estar do cuidador (Silva, 2009). Neste 

sentido, diversas meta-análises foram efetuadas por autores internacionais, entre os quais: 

Acton e Kang (2001); Cooke, McNally, Mulligan, Harrison e Newman (2001); López e 

Crespo (2007); Schulz et al. (2002); Sörensen, Pinquart e Duberstein (2002); e Thompson 

et al. (2007). 

Acton e Kang (2001), nos seus estudos de revisão sistemática, dividiram a 

psicoeducação em dois modelos de intervenção: educacional e de suporte. O modelo 

educacional abordava questões relacionadas com a doença e com os comportamentos 

inadequados em decorrência desta. As intervenções de suporte estavam relacionadas com a 

estruturação de grupos de ajuda, cujo objetivo é a partilha de experiências entre os 

membros do grupo. Com base nos resultados deste estudo, os autores concluíram que as 

intervenções psicoeducativas analisadas não apresentaram resultados significativos ao 

nível de diminuição de sobrecarga, ao mesmo tempo que sublinham o facto de os 

resultados do grupo de controlo serem melhores quando comparados com os que foram 

intervencionados.  

A revisão efetuada por Cooke et al. (2001) realça que aspetos como o tipo de 

intervenção, a duração, a intensidade do programa, além das características pessoais dos 

cuidadores podem interferir diretamente na eficácia da intervenção psicoeducativa (Silva, 

2009). Seguindo esta sequência, López e Crespo (2007), ao analisarem os resultados de 54 

estudos, sublinham que, apesar dos resultados destes não serem relevantes, foi possível 

constatar que os resultados mais significativos se relacionavam com a diminuição dos 

sintomas de depressão, bem como todos aqueles diretamente ligados ao mal-estar do 

cuidador. 
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Schulz et al. (2002), para operacionalizarem a sua meta-análise, escolheram como 

referência os estudos de Belmin et al. (1999) e de Gallagher-Thompson (2000). O primeiro 

estudo aponta para uma diminuição da sobrecarga dos cuidadores que participaram numa 

intervenção com duração de três semanas. O segundo estudo analisou a intervenção 

psicoeducativa focada na satisfação com a vida. Os resultados deste estudo referem que 

houve uma diminuição significativa de sobrecarga (Sampaio, 2011). Com base nestes 

resultados, Schulz et al. (2002) concluíram que, apesar de algumas intervenções 

apresentarem resultados satisfatórios em relação à diminuição da sobrecarga, o êxito deste 

modelo de intervenção, em termos práticos, é duvidoso. 

A meta-análise realizada por de Sörensen e colaboradores (2002) evidenciou que a 

eficácia de uma intervenção para cuidadores depende do modelo aplicado na prática, ou 

seja, a intervenção não deve ser ampla. Esta deve abranger domínios específicos tais como: 

aquisição de competências, informação sobre a doença, bem-estar subjetivo/satisfação e 

sobrecarga. Porém, os benefícios deste tipo de intervenção serão mais sólidos se estiverem 

orientados para a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências, ao 

invés da diminuição de sobrecarga e mal-estar psicológico (Brodaty, Green, & Koschera, 

2003). 

Por último, através dos resultados encontrados na meta-análise de Thompson et al. 

(2007) foi possível aferir que não foram encontradas diferenças significativas quer no 

grupo experimental, quer no grupo de controlo. Este trabalho analisou três estudos de 

abordagem psicoeducacional com cerca de 231 participantes, onde foram realçados aspetos 

de fornecimento de informações e de suporte. Os autores enfocaram a ausência de eficácia 

das intervenções informativas e de suporte para os cuidadores informais (Sampaio, 2011). 

No que concerne ao apoio psicoeducacional para cuidadores em Portugal, os 

familiares cuidadores podem contar com o apoio do ProFamílias-Demência: um programa 

de apoio psicoeducativo a familiares com demência. Este programa psicoeducativo foi 

desenvolvido no contexto de saúde primário e tem como objetivo auxiliar na adaptação da 

família à doença, bem como promover a qualidade de vida de todo o núcleo familiar, 

favorecendo a comunicação entre a família, profissionais e sistemas de apoio (Figueiredo, 

Guerra, Marques, & Sousa, 2012). 

O ProFamílias é um programa multidisciplinar que conta com a participação de 

psicólogos, médicos, técnicos de serviço social, gerontólogos e enfermeiros. O programa é 



70 
 

composto por seis sessões semanais com 90 minutos cada, possuindo duas vertentes: a 

educativa/informativa e a de suporte. O programa foi avaliado, em todas as suas 

componentes, tendo-se constatado que não houve nenhuma referência negativa em relação 

ao programa. Contudo, Figueiredo e colegas (2012) sublinham a importância do facto de as 

famílias participantes do programa nunca terem recebido qualquer tipo de auxílio e, ao 

estarem inseridas num programa onde eram valorizadas, acolhidas e onde recebiam 

atenção e ajuda, contribuiu para que o programa fosse avaliado de forma positiva pelos 

participantes. Outro aspeto que as autoras referem é o facto de não ainda não terem sido 

implementados outros programas com este caráter, não existindo a possibilidade de 

comparar a eficácia do ProFamílias com outras intervenções psicoeducativas. Contudo, e 

de acordo com Figueiredo e colegas (2012), o ProFamílias aparenta ser um programa 

eficaz, na medida que responde às necessidades das famílias cuidadoras de idosos com 

demência. 

Ainda em contexto português, verificou-se a implementação de dois programas 

psicoeducativos com base comunitária, com implementação em 2009/2013 no norte do 

país, mais especificamente na região do Douro e Vouga (EDV), tendo abrangido os 

seguintes municípios: Santa Maria da Feira, Arouca, São João da Madeira, Vale de Cambra 

e Oliveira de Azeméis. Os programas Cuidar de Quem Cuida (CQC) e Cuidar em Casa 

(CC) receberam financiamento do Alto Comissariado para a Saúde, Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira e Fundação Calouste Gulbenkian (Alves et al., 2015). 

Os autores definiram como objetivo do projeto explorar as principais diferenças 

entre os dois modelos de intervenções psicoeducativas ao mesmo tempo que quiseram 

comparar as mesmas nos níveis de distress4 psicológico experienciado por cuidadores 

informais de pessoas idosas. O projeto contou com cerca de 168 cuidadores informais, 

sendo que 115 participaram no CQC e 53 no CC. 

O programa psicoeducativo CQC englobou dez sessões semanais com duas horas 

cada. As sessões foram orientadas por um psicólogo e um enfermeiro, e contaram com a 

participação de assistentes sociais, juristas e gerontólogos. O programa abordou a 

prevenção de risco, de danos psicossociais e físicos associados à prestação de cuidados a 

pessoas idosas. Tal abordagem focou a necessidade de dotar os participantes com 

competências para lidar com as especificidades da pessoa a seu cargo, bem como 

                                                           
4 Situação em que o organismo não consegue adaptar-se a uma situação e reage de forma exagerada 
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desenvolver competências no cuidador para o autocuidado e gestão de sobrecarga (Alves et 

al., 2015). 

O projeto de intervenção Cuidar em Casa foi implementado no município de 

Guimarães, no período de 2010/2011, e incluiu várias linhas de intervenção. Este programa 

foi constituído por sete sessões semanais com duas horas cada, sendo estas conduzidas por 

um psicólogo e restantes profissionais. Importa ressaltar que estes projetos têm base 

comunitária. Os resultados destes projetos de intervenção psicoeducativa demonstraram 

que, após participação nos programas, os cuidadores demonstraram redução de distress 

psicológico. No entanto, os autores sublinharam a necessidade de aprofundar a 

metodologia utilizada, no sentido de melhor perceber os efeitos das intervenções 

psicoeducativas no bem-estar psicológico dos cuidadores. 

Nesta linha de atendimento aos cuidadores informais familiares, surge também o 

projeto denominado “Cuidadores Informais do Idoso: do levantamento das necessidades ao 

desenvolvimento de estratégias de intervenção”. Tal projeto foi executado no âmbito de 

uma parceria entre a Universidade de Aveiro e a Unidade de Saúde Familiar, localizada na 

Freguesia de São Romão Coronado do Concelho da Trofa – Porto. Esta iniciativa teve 

como objetivos: diagnosticar as necessidades dos cuidadores informais de idosos 

dependentes no domicílio da Unidade de Saúde Familiar; implementar um plano de 

intervenção de forma a promover a educação para a saúde; e aumentar os conhecimentos 

relativos a como melhor cuidar. Participaram neste projeto 88 cuidadores informais, e a 

estratégia de intervenção utilizada foi um programa psicoeducacional com vista à 

satisfação/memorização das necessidades do cuidador. O projeto contou com sessões 

semanais com duração de duas horas. Como resultado, este projeto culminou com a 

implantação do primeiro gabinete nacional do cuidador informal. Este espaço foi criado 

com o objetivo de não só apoiar o cuidador no processo de transição para o papel de 

cuidador informal, mas também acompanhá-lo durante o seu desempenho na respetiva 

tarefa (Neri de Souza, Costa, Abreu, Torres, & Teixeira, 2011). 

Após este enquadramento, torna-se visível que, atualmente, existem vários 

trabalhos ao nível da intervenção, que perspetivam auxiliar o cuidador no âmbito da sua 

tarefa. Entretanto, na grande maioria dos estudos aqui citados, os autores focaram a 

necessidade da elaboração de programas de intervenção que contenham uma metodologia 
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rigorosa e que demonstrem, de forma contundente, a sua eficácia no que respeita ao bem-

estar físico e psicológico do cuidador informal familiar. 

É de referir que, embora as intervenções piscoeducativas tenham fragilidades em 

relação aos resultados esperados, elas são uma mais-valia neste complexo processo que 

envolve cuidar e ser cuidado. Saliente-se que, na sua maioria, o objetivo maior é 

desenvolver competências para que o cuidador informal familiar esteja em melhores 

condições físicas e emocionais, para superar os obstáculos impostos pela tarefa de cuidador 

informal. Observa-se nos trabalhos aqui referidos a ênfase que é dada na necessidade 

orientar e capacitar cuidadores para lidarem com a doença, presumindo-se que os 

cuidadores ao se sentirem aptos para lidar com esta nova realidade, poderão estar em 

melhores condições no que respeita a gestão do stress e da sobrecarga proveniente da 

tarefa. Muitos dos trabalhos, realçam a necessidade de desenvolver competências nos 

cuidadores. No capítulo a seguir serão realçadas as competências pessoais/sociais, objeto 

de estudo desta investigação. 
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CAPÍTULO IV - Desenvolvimento de Competências 

 

4.1 Competências pessoais ou sociais 

 

Segundo Jardim (2007), o conceito de competência começa a ser discutido na 

literatura a partir da década de 70 do século XX, sendo mais evidenciado no contexto da 

psicologia da educação, dos recursos humanos e ainda na formação profissional. Jardim 

(2007) sublinha que, apesar de o conceito de competência estar presente no campo da 

psicologia há mais de um século, é com os estudos de Chomsky (1965, 1986) que a 

definição de competência se torna motivo de debate científico. A nível linguístico, 

Chomsky (1965, 1986) estabelece a diferença entre competência e desempenho. Este autor 

designa competência como tudo aquilo que o sujeito tem condições de realizar tendo em 

conta o seu potencial biológico. Em contraponto, o desempenho seria o comportamento 

observável, que não passa de um reflexo imperfeito do potencial Dolz & Ollagnier 2004 

(como citado in Jardim, 2007). 

Através da psicologia da educação, o conceito de competência passa a ser estudado 

a partir do ponto de vista da corrente comportamentalista, indo ao encontro da corrente 

construtivista (Ramos, 2002). No entanto é a partir da década de 1960 que a compreensão 

sobre a competência fica vinculada à ideia de indicar, de forma clara, os objetivos de 

ensino a nível comportamental e dos saberes observáveis, seguindo a linha behaviorista de 

Skinner (1968, 1971), Bloom (1964, 1976) e Mager (1977). 

Seguindo a trajetória do conceito de competência, MacClelland 1976 (citado in   

Jardim, 2007) foi pioneiro no movimento moderno em relação aos estudos sobre 

competência. Para MacClelland, a nível académico, os exames tradicionais não garantem o 

bom desempenho no trabalho e nem tampouco sucesso na vida profissional. Na perspetiva 

deste autor, é importante procurar outras variáveis para confirmar a existência da aquisição 

de competências. 

No que respeita à formação de adultos, Malglaive (1995) refere que, diferentes dos 

sujeitos que ainda estão em formação inicial, os adultos geralmente estão em constante 

formação decorrente das exigências do seu próprio contexto social ou profissional. Para 

este autor, as capacidades individuais fazem parte de um processo dinâmico e sustentam-se 

nos saberes que são utilizados no dia-a-dia. Em complemento, as capacidades devem ser 
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compreendidas como ações do pensamento, que resultam em novos saberes e que, por sua 

vez, determinam uma ação material ou simbólica, estando esta implicada na construção de 

novos saberes. Neste sentido, os saberes utilizados na prática incidem no saber teórico ou 

formalizado, bem como no saber prático não formalizado.  

Para Malglaive (1995), o saber teórico é definido dentro da própria realidade e, 

quando é transformado em ação, passa a ser reconhecido como saber técnico (o que se 

deve fazer). A partir desta ação surge a necessidade do saber metodológico (como se deve 

fazer). O resultado desta ação é o saber prático que deverá ser manifestado através de atos. 

É o conjunto destes conceitos que, de forma dinâmica, organiza as aptidões e faz com que 

estas sejam mobilizadas para a execução de uma ação (Jardim, 2007). 

Malglaive 1995 (citado in Jardim, 2007) refere que a noção de competência vai ao 

encontro da ideia de construção do conhecimento de Piaget e, logo, segue a linha do 

construtivismo. Desta forma, a conceção de competência enquadra-se na motivação 

intencional e realização profissional, onde os verbos mobilizar, articular e colocar em ação 

traduzem as operações que podem ser vistas como implícitas em comparação com as 

palavras valores (elementos culturais e pessoais), conhecimentos (saberes teóricos e 

práticos) e aptidões (resultado das competências básicas que se revelaram na forma de 

saber fazer). 

São muitos os estudos que se propõem estudar os conceitos de competências, entre 

estes destacam-se: Almeida e Rebelo (2004), Jonnaert (2009), Le Boterf (1997, 2005), 

Levy-Leboyer (1996), Neves e Faria (2005), Pacheco (2014), Pires (2000), Ramos (2002) e 

Aubret Gilbert (2003). 

Apesar de existirem os referidos estudos, torna-se evidente, em alguns casos, o 

realce que é dado aos aspetos da mobilização de conhecimentos, da ação, da construção 

intersubjetiva, do hábito e da avaliação (Jardim, 2007). 

Sobre a mobilização de conhecimentos, Le Boterf (2005) considera o conhecimento 

e a habilidade como duas entidades separadas. Porém quando estes aspetos são referidos ao 

nível da competência, relacionam-se com a capacidade que o indivíduo possui para 

mobilizá-los para a realização de alguma tarefa. Nesta direção, Perrenoud (2000) 

acrescenta que o indivíduo mobiliza conhecimentos que se traduzem em competências, ou 

seja, é o sentido de aptidão que o indivíduo possui para mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos, tais como: saberes, capacidades, informações e ainda a procura por respostas 



75 
 

para diversas situações. Neste sentido, na opinião de Jardim (2007), as competências são 

comparadas a um conjunto devidamente estruturado de conhecimentos e aptidões, que 

seguem uma organização específica potencialmente transferível para outras áreas e 

contextos diferentes daqueles que são apreendidos. 

Em relação ao aspeto da construção intersubjetiva, Argyris 1991 (citado in Jardim, 

2007) considera a competência como um poder e um querer que resultam numa ação. Este 

autor salienta, ainda, que a regra básica das ações competentes remete para os atos guiados 

por conhecimentos validados por uma construção intersubjetiva, de forma que a 

competência adota um carater estável, porém suscetível de revisão.  

O supramencionado autor sintetiza esta lógica afirmando que a competência é uma 

construção formal de procedimentos amparados em esquemas de ações, ou seja, o 

indivíduo competente possui capacidade para selecionar, organizar e aplicar 

conhecimentos, além de possuir habilidades e comportamentos numa dada situação. Logo, 

e segundo Argyris 1991(citado in  Jardim, 2007), a competência não é algo que já seja 

estabelecido, pelo contrário, esta é ativada quando a situação exigir, surgindo a partir da 

capacidade de aglutinação de saberes diversificados e heterogéneos, sendo necessário 

implementá-los na realização de atividades. 

No que respeita à ideia de competência, e quando esta se relaciona ao conceito de 

avaliação, remete para o facto de, ao efetuar uma tarefa, é presumido que o indivíduo irá 

realizá-la de forma eficiente, considerando as qualidades que possui e o papel que poderá 

desempenhar (Aubret & Gilbert, 2003). Assim sendo, existe uma relação direta com os 

critérios estabelecidos para avaliar rendimento e eficácia, dentro do contexto de aplicação 

(Jardim, 2007). 

Com o intuito de simplificar a operacionalização do conceito de competência, 

Garmezy e Masten 1991 (citado in  Jardim, 2007) sintetizaram as principais conceções 

acerca do conceito de competência. Na perspetiva destes autores, a competência pode 

assumir os seguintes aspetos: efetividade manifesta de adaptação; capacidade para uma 

adaptação efetiva, que ocorrerá através de um traço estável e duradouro; sistema 

motivacional que subjaz os esforços para alcançar uma interação eficaz com o ambiente; 

perceções e avaliações do sujeito face à sua eficácia, conhecimentos e aptidões requeridos 

param a adaptação a ambientes e tarefas.  
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Dada a multiplicidade de aspetos que envolvem as conceções sobre competência, 

Jardim (2007) sublinha que o conceito de competência é multidimensional e corresponde à 

capacidade do indivíduo para construir um conjunto de conhecimentos, atitudes e aptidões 

numa situação real e concreta, de forma que possa ser bem-sucedido. 

 

4.2 Competências básicas, técnicas e transversais 

 

Os estudos de Jardim (2007) identificaram três grupos que, em termos práticos, 

envolvem a operacionalização da competência, sendo estes:  

 Competências básicas: adquiridas na infância e no início da adolescência, inseridas 

nos sistemas formais de educação e de formação, e que dizem respeito à capacidade 

de leitura, escrita, realização de operações matemáticas simples; ao uso do 

computador e tecnologias da informação, da comunicação; ao conhecimento dos 

signos e símbolos culturais, das noções elementares, da ética e do relacionamento 

interpessoal; 

 Competências técnicas: aquelas que estão diretamente relacionadas com uma 

profissão, podendo ser adquiridas, até certo ponto, no efetivo exercício de uma 

atividade laboral, além de estar relacionadas com especializações profissionais ou 

ainda ligadas à área científica e tecnológica; 

 Competências transversais: usuais em diversas atividades, são transferíveis de 

função para função, adquiridas essencialmente na interação com o outro e 

fomentadas na formação formal e não formal. Estas estão associadas com a 

capacidade de gerir os recursos do Eu (competências intrapessoais), de 

relacionamento interpessoal (competências interpessoais), além de também estar 

relacionadas com o desempenho de atividades profissionais (competências 

profissionais).  

É de referir que dentro do grupo das competências transversais encontram-se as 

competências sociais que, segundo Trianes, Muñoz e Jiménez (2003), fazem parte do 

sistema psicológico dos indivíduos, possuindo aspetos internos que geralmente estão 

relacionados com a habilidade de se colocar no lugar do outro (empatia), habilidade para 

viver e interagir em sociedade, além de habilidade para autorregular as relações 

interpessoais e perceção sobre si próprio, no sentido de valorizar-se. Com relação aos 
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aspetos externos, estes autores referem-se à habilidade que o indivíduo possui de gerir as 

suas relações, ao mesmo tempo que as valorizam. 

No sentido de operacionalizar a definição de competência social, Del Prette, Del 

Prette e Barreto (1999) sublinham que este tipo de competência nada mais é do que a 

capacidade que o indivíduo possui em autoavaliar-se e ser avaliado pelos outros. Desta 

forma, o indivíduo garante, ao mesmo tempo, os objetivos de uma situação interpessoal, 

bem como a manutenção da sua relação com o interlocutor, assegurando também a 

manutenção e melhoria da sua autoestima, fazendo, ainda, com que seja garantida a 

manutenção e melhoria dos direitos humanos socialmente estabelecidos. 

No que concerne aos cuidadores informais familiares e às competências sociais, 

considerando que a atividade de cuidador informal tem as suas especificidades, o que faz 

com que esta tarefa exija determinados tipos de procedimentos que estão presentes na vida 

quotidiana do cuidador informal familiar, torna-se necessário dotar o cuidador de 

competências sociais. Estas permitem que o indivíduo seja capaz de reconhecer e expressar 

as suas emoções, sejam estas negativas ou positivas, para que, ao tomar consciência das 

suas habilidades sociais, possa não sofrer prejuízo nas suas relações, consigo mesmo e com 

os outros (Del Prette & Del Prette, 2001, 2003, 2005). Ao mesmo tempo, é permitida uma 

maior consciencialização sobre a importância que o cuidador deve ter com o seu 

autocuidado, sem que para isso manifeste sentimento de culpa, até porque cuidar de si 

próprio é tão importante quanto cuidar do familiar que se encontra incapacitado. 

Neste sentido, foram eleitas seis competências sociais, que, no nosso entender, são 

necessárias, tanto para o desempenho da tarefa, quanto para a consciencialização do 

cuidador acerca do seu autocuidado, sendo estas: autoconhecimento, empatia, autoestima, 

assertividade, resiliência e suporte social.  

 

4.2.1 Autoconhecimento 

 

Sobre a definição de autoconhecimento, Polácek (1997) descreve como sendo um 

conjunto de aspetos que envolvem convicções, opiniões e atitudes que o indivíduo tem 

sobre si mesmo, conjugadas com as informações oriundas de terceiros. Este autor ressalta, 

ainda, que tais aspetos são a base para a estrutura e formação da personalidade. 

Na perspetiva de Franta e Colasanti (1993), o autoconhecimento diz respeito à 

compreensão que o indivíduo possui sobre as suas próprias capacidades. Segundo estas 
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autoras, este é um aspeto fundamental para que o indivíduo tenha confiança em si próprio 

e, concomitantemente, tenha a noção exata das suas potencialidades. Entretanto, para que o 

indivíduo alcance este nível de entendimento sobre si próprio, é necessário que o mesmo 

esteja em constante autoanálise, no sentido de travar consigo mesmo diálogos internos, 

com vista a compreender os seus comportamentos, reações, motivações e sentimentos. 

Sobre este complexo diálogo interno, Beck (1976) denominou-o de pensamentos 

automáticos, especificando que estes ocorrem de forma automática na esfera superficial 

das estruturas cognitivas, estando muito próximos e acessíveis ao nível da consciência. É a 

partir deste diálogo interior que o indivíduo dá significado aos acontecimentos e situações 

vivenciadas, o que resultará em emoções e sentimentos diversos (Jardim, 2007). 

Desta forma, o comportamento individual irá depender sobretudo do grau de 

consciência que o indivíduo tem sobre si próprio e do mundo no qual está inserido, ou seja, 

quanto mais o indivíduo possuir uma consciência objetiva, realista e diferenciada, maior 

será a possibilidade de ser bem-sucedido e adaptar-se mais facilmente às circunstâncias 

adversas que terá que enfrentar ao longo da vida (Jardim, 2007). Nesta direção, o facto de 

estar mais consciencializado sobre si próprio fará com que o indivíduo adquira 

autoconfiança, uma vez que estará mais predisposto a reconhecer as suas capacidades e 

limitações, ao mesmo tempo que terá condições de ampliar as suas possibilidades de ser 

bem-sucedido nas tarefas que lhes forem destinadas (Franta & Colasanti, 1993). 

Ao nível de competência, o autoconhecimento contribui para que o indivíduo tome 

consciência das suas capacidades para a aquisição de novos conhecimentos, ao mesmo 

tempo que faz com que o seu raciocínio lógico fique mais atento para a resolução de 

problemas urgentes; a adaptação a novas situações, sejam elas agradáveis ou não; o 

aumento da sua capacidade, no que refere a identificar, aceitar e lidar com as suas emoções 

e sentimentos vivenciados nas diversas etapas da sua vida; e ainda ter consciência sobre a 

sua capacidade de autodeterminação e persistência pessoal para cumprir metas e objetivos 

planeados (Jardim, 2007). 

 

4.2.2 Empatia 

 

Do ponto de vista etimológico, empatia deriva do grego “empátheia” que significa 

“entrar dentro do sentimento”, ou seja, é a capacidade de perceber e se sensibilizar com o 

mundo interno do outro (Jardim, 2007).  
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O conceito de empatia, defendido por Eisenberg e Strayer (1992), remete para a 

partilha de uma emoção percecionada por outra pessoa, ou seja, uma pessoa passa a sentir 

a mesma emoção do outro. 

De acordo com Hoffman (2000), este tipo de competência pode ser considerado a 

partir de dois pontos de vista. O primeiro relaciona-se com a consciência que o indivíduo 

possui dos estados psicológicos do outro e está intimamente ligado com as perceções, 

pensamentos, sentimentos e intenções. Trata-se da habilidade de alcançar as reações 

emocionais do indivíduo conforme o contexto no qual está inserido, onde a reação 

esperada será o ultrapassar da imaginação, assumindo o papel do outro como referência 

descritiva. O segundo é a resposta afetiva aos sentimentos percecionados pelo interlocutor, 

ou seja, a atitude empática que, além de abranger a habilidade para entender o mundo 

interno do outro, abrange também a capacidade que o outro tem em demonstrar este 

entendimento através de comportamentos adequados (Jardim, 2007). 

No âmbito desta competência, consideraram-se três elementos de fundamental 

importância para a sua compreensão de modo globalizado, sendo estes: 

 Cognitivo - compreender de forma concreta os sentimentos e perspetivas do 

outro;  

 Emocional - a capacidade de conseguir demonstrar sentimentos de compaixão, 

preocupação e simpatia;  

 Comportamental - a capacidade que o indivíduo possui para demonstrar, de 

maneira clara e objetiva, o sentimento e a perspetiva do outro, fazendo com 

que este se sinta totalmente compreendido (Davis, 2005; Hoffman, 2000).       

É de referir que estes três elementos funcionam de forma dinâmica e integrada, 

colocando sempre em enfoque na validação dos sentimentos oriundos de experiências 

positivas ou negativas (Jardim, 2007). 

Geralmente, uma relação empática ocorre em duas etapas, assim distinguidas: 

compreensão e comunicação. No que refere à compreensão, o indivíduo deve 

compreender, não só as perspetivas, mas também os sentimentos da pessoa com a qual está 

a estabelecer a relação, devendo ainda procurar ouvir, de forma minuciosa. Quanto à 

comunicação, esta deve ser o mais sensível possível para que o entendimento ocorra de 

forma empática (Eisenberg & Strayer, 1992; Greenberg & Elliott, 1997; Nichols, 1995). 
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Seguindo esta linha de raciocínio, Jardim (2007) enumerou alguns aspetos que 

considera importantes para que se estabeleça a escuta empática, sendo estes: 

 Concentração atenta: o indivíduo, ao estar na presença da outra pessoa, deve 

estar física e psicologicamente concentrado, o que deve ser demonstrado 

através de comportamentos não-verbais (por exemplo, olhar diretamente para o 

outro, assumindo uma postura de envolvimento; ter uma postura aberta; deve 

estar inclinado em direção à pessoa; procurar acenar com a cabeça; verbalizar 

de forma breve e procurar assumir uma postura descontraída, sem demonstrar 

desinteresse ou impaciência). 

 Escuta autêntica: possibilitar, ao outro, ser ouvido de acordo com as suas 

próprias palavras, sem que para isso seja julgado. Como tal, deve ser apreciado 

e aceite em relação aos seus sentimentos e ideias, fazendo com que o outro se 

sinta entendido e valorizado. 

 Verbalização empática: o objetivo da verbalização empática é, acima de tudo, 

fazer com que o outro se sinta compreendido e encorajado, com vista com a 

que as suas preocupações sejam exploradas na sua completude. Tal pode ser 

conseguido através da explicação e validação dos sentimentos e perspetivas do 

outro, porém deve-se estar atento ao não julgamento, ao mesmo tempo que se 

deve relacionar o contexto com a perspetiva e os sentimentos do outro. 

Seguindo esta lógica, observa-se que, para que se estabeleça uma relação empática, 

é necessário que o indivíduo se coloque no lugar do outro, cujo objetivo será compreender 

na sua plenitude os sentimentos, opiniões, atitudes e perspetivas do outro. Entretanto, 

segundo Jardim (1996, 2003) ser empático não implica necessariamente envolver-se 

emocionalmente com o outro, ao contrário o sentido do Eu, da própria individualidade, 

nunca deve ser perdido. 

 

4.2.3 Autoestima 

 

O conceito etimológico de autoestima é assim concebido: a palavra “auto” diz 

respeito à pessoa em si mesma, enquanto “estimar” tem origem no latim “aestimare”, que 

significa avaliar a partir do ponto de vista de si mesmo, ou seja, a definição de autoestima 

tem que ver com a forma como cada um se vê e do julgamento que faz sobre si mesmo, 

além do tipo de valor que dá a si mesmo (Jardim & Pereira, 2006). 
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Com base na psicologia, autoestima nada mais é do que a avaliação afetiva que o 

indivíduo faz de si próprio, sendo que para isso conta com o facto de sentir-se mais ou 

menos contente consigo, com as atividades que executa no seu quotidiano, bem como com 

as pessoas que fazem parte do seu contexto social (Jardim & Pereira, 2006). O conceito de 

autoestima abrange três dimensões:  

 Cognitiva - relacionada com a descrição do self, estando relacionada com traços, 

comportamentos e estados emocionais;  

 Afetiva - sentimento expressado por ser aquilo que se é relacionado com o 

orgulho que o indivíduo sente por si próprio (amor-próprio); 

 Avaliativa - aspetos negativos e positivos que o indivíduo atribui. Esta dimensão 

torna-se evidente quando o indivíduo se sente satisfeito ao realizar uma tarefa com 

êxito (Jardim & Pereira, 2006). 

Bednar e Peterson 1995 (citado in  Jardim & Pereira, 2006) descrevem a autoestima 

como sendo um processo de auto aprovação subjetiva, que o indivíduo faz sobre si próprio. 

Neste caso específico, significa que o indivíduo convive bem consigo e com os valores que 

assumiu para si. Desta forma, o indivíduo denota perfeita sintonia entre o seu 

comportamento, os seus sentimentos e os seus padrões sociais. Para estes autores, os altos 

e baixos níveis de autoestima são resultado da avaliação subjetiva que o indivíduo faz em 

decorrência daquilo que vivencia. 

De acordo com Bandura (1997), a autoestima não deve ser vista como um juízo 

geral sobre o self. Pelo contrário, esta deve ser vista como uma avaliação que deve estar 

relacionada com um aspeto em particular da vida do indivíduo. Seguindo esta lógica, pode-

se dizer que o indivíduo pode sobressair-se a partir do momento em que se depara com o 

seu valor pessoal, seja na esfera do trabalho, da vida familiar, da vida social e ainda nas 

atividades que executa nos tempos livres (Jardim & Pereira, 2006). 

Segundo André e Lelord 1999 (citado in Jardim & Pereira, 2006), são três os 

aspetos que, quando expressados de forma equilibrada, possibilitam que o indivíduo se 

sinta competente. Estes aspetos são: 

 Amor-próprio - sentimento que possibilita ao indivíduo admirar-se, mesmo 

tendo consciência dos seus limites, defeitos e potencialidades. Este refere-se ao 

amor irrestrito que o indivíduo possui por si mesmo, ao mesmo tempo que o 

induz a enfrentar situações adversas, de forma a retomar o caminho após não 



82 
 

ter conseguido concluir o objetivo. Amar a si próprio deve ser visto como o 

pilar da autoestima, motivo pelo qual deve ser a primeira história de amor que 

o indivíduo deve estabelecer consigo próprio. 

 Visão de si mesmo - é a forma como o indivíduo olha para si próprio. É a 

avaliação que o indivíduo faz em relação às suas qualidades e defeitos. Este 

aspeto não está relacionado somente com o facto de o indivíduo conhecer os 

seus próprios traços, pelo contrário, tem que ver com a certeza que o indivíduo 

possui sobre as suas qualidades, defeitos e potencialidades. 

 Autoconfiança - sentir-se perfeitamente capaz de agir de forma adequada nas 

situações consideradas importantes. É o resultado do amor-próprio e da visão 

que o indivíduo possui de si mesmo, ou seja, é possuir uma visão positiva de si 

mesmo. 

Na perspetiva de Jardim e Pereira (2006), ser competente, ao nível da autoestima, 

implica que o indivíduo seja capaz de fazer uma avaliação afetiva e positiva sobre si 

mesmo, e que esta avaliação tenha em conta as ocorrências do passado, as suas habilidades 

atuais e as suas perspetivas de futuro. Deste modo, é necessário ter em conta três 

elementos, entre os quais:  

 Admirar a sua história pessoal - valorizar as suas diversas fases da vida, ou 

seja, infância, adolescência, juventude e fase adulta, realçando os 

acontecimentos mais importantes e as pessoas que fizeram parte destas etapas. 

 Admirar as suas próprias competências - realçar os momentos ou situações 

onde obteve êxito, além de dar destaque aos papéis que considera importantes e 

que foram desempenhados ao longo da sua trajetória de vida, ressaltando os 

elogios que recebeu. 

 Admirar as suas perspetivas de futuro - sentir-se motivado para traçar metas e 

objetivos a serem cumpridos, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. 

É de referir que o indivíduo, ao possuir uma autoestima elevada, sente-se otimista, 

conseguindo estabelecer uma boa relação consigo próprio, ao mesmo tempo que se sente 

com força e capacidade para adquirir novos conhecimentos. Em acréscimo, sente-se 

motivado/estimulado para canalizar os seus recursos emocionais para o desenvolvimento 

de tarefas, sejam elas pessoais, profissionais e/ou sociais (Jardim & Pereira, 2006). 
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4.2.4 Assertividade 

 

A assertividade é uma competência social que tem vindo a ganhar notoriedade no 

que respeita aos relacionamentos interpessoais. Derivada do latim “assero”, que, ao 

traduzir, significa expressar, de forma positiva, aquilo que se deseja comunicar. Um 

indivíduo considerado assertivo transmite, de forma direta e clara, aquilo que pensa e o que 

deseja, sendo que, para isso, busca uma forma correta e adequada, tendo em conta o local e 

momento que considera propícios para agir assertivamente. 

A assertividade facilita uma comunicação mais direta que, acompanhada de um 

comportamento adequado, permite que o indivíduo haja em conformidade com o seu 

interesse. Desta forma, é possibilitada a demonstração dos seus sentimentos de forma 

transparente, fazendo valer os seus direitos, opiniões e valores, sem negar os dos seus 

interlocutores. Deste modo, pode-se assegurar que assertividade é a maneira 

comportamental de comunicar-se, afirmando o que cada um quer, sente e pensa. Porém, 

em simultâneo, é dado espaço e liberdade, para que o outro também se manifeste conforme 

a sua perspetiva (Jardim & Pereira, 2006). 

A literatura sobre esta matéria tem em consideração a existência de três formas de 

comunicação que são utilizadas conforme o local, a situação e os interlocutores, sendo 

estas: comunicação agressiva, passiva e assertiva (Caballo, 1998; Castanyer, 2003; Del 

Prette & Del Prette, 2005; Gillen, 2001).  

Comunicação agressiva: além de ser caracterizada por um comportamento 

demarcado pela ansiedade, nota-se um desejo excessivo de ser vencedor e se sobrepor ao 

outro. Um indivíduo que possui uma comunicação agressiva tem uma preocupação 

exagerada em defender as suas ideias, ao mesmo tempo que as impõe, não permitindo que 

o outro expresse também as suas ideias. É comum, no diálogo com característica agressiva, 

a expressão corporal ser marcada pelo máximo de contato visual, o tom de voz utilizado é 

alto e seco. Mais ainda, o indivíduo agressivo, quando fala, geralmente tem propensão para 

apertar os dedos com o propósito de apontar, culpar, criticar o outro (Jardim, 2007). 

Comunicação passiva: ao contrário da agressiva, a comunicação passiva geralmente 

é caracterizada por: excesso de ansiedade, que é originado pela fuga ao confronto com o 

outro; ânsia de ser compreendido e aceite; preocupação excessiva com a opinião em 

relação ao seu comportamento; pouco contato visual; tom de voz hesitante e baixo; postura 

de submissão; e busca constante pela aprovação e simpatia do outro (Jardim, 2007). 
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Comunicação assertiva: neste tipo de comunicação, o indivíduo passa a defender os 

seus próprios direitos, ao mesmo tempo que aceita o ponto de vista do outro. Na 

comunicação assertiva, o comportamento do indivíduo é geralmente caracterizado por 

estabelecer contato visual com o seu interlocutor tornando visível a sua sinceridade. 

Apresenta um tom de voz moderado, uma postura equilibrada e segura, uma expressão 

corporal de acordo com as palavras expressas, além de denotar compreender e tratar o 

outro com respeito, aceitando soluções e explicando as suas intenções, cujo objetivo é a 

materialização do objetivo que atende à necessidade de ambos (Jardim, 2007). 

Caballo (1993) sublinha que a assertividade é uma aptidão social, que incorpora um 

conjunto de comportamentos manifestados pelo indivíduo a nível interpessoal. Ou seja, o 

indivíduo que possui uma comunicação assertiva, quando estabelece um diálogo, 

normalmente, procura demonstrar os seus sentimentos, opiniões ou direitos de forma 

adequada e respeitando sempre a opinião, sentimentos e direitos do seu interlocutor. 

Jardim e Pereira (2006) defendem que o desenvolvimento desta competência impõe 

um treino sistemático, onde o sujeito deve aprender e reaprender a ser fidedigno, de forma 

que consiga exprimir-se de maneira eficaz e objetiva. Neste sentido, para que alcance este 

nível de comunicação, o indivíduo deverá conhecer o tipo de comportamento que provoca 

uma determinada reação, tentar reconhecer as próprias reações, não se preocupar em 

avaliar os comportamentos dos outros, não julgar, criticar ou desvalorizar a opinião do seu 

interlocutor.Os mesmos autores salientam que a aprendizagem desta competência pode 

ocorrer através de técnicas que facilitam o desenvolvimento e a generalização das atitudes 

e comportamentos esperados. Estes autores destacam, ainda, que em contexto de treino, 

seja individual ou grupal, focar a assertividade implica, em primeiro plano, compreender 

de forma alargada este tipo de competência, considerar as características pessoais da 

pessoa envolvida, bem como as circunstâncias em que ocorre um determinado 

comportamento.  

 

4.2.5 Resiliência 

 

Segundo Anaut (2005), resiliência é um termo francês que tem origem no latim – 

“resilientia” – e, regularmente, é utilizado na física para designar materiais resistentes a 

choques de elevada proporção, sem que para isso se modifique a sua estrutura. Esta autora 

acrescenta ainda que, no campo dos materiais utilizados na metalurgia, a resiliência serve 
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para classificar a qualidade dos materiais que são reconhecidos pela elasticidade, 

fragilidade e pela capacidade de voltar ao seu estado inicial, após sofrer um choque ou uma 

pressão permanente.  

No âmbito do comportamento humano, Anaut (2005) identificou nos seus estudos 

diferentes conceitos e abordagens sobre a resiliência dos indivíduos e dos grupos. Segundo 

esta autora, o conceito de resiliência apoia-se num entrelaçamento epistemológico, ou seja, 

integra as contribuições das teorias psicanalíticas, desenvolvimentais e comportamentais, o 

que faz com que a sua definição esteja suportada nas abordagens clínicas, psicopatológicas 

e socioeducativas contemporâneas. 

Como forma de elucidar uma das abordagens sobre a resiliência, Anaut (2005) 

refere que esta é a capacidade que o indivíduo possui de sair de uma situação que pode ser 

traumática. Porém, mesmo que tenha sofrido algum impacto, o indivíduo consegue sair 

com as forças renovadas. Esta autora refere, ainda, que as definições encontradas na 

literatura sobre resiliência remetem para dois tipos de reações de adaptação, o que significa 

que no desenvolvimento normal, após um traumatismo, o indivíduo resiliente consegue 

adaptar-se às adversidades, utilizando para isso as suas capacidades biológicas e 

sociopsicológicas. Assim, este consegue desenvolver as suas capacidades relacionadas com 

os seus recursos intrapsíquicos (internos) e ambiente social e afetivo (externos). 

De todas as abordagens para evidenciar o conceito de resiliência, Cyrulnik (1999, 

citado in Anaut, 2005) destaca que o conceito de resiliência, à luz da psicologia, é 

defendido como sendo a capacidade de se ser bem-sucedido, viver e desenvolver 

positivamente, de forma socialmente aceitável, mesmo tendo vivenciado uma situação de 

stress ou adversidade, que por norma envolve risco grave com consequências negativas. 

Cyrulnik (2001, citado in Anaut, 2005) defende que, para haver resiliência, é 

necessário que o indivíduo se depare com uma situação traumática, uma vez que é o 

trauma o agente da resiliência. Nesta direção, Detychey (2001) acrescenta que a resiliência 

é a capacidade que o indivíduo possui de se reconstruir de forma satisfatória, apesar de ter 

sido confrontado com situações traumáticas.  

Quanto à questão da resiliência ser uma capacidade, Vanistendael (2000) considera-

a como tal, na medida que equivale a ser bem-sucedido no desempenho de uma tarefa, 

sendo que esta capacidade, seja no âmbito individual ou familiar, pode ser mensurável ou, 

em alguns casos, estimulada num processo terapêutico. 
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Na revisão da literatura efetuada por Anaut (2005), ficou constatado que é 

consensual, entre a maioria dos investigadores que se debruçam sobre esta matéria, que a 

resiliência se constrói na interação sujeito-meio, ou seja, o sujeito desenvolve a sua 

capacidade de ser resiliente através da sua relação com o seu meio. 

Relativamente ao conjunto de critérios que tornam um indivíduo resiliente, Rutter 

(1993) considerou três características que julgou fundamentais para que o indivíduo se 

torne resiliente: 

1. Consciência da autoestima/sentimento que nutre por si próprio: neste aspeto, 

segundo Rutter (1993), o indivíduo com uma boa autoestima estará 

mentalmente preparado para reagir e obter êxito em situações adversas. 

Reforçando esta ideia, Anaut (2005) sublinha que, embora o indivíduo possa 

estar sujeito a situações de stress ao longo da vida, o facto de gostar de si 

próprio fará com que, quando se encontrar em situações adversas, se reconstrua 

mais facilmente, mesmo que tenha fracassado. 

2. Consciência da sua eficácia/sentimento de autoeficácia: esta característica 

denota a disposição que o indivíduo resiliente tem para ter uma visão positiva 

das dificuldades com que se depara ao longo do seu ciclo de vida. Para isso, 

possui confiança e reconhece as suas capacidades/habilidades para resolver, de 

forma eficaz, grande parte dos problemas que surgem ao longo da sua 

existência (Rutter, 1993). 

3. Repertório de formas de resolução de problemas sociais: este aspeto tem que 

ver com a capacidade que o indivíduo resiliente possui para se apoiar em 

experiências pessoais, familiares ou até mesmo de pessoas de fora do seu 

contexto familiar com as quais possui relações de proximidade afetiva (Rutter, 

1993). 

Estas três características tentam explicar, de forma prática, todo o processo 

psicológico e comportamental que faz com que o indivíduo seja considerado resiliente 

(Anaut, 2005). Ao considerar estes três aspetos, torna-se evidente a visão de Rutter (1993), 

sugerindo que para lidar com situações difíceis e complexas, o indivíduo resiliente 

mobiliza os seus conteúdos internos, por forma a ultrapassar de maneira adequada as 

situações consideradas traumáticas. Por outro lado, Rutter et al.  (1985, 1996, citado in 

Anaut, 2005)  realçam que o indivíduo resiliente deve possuir uma rede social forte, uma 
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vez que a importância desta reside no facto de o apoiar e adaptar, além de manter a 

autonomia envolvida no processo de resiliência. 

 

4.2.6 Suporte social 

 

As redes de suporte social, de acordo com Campos (2007), constituem o 

estabelecimento de vínculos afetivos a nível interpessoal, grupal ou comunitário, que 

proporcionam sentimento de proteção e apoio às pessoas envolvidas, contribuindo para a 

manutenção da integridade física e psicológica dos indivíduos. 

Numa visão mais alargada, as redes de suporte social baseiam-se num conjunto de 

pessoas ou organismos que possibilitam apoio emocional necessário. Dentre estas pessoas 

ou instituições podem-se destacar a família, os amigos, os vizinhos e as instituições de 

caráter social. Entretanto, diante de um contexto de crise, geralmente é a família e os 

amigos os que mais se mobilizam para auxiliar o indivíduo a superar os obstáculos 

oriundos de uma situação de crise (Jardim, 2007). 

Ao nível de competência, na opinião de Jardim (2007), o suporte social 

fundamenta-se na capacidade de colocar em prática conhecimentos, atitudes e habilidades 

com o propósito de apoiar e ser apoiado, quando o indivíduo necessitar de auxílio para 

resolver algum tipo de problema. Para este autor, este é um constructo que abrange as 

interações sociais que dão suporte social ao indivíduo e que devem ser acionadas quando 

este se encontrar numa situação de receber ou dar apoio, o que deve ser efetuado dentro de 

uma determinada rede social. 

Desta forma, pode-se dizer que o suporte social envolve as relações familiares e 

interpessoais existentes entre amigos, vizinhos e instituições de solidariedade social. As 

primeiras pesquisas sobre a importância destas redes para o bem-estar do indivíduo foram 

apresentadas por Barnes (1991) que, entre outras coisas, estudou o tipo de relação que os 

membros de uma aldeia de pescadores na Noruega estabeleciam com os outros membros 

dessa mesma aldeia. Barnes (1991) quando iniciou os seus estudos, utilizou o termo “rede 

pessoal” para descrever o conjunto de ligações que o indivíduo possuía. O termo “rede 

social” era designado por Barnes (1991) para referir o conjunto de ligações entre todos os 

membros que faziam parte da população daquela localidade. Na atualidade, o conceito de 

rede social engloba as situações acima mencionadas (Franta, 1985). 
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 É de salientar que, de acordo com os estudos de Jardim (2007), as redes de suporte 

social dividem-se em quatro dimensões, nomeadamente: 

 Estrutura: é a extensão, a consistência, a frequência de interação, bem como a 

posição que o individuo ocupa na rede;  

 Interação: diz respeito à reciprocidade, simetria, direcionamento e variedade de 

conexões existentes entre os vários participantes da rede; 

 Qualidade: tem que ver com a qualidade afetiva das relações, que podem ser 

tanto a nível de amizade como de proximidade afetiva; 

 Função: remete para as funções desempenhadas pelos membros da rede, porém 

tais funções enquadram-se no fornecimento de informações, apoio emocional e 

ajuda material. 

Além destas dimensões, Jardim (2007) ressalta que o suporte social é um constructo 

onde está implícita a prestação de ajuda a um indivíduo que a solicita de forma declarada a 

outrem. Assim sendo, a forma como esta competência será materializada na prática 

implicará: 

1. Reconhecer que alguém precisa de auxílio; 

2. Ouvir com atenção o tipo de ajuda solicitado; 

3. Ter a certeza de que a solicitação foi compreendida com clareza; 

4. Ter em conta e definir se o indivíduo em causa é a pessoa que tem condições para 

atender a solicitação de ajuda; 

5. Caso o pedido não seja efetuado diretamente, verificar se o indivíduo tem a devida 

apreciação de que alguém precisa de ajuda. Neste caso, é função da competência de o 

suporte social orientar se existe necessidade de apoio; 

6. Oferecer suporte social de tal forma que ambos os intervenientes se sintam confortáveis; 

7. Possibilitar uma escuta empática, ou seja, colocar-se no lugar do outro, cujo objetivo 

será de compreender o motivo pelo qual é solicitado apoio. 

A competência do suporte social, quando orientada para os cuidadores informais 

familiares, poderá ser uma excelente ferramenta no que respeita à diminuição do desgaste 

físico e mental dos cuidadores (Mestre, 2010). Quando colocada em prática, esta 

competência poderá ter um importante papel quanto à redução dos efeitos do stress 

originados pela tarefa de cuidador informal familiar. 
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4.3 Qual a importância da formação para os cuidados informais familiares? 

 

Como foi possível constatar anteriormente, são vários os aspetos que envolvem o 

exercício da tarefa de cuidador informal familiar. Dentre esses aspetos, os que mais se 

destacam são: a falta de conhecimento sobre a doença, sua evolução e como lidar com ela 

no quotidiano; a falta de informação sobre os tipos de recursos e acompanhamento 

comunitário que o cuidador pode utilizar quando necessário, além da falta de 

conhecimento sobre técnicas para lidar com o stress oriundo da própria atividade de 

cuidador (Paúl, 1997, 2005). 

Um estudo conduzido por Palma (1999) concluiu que os cuidadores manifestam 

necessidades fisiológicas (repouso e sono), necessidades económicas (dinheiro para a 

compra de fraldas, medicamentos, ajudas técnicas e de recursos humanos para a ajuda 

durante a prestação de cuidados), e necessidade de formação/informação sobre a doença da 

pessoa a ser cuidada bem como técnicas para melhor cuidar. Este último aspeto, quando 

colocado em prática, pode contribuir para que o cuidador diminua ao seu esforço físico 

durante a prestação de cuidados. 

Segundo a supramencionada autora, a aquisição de conhecimentos sobre a prática 

de cuidados pode contribuir para a melhoria da qualidade da prestação de cuidados e, 

consequentemente, diminuir as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores no seu 

quotidiano. Seguindo esta perspetiva, Veríssimo e Moreira (2004) realçaram que a 

formação/informação é uma das necessidades mais evidenciadas pelos cuidadores. 

Desta forma, torna-se evidente que, em nenhum momento, o cuidador valoriza as 

suas prioridades pessoais, ou seja, em primeiro lugar está sempre a saúde, o conforto e o 

bem-estar do seu familiar, sendo que as suas necessidades são frequentemente rejeitadas e 

assumem um caráter secundário (Veríssimo & Moreira, 2004). Formar o cuidador para o 

cuidado e o autocuidado deve ser uma questão central no âmbito dos cuidados informais 

familiares, tendo em conta que o cuidador, ao sentir-se devidamente capacitado e 

qualificado para não só cuidar do seu familiar, mas também para valorizar o seu 

autocuidado, fará com que o cuidador passe a ter melhor qualidade de vida. Tal associa-se 

ao facto de que o cuidador estará dotado de informações sobre as várias alternativas que 

poderá utilizar para diminuir o stress e a sobrecarga originados pela tarefa. Uma vez 

informado, o cuidador terá condições para sistematizar um plano de assistência que 
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contemple, não só as necessidades do seu familiar, mas sobretudo que tenha em destaque a 

sua saúde física e mental. 

 

4.4 A abordagem psicossocial na formação dos cuidadores informais familiares 

 

Efetuar uma proposta de intervenção, onde o indivíduo seja visto a partir da sua 

totalidade, implica na pesquisa de teorias que norteiam os seus princípios a partir deste 

ponto de vista. Neste sentido, destaca-se a abordagem psicossocial que, de acordo com 

Silva (2001), além de ser um modelo de intervenção, é uma atividade direcionada à área 

das relações humanas e tem como foco orientar as pessoas a lidarem com os problemas de 

funcionamento social, ao mesmo tempo que sugere que estes devem ser enfrentados no 

meio no qual o indivíduo atua. 

No que se refere aos problemas de funcionamento social, Silva (2001) considera 

que estes afetam a vida dos indivíduos e relacionam-se com a realidade exterior, 

alcançando diferentes níveis da vida pessoal, familiar ou social dos sujeitos. A autora cita 

como exemplo: problemas de relacionamentos interpessoais, económicos, profissionais e 

de habitação.  

Silva (2001) complementa esta abordagem enfatizando que, de um modo geral, os 

principais objetivos da intervenção psicossocial são: melhorar a relação do indivíduo com 

o seu meio ambiente, de forma que este possa atingir a sua plena realização, e o meio 

ambiente produza transformações que o levem à realização pessoal; desenvolver 

sentimentos que possibilitem o estabelecimento de relações próximas, utilizando 

construtivamente os recursos informais, formais e sociais; desenvolver comportamentos 

que acarretem o crescimento e realização pessoal e que, ao mesmo tempo, prepare o 

indivíduo para a sua realização pessoal, o que implica o desenvolvimento de competências. 

Assim sendo, a supracitada autora sublinha que a intervenção psicossocial é de 

domínio subjetivo e, embora lide com os problemas concretos, o foco será sempre a 

dificuldade que a pessoa tem para lidar com o problema e resolver por si só a situação 

causadora do mesmo. 

Considerando que, dependendo dos contextos, a realidade dos cuidadores informais 

familiares apresenta, geralmente, problemas de funcionamento social, que muitas das vezes 

são difíceis de gerir, verifica-se que, a nível de intervenção, utilizar as ferramentas da 
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abordagem psicossocial, em contexto de formação para cuidadores familiares, poderá ser 

uma mais-valia. Deste modo, o cuidador poderá consciencializar-se sobre os problemas 

que vivencia, estando em melhores condições para procurar uma resposta que seja 

adequada, quer para si quer para o seu familiar. 

Acredita-se que, ao sentir-se devidamente informado sobre toda a problemática que 

envolve os cuidados informais familiares, o cuidador terá condições para desenvolver as 

habilidades de que necessita, para encontrar respostas pertinentes para a sua problemática, 

possibilitando a mudança necessária para o enfrentamento dos problemas originados pela 

tarefa de cuidados informais. 

Elaborar uma proposta de intervenção com este caráter exige que não se tenha em 

conta apenas as potencialidades do cuidador para o desempenho da tarefa, deve-se também 

ter em atenção a necessidade de sensibilizar o cuidador para importância que este, deve ter 

com o seu autocuidado. Neste sentido, é imprescindível que durante a formação/ 

informação, esteja assegurado na proposta de intervenção uma visão global do indivíduo, o 

que implicará uma investigação de natureza holística em que o Homem é analisado a partir 

do ponto de vista biológico, psicológico e social, focando a sua constante interação com o 

meio envolvente (Andrade, 2009). 

É nesta linha de raciocínio que será construído o plano de intervenção 

psicoeducativa aqui proposto. Pretende-se com a implementação desta proposta 

interventiva que o cuidador familiar se consciencialize da importância que deve ter com o 

seu autocuidado e que seja sua responsabilidade assegura-lo durante o exercício da tarefa 

de cuidador.   

No capítulo a seguir, será explicitado de forma pormenorizada a metodologia 

utilizada que levou a cabo este estudo, bem como todos os procedimentos desenvolvidos 

ao longo desta investigação. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO V - Metodologia 

 

5 Introdução 

 

A metodologia de investigação não é mais que a descrição estruturada de um estudo 

empírico, ou seja, consiste na explicação dos procedimentos, métodos e técnicas 

necessárias para o desenvolvimento de um estudo (Gil, 2002). 

Na perspetiva de Coutinho (2013), uma investigação científica é uma atividade de 

natureza cognitiva, que implica uma organização, flexibilização, além de objetivos e 

questionários que deverão, de alguma forma, explicar e compreender os fenómenos em 

estudo. De acordo com esta autora, os paradigmas, metodologias e métodos de 

investigação devem “afirmar-se como um conjunto articulados de postulados, de valores 

conhecidos, de teorias comuns e de regras aceites por todos os elementos de uma 

comunidade científica” (Coutinho, 2013, p. 9). 

Assim sendo, a proposta deste capítulo é dar a conhecer os procedimentos 

metodológicos utilizados nesta investigação, bem como demonstrar que os objetivos 

elencados foram atingidos, sendo que, para isso, foram asseguradas a fidedignidade e a 

transparência dos resultados aqui apresentados. 

No que refere às opções metodológicas adotadas, trata-se de um estudo de natureza 

qualitativa com recursos a dados de natureza quantitativa, quanto ao paradigma, para efeito 

de análise deste estudo, elege-se o interpretativo. 

 Coutinho (2013) define paradigma interpretativo como sendo um conjunto 

estruturado de postulados, de valores conhecidos, de teorias comuns e de regras que são 

adotadas por todos os elementos de uma dada comunidade científica. Isto significa dizer  

que existe um claro compromisso de uma comunidade de investigadores com um quadro 

teórico e metodológico preciso, e,  consequentemente, uma partilha de experiências e uma 

concordância quanto à natureza da investigação e à conceção do conhecimento (Pacheco, 

1993). 
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Numa investigação científica a função do paradigma é: i) unificação de conceitos, 

de pontos de vista, a pertença de uma identidade comum com questões teóricas e 

metodológicas; ii) legitimar entre os investigadores critérios para validar interpretações 

(Coutinho, 2013). 

No que refere ao conceito de paradigma interpretativo, este tem suas bases no 

século passado e seu surgimento coincide com o nascimento da antropologia e da 

sociologia de Chicago, no entanto, foi somente na década de 60 que os cientistas sociais 

começaram a demonstrar interesse por abordagens de cariz qualitativo (Coutinho, 2013). 

Na perspetiva de Guba (1990) o paradigma interpretativo assume uma posição 

relativista, ou seja, para este autor, sempre haverá múltiplas realidades e estas por sua vez, 

existem sob a forma de construções mentais sociais, são experiências localizadas que se 

inspiram numa epistemologia subjetivista onde é valorizado papel do investigador que 

passa a ser visto como construtor do conhecimento. Logo um quadro metodológico que 

apresente esses postulados, tornar-se- á incompatível com as propostas do positivismo, 

bem como de todas as outras propostas pós-positivista. 

Assim sendo, Coutinho (2013), salienta que o paradigma interpretativo busca 

substituir as noções científicas de explicação, previsão e controlo existentes, e valoriza 

compreensão, significado e ação do fenómeno a ser estudado. 

 

5.1 Natureza qualitativa 

 

A investigação de natureza qualitativa é alicerçada no método indutivo, tendo em 

conta que neste método, é intenção do investigador revelar a ação e o intento da ação, 

sendo que para isso, estuda-o na sua própria posição significativa, assim sendo, o 

significado passa a ter um valor quando inserido no contexto (Coutinho, 2013). 

Clarificando este conceito, Latorre 1996 (citado in Coutinho, 2008) defende que o método 

qualitativo adota um ponto de vista ontológico dentro de uma lógica relativista e que há 

múltiplas realidades existentes e que estão sob a forma de construções mentais e 

socialmente localizadas e é isto que  faz com que o investigador adote um quadro 

metodológico compatível com a compreensão, significado do mundo pessoal de cada dos 

sujeitos, interpretando as diversas situações e o significado que tem para eles. 
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Especificamente nesta investigação, os dados quantitativos serão analisados de 

forma descritiva, ou seja, os dados numéricos obtidos através das sequências de escalas 

que foram aplicadas na primeira fase do estudo, para que possam ser analisados, terão que 

estar devidamente organizados de forma que possam informar com clareza os resultados 

encontrados e passem a responder ao objetivo proposto para esse fim. 

Considerando que nesta investigação se optou pelo método qualitativo, torna-se 

necessário esclarecer todos os pressupostos que norteiam este tipo de metodologia 

 

5.1.1 Método qualitativo 

 

No sentido de valorar as informações acerca do método escolhido, o qualitativo, 

inicialmente será abordado um pouco da sua história, bem como a importância e os 

contributos dessa metodologia para a educação. Além dos contributos, serão realçadas as 

suas limitações e, ainda, as possibilidades deste método para responder aos objetivos 

propostos nesta investigação. 

Segundo Minayo (2016), foi na Alemanha que surgiram os primeiros fundamentos 

da abordagem qualitativa enquanto experiência humana no período moderno da história. 

Esta autora em seus estudos cita os nomes de: Hegel, Kant, Husserl, Heidegger, Dilthey, 

Gadamer, Max Weber e, mais recentemente, estudiosos oriundos da “Escola de Frankfurt”, 

Adorno, Horkheimer, Habermas, entre outros. Na opinião de Minayo (2016), estes são os 

principais teóricos que estudaram e defenderam o método qualitativo enquanto opção 

metodológica, para fundamentar os estudos que traziam à tona a experiência humana e o 

contexto social na qual estava inserida. 

Relativamente à contribuição desses autores para a construção do método 

qualitativo, Minayo (2016) destaca o contributo de Hegel (1770-1831), que, através da sua 

obra denominada “Fenomenologia do Espírito” (1807), defende que a consciência nasce da 

experiência. Kant (1724-1804), na obra “Crítica à razão pura” (1980), ressaltou que os 

conceitos fundamentais da mente humana organizam a experiência e são fontes de 

moralidade. 

Nesta direção, Dilthey (1831-1911) orientou os seus estudos para a formulação de 

um estatuto ontológico que diferenciasse as ciências históricas e sociais das ciências da 

natureza. Para este autor, as ciências sociais e humanas são relevantes, não apenas por ser 
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uma construção lógica, mais porque devem ser vistas como um processo reflexivo que se 

ampara na história (Minayo, 2016). 

Ainda no que toca à construção histórica do método qualitativo, a contribuição de 

Husserl (1859-1938) deu-se através de um tratado intitulada fenomenologia pura (1970) 

que realçava a capacidade de interpretação. Este autor, segundo Minayo (2016), ao mesmo 

tempo que tecia críticas acerca do historicismo e do psicologismo, propunha uma 

sistemática fundacional que se empenhou em chamar de “redução fenomenológica”. 

Martin Heidegger (1889-1976) tornou-se notório por ter dado maior impulso no que 

respeita à compreensão dos seres humanos, referindo que estes são marcados pela história, 

pela cultura e pelos processos daquilo que está oculto, que podem ser revelados através das 

interpretações acerca da existência. Este autor tornou claras suas ideias através de sua obra 

denominada “O ser e o tempo” (1980). Nela, o autor se baseia na tradição hermenêutica, 

que nada mais é do que a compreensão que o indivíduo possui sobre a vida social, com 

base nas suas interpretações originadas de suas experiências (Minayo, 2016). 

Em um período mais recente da história do método qualitativo, o trabalho 

desenvolvido pela Escola de Frankfurt, através dos teóricos Adorno (1903-1969), 

Horkheimer (1895-1972), Gadamer (1900-2002),  Habermas (1929) e Oeveremann (1940), 

fizeram com que suas ideias tivessem influência na filosofia e na sociologia do século XX, 

além de operacionalizarem a proposta da “hermenêutica objetiva” elaborada por Adorno e 

Horkmeimer (Minayo, 2016). 

Ainda segundo Minayo (2016), Adorno e Horkheimer utilizaram os saberes da 

“hermenêutica objetiva” para revelar a lógica existente entre as estruturas de reprodução 

social e as estruturas de transformações. Na opinião desses autores, a ciência tem que ser 

indulgente e crítica, ao mesmo tempo que deve examinar profundamente os temas que 

estuda, como forma de desconstruir o círculo da duplicação que faz com que o investigador 

enxergue a olho nu. 

Em relação ao que consideravam subjetivo como objeto de análise, Adorno e 

Horkmeimer defendiam que, no texto, este aspeto deve estar presente de maneira 

aprofundada, uma vez que deverá ser será através dele que se irão compreender as 

contradições da história e da realidade: “Quem não compara as coisas humanas com o que 

elas querem significar, vê-as não só de forma superficial, mas definitivamente falsa” 

(Adorno & Horkheimer, 1981 citado por Minayo, 2016). 
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Outra contribuição importante para a construção da história pesquisa qualitativa 

foram os estudos de Max Weber (1840-1920), que, em seus estudos, desenvolveu 

conceitos e métodos que foram aplicados em seus próprios estudos. Ao aplicar tais 

métodos, Weber contrapõe-se ao positivismo e marxismo, correntes de relevo da época e 

que tinham formas próprias de interpretar a realidade social. A obra de Weber é 

maioritariamente hermenêutica, uma vez que considera compreender, interpretar e explicar 

o significado, a organização, bem como o sentido dos pensamentos, sentimentos e ações 

nas condutas humanas (Minayo, 2016). 

Outro marco importante para o reconhecimento da pesquisa qualitativa enquanto 

método científico foi o surgimento, nas décadas de 1920 e 1930, da “Escola de Chicago”, 

que recebeu esta denominação por ter sido formada por docentes e discentes do 

departamento de sociologia da Universidade de Chicago. Esses investigadores foram de 

fundamental importância para o desenvolvimento do método qualitativo (Bogdan & 

Biklen, 1994). 

O legado da “Escola de Chicago” consistiu em afirmar que, numa perspetiva 

teórica, os símbolos e a personalidade são resultados da interação social e, do ponto de 

vista teórico, os autores dessa escola fundamentaram seus estudos em estudos de caso onde 

eram envolvidos o indivíduo, o grupo, um bairro ou uma comunidade Faris (1967); Wiley 

(1979) (citado in Bogdan & Biklen, 1994). 

Uma das características mais significativas da “Escola de Chicago” concentrou-se 

na análise qualitativa de documentos pessoais e públicos, factor que contribuiu para a 

introdução de novos elementos e novas técnicas que serviram de base para o estudo desses 

elementos (Bogdan & Biklen, 1994).  

Para Bogdan e Biklen (1994), é somente a partir de 1954 que a pesquisa qualitativa 

começou a se destacar a ser reconhecida como método de pesquisa científica no campo da 

investigação da educação tradicional, visto que foi nesse ano que o congresso americano 

autorizou a atribuição de bolsas e subsídios destinados às pesquisas em educação. 

Entretanto, conforme estes autores, o reconhecimento dos pesquisadores que 

tinham as suas práticas investigativas suportadas através do método qualitativo ainda teve 

que esperar por mais algum tempo pelo reconhecimento científico. Por diversas razões, o 

desenvolvimento da investigação qualitativa em educação só se firmou no final da década 

de 60 do século passado (Bogdan & Biklen, 1994). 
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Embora a investigação qualitativa no campo educacional tenha sido reconhecida 

muito recentemente, este tipo de metodologia construiu, ao longo do seu percurso 

histórico, um arcabouço teórico consistente e que serve para auxiliar os investigadores 

qualitativos a compreender de forma mais abrangente o contexto histórico em que o 

fenómeno está a ser estudado (Bogdan & Biklen, 1994).  

Passado este período e nos dias que correm, a metodologia qualitativa assume-se 

como um campo de investigação com características próprias, com ferramentas 

metodológicas que podem ser utilizadas para apoiar diversas disciplinas. Além disso, a 

metodologia qualitativa consegue transferir suas técnicas de investigação para vários 

campos de estudo e temas a serem estudados (Kuhn, 1974). 

 

5.2 Principais características do método qualitativo 

 

A palavra qualitativa realça a qualidade das entidades, dos processos e dos 

significados. Um estudo qualitativo segundo Seabra (2010) prioriza a qualidade da 

realidade socialmente construída, incorporando a relação entre o investigador, o objeto a 

ser investigado e ainda os constrangimentos situacionais que envolvem a investigação. 

No que concerne às características, de acordo com Bogdan e Biklen (1994) este 

método de pesquisa possui cinco características, a saber:  

1- A investigação qualitativa exige que a fonte de recolha de dados seja efetuada 

em ambiente natural e que o investigador seja o principal instrumento;  

2- Investigação qualitativa é descritiva – Os dados recolhidos em campo devem 

ser apresentados em palavras e não em números;  

3- Na investigação qualitativa, os investigadores devem focar-se mais nos 

processos, em detrimento aos resultados ou produtos, ou seja, aqui deve ser 

levada em conta a forma como os indivíduos percecionam os significados que 

atribuem para justificar suas ações;  

4- A investigação qualitativa requer que os dados sejam analisados de forma 

indutiva; 

5- O significado é de importância crucial na metodologia qualitativa – Os 

investigadores, quando fazem a opção por este método de pesquisa, estão 
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interessados em conhecer de que forma, e através de que meios, pessoas 

distintas costumam vivenciar suas experiências de vida.  

 

5.3 Pressupostos que orientam a natureza qualitativa 

 

Seabra (2010), nos seus estudos, descreveu seis pressupostos que constituem o pilar 

da investigação qualitativa: 1- Complexidade: diz respeito à realidade social, onde 

incluem-se as manifestações culturais. É um aspeto complexo, portanto não deve ser 

reduzido a um conjunto de variáveis; 2- Subjetividade: o facto de serem investigadores, 

não pressupõe que estes, ao investigarem um fenómeno, devem suprimir a sua 

subjetividade. Na pesquisa qualitativa, este aspeto deve ser assumido e negociado; 3- 

Contextualidade: a realidade é construída tendo em conta múltiplos fatores, motivo pelo 

qual o entendimento sobre um dado fenómeno, manifestações culturais entre outros, deve 

sempre ter em conta a total compreensão do contexto no qual esse fenómeno estudado está 

inserido; 4- Interpretação e significado: a mesma atividade pode sofrer diferentes 

interpretações por parte dos intervenientes, tendo em conta a relação que estes possuem 

com o fenómeno que está sendo estudado. Isto faz com que a interpretação, bem como o 

significado, sejam a verdadeira essência da investigação qualitativa; 5- Metas da 

investigação: considerando que a causalidade, o controle e predição são impossíveis, na 

pesquisa qualitativa o objetivo é sobretudo é a habilidade de compreensão interpretativa 

que envolve a capacidade a aptidão para empatizar, recriar a experiência do outro em nós 

próprios Bresler, 2000 (citado in Seabra, 2010)  ; 6- Aplicabilidade: tem a ver com a 

compreensão aprofundada do contexto a ser estudado, pois esta compreensão servirá de 

base para o estudo de outros contextos, ainda que tal compreensão não seja guiada pelo 

princípio da generalização, e sim pelo princípio da transferência Seabra, Mota e Castro 

2009 (citado in Seabra, 2010). 

A partir desses pressupostos, verifica-se que, bem mais que os resultados obtidos 

através de medidas psicométricas, a metodologia qualitativa exige do pesquisador uma 

atenção profunda e meticulosa dos significados, conhecimentos e atributos que dão 

qualidade aos fenómenos a serem estudados (Seabra, 2010). Na mesma perspetiva, Fidalgo 

(2003) sublinha que, na pesquisa qualitativa, os dados recolhidos devem ser interpretados e 

enquadrados levando em conta os contextos históricos, as experiências vivenciadas, bem 
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como os significados que as pessoas dão aos acontecimentos experienciados no decorrer de 

suas vidas. 

Todavia, embora a pesquisa qualitativa permita ao pesquisador compreender de 

forma aprofundada as situações de vida, tendo em conta a sua complexidade e 

subjetividade da realidade a ser estudada, tal como outros métodos de pesquisa, ela 

também tem suas vantagens e desvantagens. De entre essas vantagens e desvantagens 

Seabra (2010) destaca os pontos evidenciados no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Vantagens e Desvantagens da Investigação Qualitativa, Fonte: Seabra, 2010 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Elevada validade 

interna 

- Imprecisão dos dados 

- Difícil aceitação por alguns setores da comunidade científica 

- Limitações técnicas: pela sua própria natureza, presta-se à compreensão profunda de 

realidades restritas, não pretende generalizar resultados 

- Lida com pequenas amostras 

- Acesso à 

complexidade 

- Contextualização 

- Riqueza de 

significados 

- Acesso ao mundo 

experiencial dos 

participantes 

- Descrição 

- Interpretação 

- Subjetividade: 

investigador co mo 

instrumento de 

investigação 

 

Vale lembrar que, de todas as críticas, a que mais se destaca diz respeito à 

impossibilidade de generalizar resultados. Por norma, essa crítica, segundo Marques 

(2005), relaciona-se com o facto de os dados recolhidos em campo não serem transferíveis 

de uma realidade para outra, uma vez que só é permitido fazer comparações, com a 

intenção de efetuar padrões de temas comuns. 
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Outra desvantagem também realçada tem a ver com a inexatidão da subjetividade, 

visto que esta exige do pesquisador uma conduta permanente de forma a detetar os dados 

brutos, exigindo que este assuma uma posição de proximidade dos discursos e realidades 

que estão sendo estudados. Porém, será ele próprio, o responsável pela análise, que nunca 

deverá seguir os seus próprios interesses. Ao contrário, sua análise deverá ser o mais 

fidedigna possível tendo em conta aquilo que foi levantado em campo (Serapioni, 2000). 

Em suma, o que verdadeiramente se revelará como vantagem e desvantagem do método 

qualitativo será a qualidade dos dados alcançados, as possibilidades de sua coleta e a 

maneira como foram utlizados para efeito de análise (Gunther, 2006).  

Considerando que cada natureza investigativa tem suas potencialidades e suas 

limitações, ou seja, conforme Minayo e Sanches (1993) afirmam, as metodologias de 

pesquisa não devem ser reconhecidas como boas e nem tampouco como más em si 

mesmas. Ao contrário, elas devem estar adequadas a resoluções dos problemas concretos 

propostos no estudo, ao mesmo tempo que devem auxiliar o investigador a fazer com que 

os objetivos sugeridos em seu trabalho de investigação, de forma fidedigna e fiável, 

possam ser atendidos. Desta forma, a opção metodológica deve levar em conta o fenómeno 

que vai ser estudado, a análise da realidade que se pretende conhecer e ainda objetivos que 

o investigador pretende alcançar com o seu trabalho de investigação. 

Investigar utilizando a natureza qualitativa implica valorizar a natureza socialmente 

construída a partir da realidade, ter em conta a relação de proximidade entre o investigador 

e o que é estudado, além de ter que considerar os constrangimentos situacionais que dão 

forma à investigação, conforme salientado por Denzin e Lincoln 2003 (citado in Amado, 

2013). 

Assim, corroboramos com (Amado, 2013) quando salienta que o método 

qualitativo possibilita a “compreensão das intenções e significações- crenças, opiniões, 

perceções, representações, perspetivas e conceções que os seres humanos colocam nas suas 

ações em relação aos outros e aos contextos em que interagem” (p.41-42). 

No intuito de reforçar o pensamento acima, o mesmo autor acrescenta que a 

metodologia qualitativa na verdade procura compreender os fenómenos tal como são 

concebidos e expressos através da linguagem, mas a significação será sempre baseada no 

contexto o qual estão sendo estudados e será levada em conta a forma como se estabelece a 

relação com os outros significantes. 
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Portanto, optou-se pela metodologia qualitativa por ser a que mais se aproxima 

daquilo que se pretende alcançar nesta investigação, ou seja, oferece condições para que se 

tenha uma visão global do contexto a ser estudado, ao mesmo tempo que facilita o acesso 

particular e individualizado da realidade vivenciada pelos cuidadores informais familiares 

no desempenho da tarefa de cuidados. 

Devido ao aumento da longevidade, a necessidade de cuidados informais a longo 

prazo efetuados no domicílio é cada vez mais presente no seio familiar, motivo pelo qual 

torna-se importante capacitar o cuidador informal familiar para desempenhar esta tarefa. 

Porém não deve ser tida em conta apenas a doença que o familiar irá cuidar, mas sobretudo 

que o cuidador seja estimulado a perceber a importância que deve dar ao seu próprio bem-

estar físico e psicológico. Tal atitude poderá ser assegurada através de uma proposta de 

formação que esteja assentada numa perspetiva psicossocial, onde seja proporcionado(a) o 

desenvolvimento ou o treino de competências emocionais e sociais, de forma que o 

cuidador possa estar melhor preparado não só para o desempenho da tarefa, mas também 

possa estar mais consciencializado sobre a importância e valorização do seu autocuidado.  

Assim, e diante da problemática em estudo, formulou-se a questão de investigação 

a seguir explicitada. 

 

5.4 Questão de investigação 

 

Tendo em conta o enquadramento teórico desenvolvido, este estudo teve como alvo 

central a seguinte questão:  

De que forma uma intervenção psicoeducativa, baseada no desenvolvimento ou de 

competências pessoais/sociais, pode contribuir para uma maior sensibilização dos 

cuidadores informais familiares sobre a importância do seu autocuidado? 

 

5.5 Objetivos do estudo 

 

5.5.1 Objetivo Geral 

 

Construir, implementar e avaliar um programa de intervenção psicoeducativo suportado no 

desenvolvimento de competências pessoais/sociais, adaptadas as necessidades dos 

cuidadores informais familiares. 
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5.5.2 Objetivos Específicos 

 

- Conhecer as condições físicas e mentais dos cuidadores familiares no âmbito da 

qualidade de vida, stress e sobrecarga durante a prestação de cuidados;  

- Identificar previamente a existência das competências pessoais/sociais por parte dos 

cuidadores informais familiares sobre o seu autocuidado; 

- Construir um programa de intervenção com a finalidade de desenvolver competências 

pessoais/sociais; 

-  Implementar um programa de intervenção psicoeducativo, orientado para a 

importância do autocuidado, dos cuidadores informais familiares necessidades;  

- Avaliar a forma como as temáticas desenvolvidas durante o programa de intervenção 

promoveram a sensibilização dos cuidadores informais familiares sobre o seu 

autocuidado. 

 

5.6 Desenho do Estudo de Investigação 

 

Figura 6 - Desenho do estudo, Fonte: elaborado pela autora 
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5.7 Público-alvo 

 

No estabelecimento de Saúde da USF-SJO, aceitaram participar na primeira etapa 

do estudo 16 cuidadores informais, sendo 14 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Na 

segunda etapa, aceitaram participar 9 cuidadores, sendo que 7 cuidadores chegaram até a 

fase final do estudo. Na UCC-Aveiro, participaram, na primeira fase, 8 cuidadores, sendo 5 

do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Na segunda fase, 5 cuidadores concordaram 

participar, sendo 4 cuidadoras do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Finalizaram a 

intervenção 3 cuidadores, sendo 1 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Assim sendo 

fizeram parte integral do estudo, 10 cuidadores. Foi considerado como critério de inclusão 

ser cuidador de um familiar dependente que se encontrava incapacitado no período que 

abrangeu o estudo, bem como estar vinculado nos centros de saúde que participaram do 

estudo. 

 

5.8 Instrumentos de recolha de dados 

 

Coutinho  (2013) sublinha que toda investigação científica requer uma recolha de 

dados empíricos, para que, de forma sistematizada, possam ser apresentados os resultados 

e conclusões. Neste sentido, apresentaremos as técnicas por nós escolhidas. 

 

5.8.1 Formulário da entrevista 

Amado (2013) considera a entrevista como sendo um dos meios de maior impacto, 

não só no que se refere ao entendimento dos seres humanos, mas também na aquisição de 

informações relacionadas com os mais diversos campos. Na perspetiva desse autor, a 

entrevista, vista sob o ponto de vista de um trabalho de investigação, é: “i) um canal de 

comunicação entre o informante e o entrevistador; ii) uma transação constituída de 

inevitáveis pressupostos, que, através do investigador, devem ser reconhecidos e 

controlados, devendo isto ficar assegurado no seu plano de investigação” (p. 207). 

De entre esses pressupostos estão as emoções, necessidades inconscientes e 

influências interpessoais. Trata-se de um diálogo intencional que deve estar orientado por 

objetivos precisos, ou seja, a entrevista é um método adequado para a análise do sentido 
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que os autores dão às suas práticas e aos acontecimentos com os quais se veem 

confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências normativas, as suas 

interpretações de situações conflituosas ou não as leituras que fazem das próprias 

experiências. (Quivy & Campenhoudt, 1998, citado em Amado, 2013). 

Nessa mesma direção, Pardal e Lopes (2011) afirmam que a entrevista é uma 

técnica de recolha de dados com ampla utilização na investigação social. Na perspetiva 

destes autores, embora a entrevista tenha as suas limitações, ela proporciona a angariação 

de informações mais ricas, além de não exigir que o informante seja alfabetizado. Ainda 

segundo estes autores, mesmo com essas vantagens, a entrevista também possui 

desvantagens, uma vez que ela pode tornar-se limitada quando a recolha de dados for 

relacionada com assuntos delicados e quando a sua utilização ocorrer em grandes universos 

a serem pesquisados.  

No caso específico desta investigação, utilizou-se o modelo de entrevista por 

formulário, conforme Apendice 3, por meio de questões abertas e fechadas tendo em conta 

a necessidade de verificar não só dados sociodemográficos, mas também, possibilitar aos 

participantes a oportunidade de expressarem seus pensamentos, tendências e reflexões 

sobre os temas que lhe são apresentados. Nesse modelo de entrevista, geralmente são 

verificados crenças, sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos que devem estar 

devidamente acompanhados de factos e comportamentos vivenciados pelos entrevistados 

(Couto, Rosa & Arnoldi, 2006).  

 

5.8.2 Escalas aplicadas 

a) Escala de Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) (Serra et al., 2006)  

Tomando por base a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL-100) 

concebida pela Organização Mundial de Saúde, Serra et al. (2006) construíram a Escala de 

Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF), adaptada à população portuguesa. 

A WHOQOL-100 é uma escala de autoavaliação composta por seis domínios, entre 

os quais: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, ambientais, aspetos 

religiosos/espirituais e ainda crenças pessoais (Serra et al., 2006). Estes autores sublinham 

que cada domínio é subdividido em variáveis que devem ser avaliadas por quatro itens 

correlativos a quatro perguntas. 
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Na versão portuguesa, foi acrescentada mais uma variável, que resultou de um 

estudo qualitativo desenvolvido utilizando-se a técnica de grupo focais. 

Serra et al. (2006) salientam que, relativamente aos seis domínios, estes  se 

articulam com o conceito de qualidade de viva preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde, que refere a “qualidade de vida como sendo a perceção do indivíduo sobre a sua 

posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está 

inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(WHOQOL Serra et al., 2006), conforme Anexo 2. 

 

b) Escala de Perceção de Stress (EPS) (Ribeiro & Marques, 2009)  

Cohen, Kamarck e Mermelstein 1983 (citado in Ribeiro & Marques, 2009), 

salientam que a Escala de Perceção do Stress é um instrumento construído para medir o 

stress de maneira global, sendo que esta mensuração tem a ver com o grau em que o 

indivíduo perceciona as suas situações de vida como stressantes. 

Os autores que construíram essa escala sustentaram a sua perspetiva teórica da EPS 

a partir do pressuposto de que o indivíduo interage de forma ativa com o seu meio 

ambiente, observando os acontecimentos como potencialmente ameaçadores ou desafiantes 

à luz dos recursos de coping disponíveis (Ribeiro & Marques, 2009). 

A partir desse enquadramento teórico, o grupo de Lazarus 1985 (citado in Paes 

Ribeiro & Marques, 2009), declara que a existência de eventos stressadores não se dá só 

pelo evento em si, mas também pela apreciação cognitiva que o indivíduo fará sobre tais 

eventos. 

De maneira geral, o stress tem sido visto como sendo um processo complexo no 

qual um organismo responde aos acontecimentos que fazem parte da vida do dia-a-dia, 

acontecimentos esses que são suscetíveis de ameaçar e que causam desequilíbrio no bem-

estar do organismo (Gatchel, Baum & Krantz, 1989). 

No que refere à EPS enquanto instrumento utilizado para avaliar o stress, a versão 

original é composta por 14 itens que estão relacionados com o sentimento ou pensamento 

que o indivíduo manifestou no momento em que antecedeu a aplicação da escala. Para a 

construção dessa escala em contexto português, foram considerados os seguintes aspetos: 

equivalência linguística, equivalência lexical e cultural, relação entre o item e o constructo 

que se pretende avaliar, ou seja o distresse (validade de conteúdo). Após a adoção dessas 
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medidas, a escala foi construída na sua versão definitiva e validada por  Ribeiro e Marques 

(2009), tal como apresentado no Anexo 3. 

 

c) Escala de Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI) ( Martins et al., 2003)  

O QASCI é um instrumento de autorrelato e foi construído para avaliar a sobrecarga física, 

emocional e social do cuidador informal. É composta por 32 itens distribuídos por sete 

dimensões: 1- Sobrecarga emocional; 2- Implicações na vida pessoal; 3- Sobrecarga 

financeira; 4- Reações a exigências, 5- Mecanismo de eficácia e controlo; Suporte familiar; 

e 7- Satisfação com o papel e com o familiar. 

A construção da escala em âmbito português considerou primeiramente a 

identificação de fatores suscetíveis de conduzir a situações de sobrecarga e stress nos 

cuidadores informais. Na sequência, foi feita uma análise cujo objetivo foi identificar, 

explorar e hierarquizar fatores subjacentes ao desenvolvimento de situações de sobrecarga 

e stress, bem como equacionar um conjunto de agentes mediadores (Martins et al., 2003). 

A primeira versão do Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador 

Informal (QASCI) foi submetida à apreciação e, a partir das sugestões recebidas, foram 

integrados mais três novos itens e retirado um, por alegada redundância, bem como 

efetuadas pequenas alterações linguísticas. A nova versão foi discutida com o grupo de 

especialistas tendo sido encontrada uma versão por consenso (Martins et al., 2003). 

Após aplicação do QASCI, os resultados denotam que este é um instrumento que 

abrange critérios de validade e homogeneidade para avaliar a sobrecarga física, emocional 

e social dos cuidadores informais (Martins et al., 2003), conforme o Anexo 4. 

 

d) Escala de Competências Pessoais/Sociais (ECPS) – versão experimental  (Castro, Neri 

de Souza & Pereira, 2015)  

Considerando a necessidade de avaliar de forma adequada a existência ou não das 

competências pessoais/sociais na população que seria alvo deste estudo e por não haver 

uma escala que contemplasse todas as 6 competências já descritas, optou-se por criar de 

raiz uma escala que assegurasse todas competências que são objeto desta investigação.   

Desta forma, a construção da Escala de Competências Pessoais/Sociais, versão 

experimental adaptada à população portuguesa, foi construída a partir de uma compilação 
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das seguintes escalas: Autoconhecimento  (Serra, 1986); Empatia (Veiga & Santos, 2010); 

Autoestima (Jardim & Pereira, 2006); Assertividade (Jardim & Pereira, 2006); Resiliência 

(Jardim & Pereira, 2006); e Provisões Socias (Moreira & Canaipa, 2007). 

A ECPS conta com 24 questões, sendo que, para cada competência pessoal/social 

alvo desta investigação, foram retiradas de cada escala acima mencionada 04 questões, que 

foram devidamente analisadas e posteriormente descritas conforme a realidade dos 

cuidadores informais. 

Esta escala foi aplicada também no final da intervenção, tendo em conta a 

necessidade de comparação acerca do desenvolvimento das competências pessoais/socias 

nos cuidadores informais familiares, participantes deste estudo. 

Importante destacar que esta escala se encontra em caráter experimental e, portanto, 

não está ainda validada pela comunidade científica. Dessa forma, posteriormente 

tencionamos realizar um estudo aprofundado da escala, de modo que seja viabilizada a sua 

sustentação científica e utilização em futuras investigações., conforme Apendice 4. 

 

e) Escala de Avaliação da Implementação de Programas(EAIP) (Jardim & Pereira, 2006)  

 A EAIP foi construída com o objetivo de mensurar as perspetivas dos participantes 

em relação à avaliação de Programas na sua totalidade, no âmbito do grau da eficácia e da 

qualidade de uma ação interventiva.  

Esta Escala é constituida por 33 itens, subdivididos por sete dimensões, a saber: (1) 

apreciação global do programa; (2) objetivos; (3) conteúdos; (4) atividades; (5) 

participação; (6) recursos; (7) desenvolvimento. 

A avaliação de cada um dos itens é realizada através de uma escala de likert que vai 

de 1-5, entre mau e muito bom, tal como pode ser observado no Anexo 5. 

 

5.9 Programa de Intervenção  

 

Designação: Autocuidado: Intervenção psicoeducativa para o desenvolvimento de 

competências pessoais/sociais do cuidador familiar. 
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Conforme já foi demonstrado anteriormente, é imprescindível capacitar os 

cuidadores familiares não só para a tarefa de cuidados, mas torná-los aptos a reconhecerem 

a necessidade que devem ter com o cuidado consigo próprio, o que deverá repercutir na 

manutenção de sua própria saúde e bem-estar. 

Formar o cuidador nessa perspetiva, implica realçar no seu processo educativo o 

desenvolvimento de competências de atitudes, conhecimentos que possam produzir no 

cuidador mudanças na forma de pensar, podendo influenciar ou clarificar valores, além de 

proporcionar mudanças de convicções e atitudes, facilitando a aquisição de competências e 

possibilitando mudanças de comportamentos e de estilos de vida dos indivíduos (Tones & 

Tilford, 1994). 

A partir desta lógica, programa de intervenção aqui referido, pretende direcionar a 

sua prática pedagógica, utilizando como suporte teórico, os princípios da psicoeducação, 

uma vez que o propósito deste modelo de intervenção, considera o indivíduo em sua 

totalidade, além disso está abordagem educativa, assegura não só os aspetos educacionais, 

mas também os aspetos psicossociais. 

Assim sendo, elegeu-se um conjunto de competências pessoais/sociais entre as 

quais: Autoconhecimento, Empatia, Autoestima, Assertividade, Resiliência e Suporte 

social. A escolha dessas competências, ocorreu, em virtude da necessidade de melhorar os 

relacionamentos interpessoais, processos comunicacionais, bem como fazer com que os 

cuidadores adquirissem melhor sensibilidade quanto ao reconhecimento de suas 

capacidades emocionais, passando a valorizar de forma mais eficaz a sua saúde e bem-

estar. 

 Neste sentido, capacitar cuidadores dentro desses parâmetros pode ser uma mais-

valia haja vista que os conhecimentos adquiridos durante esse processo, podem contribuir 

para a diminuição de grande parte da angústia e sofrimento vivenciados pelos cuidadores 

no exercício de suas tarefas ao mesmo tempo que poderá fazer com que o cuidador não 

descuide de si próprio e ao fazer isso não se sinta culpado. 

O termo dinâmico foi utilizado pela primeira vez no ano de 1944, através de um 

artigo publicado por Kurt Lewin. Nesse artigo, o autor que tornou conhecidas as relações 

entre a teoria e a prática em psicologia social (Minicucci, 2012). Para Lewin, não só os 

grupos compõem o objeto de estudo da dinâmica, mas fundamentalmente a vida coletiva, 



110 
 

os fenómenos e os princípios que regem o seu processo de desenvolvimento (Minicucci, 

2012). Numa outra perspetiva, Dorwin, Cartwright, Alvin, Zander e Forsyth, 1990 (citado 

in  Guerra, Lima & Torres, 2014),  incluem no contexto da dinâmica de grupo o caráter 

terapêutico ao defenderem que o bem-estar psicológico individual pode ser promovido 

através de participações em pequenos grupos orientados por um terapeuta com 

competências específicas. Ao mesmo tempo, esses autores consideram que também pode 

ter lugar uma perspetiva educacional, onde deverão ser ensinados alguns procedimentos 

para que se promovam uma interação social mais satisfatória e ainda algumas regras de 

organização dos grupos. 

Guerra et al. (2014) realça que Kurt Lewin, na época em que realizou seus estudos, 

encontrou dificuldades para definir o que é um grupo. Entretanto, dizem as autoras, para 

este estudioso só se considera haver um grupo quando há interdependência entre seus 

membros, ficando evidente que não pode haver grupo quando só existe afinidade entre seus 

membros, uma vez que a interdependência entre esses membros é um dos principais 

requisitos para a constituição grupal. 

Para Douglas 1995 (citado in  Guerra et al., 2014), quando se pretende conceituar 

grupo, torna-se necessário primeiramente estabelecer alguns critérios para, em seguida, 

definir de forma abrangente e específica o tipo de grupo. Com relação a esse item, o autor 

chama atenção para a proximidade física, que, por períodos de tempo curtos ou longos, 

pode justificar a ténue necessidade de interdependência. Sobre este aspeto, Guerra et al. 

(2014) realçam que, embora a literatura sobre esta matéria não considere este aspeto 

relevante, para as autoras esta condição é, sim, necessária, embora por si só não seja 

suficiente para legitimar a existência de um grupo. 

É a partir dessa lógica que Hormans e Forsyth 1990 (citado in Guerra et al., 2014), 

em seus estudos, realçaram que a existência de uma relação face a face deve ser vista como 

um aspeto fundamental, além de que, para as autoras, esta relação enquadra-se no modelo 

de intervenção psicológica de grupos. 

A literatura sobre essa temática é vasta e ao mesmo tempo contraditória, uma vez 

que não consegue ser consensual e tampouco utilizar uma única classificação. Contudo, de 

entre os vários modelos de grupo, destacam-se: os grupos terapêuticos e não-terapêuticos, 

os de sensibilidade, de desenvolvimento, de encontro, de animação, de trabalho, de 

formação de equipa e grupos de laboratórios (Guerra et al., 2014). Na vertente pedagógica 
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destacam-se os grupos de formação, de animação sociocultural, de tarefas, com diferentes 

objetivos e com lideranças profissionais, em alguns casos, e, em outros, sem qualquer 

liderança (Guerra et al., 2014). 

No que se refere aos grupos terapêuticos, vale salientar a existência de uma 

enormidade tipificação grupal, devido à necessidade de se identificar a estrutura, os 

objetivos e os modelos de intervenção psicológica que são sustentados nos racionais 

teóricos das abordagens humanistas, psicodinâmicas e cognitivo-comportamentais  (Guerra 

et al., 2014). Os grupos não-terapêuticos, por não atuarem com os problemas relacionados 

com a saúde mental, têm como foco o tratamento de temas relacionados com a educação e 

o desenvolvimento pessoal. Dispensam, nesse sentido, a exigência de um profissional 

ligado à área de saúde mental para conduzir os trabalhos em grupo. Neste modelo de 

grupo, a coordenação das atividades poderá ficar a cargo de um profissional, que deverá 

receber formação específica e adequada ao modelo de intervenção proposto para ser 

colocado em prática  (Guerra et al., 2014). A intervenção psicoeducativa prevista para 

fazer face a este estudo será enquadrada neste tipo de modelo de grupo. 

 

5.10 Procedimentos 

 

Para a realização das etapas do estudo junto aos cuidadores familiares, realizaram-

se preliminarmente alguns contatos com os enfermeiros da USF-SJO, Vagos e UCC-

Aveiro. Esses contatos ocorreram ao longo do ano de 2014. De seguida, foi necessário 

estabelecer um protocolo entre a Universidade de Aveiro e a ACES-Baixo Vouga, da qual 

fazem parte as referidas Unidades de Saúde.  

A assinatura do protocolo ocorreu em dezembro de 2015 e só assim foi possível 

iniciar o programa de intervenção na Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar 

(USF-SJO) e na Unidade de Saúde na Comunidade (UCC-Aveiro). Relativamente ao 

Centro de Saúde de Vagos, não foi possível realizar a investigação a uma vez que, 

conforme indicação do serviço de enfermagem daquele centro, devido o tempo decorrido 

entre o contato estabelecido e a assinatura do protocolo, já não havia cuidadores familiares 

inscritos no banco de dados que pudessem fazer parte da população a ser pesquisada.  
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5.11 Contatos preliminares com os cuidadores familiares 

 

Relativamente aos contatos estabelecidos com os utentes que fizeram parte deste 

estudo, os mesmos ocorreram da seguinte forma: i) inicialmente os cuidadores foram 

contactados por telefone ou presencialmente. Este contato preliminar teve como objetivo 

esclarecer aos cuidadores sobre o estudo que iria ocorrer nas Unidades de Saúde, prestar 

todas as informações acerca da pesquisa e, por fim, verificar se gostariam de participar de 

forma voluntária do estudo; ii) os utentes que concordaram em participar tinham seu nome 

e contato telefónico repassado para a investigadora, para que esta fizesse o contato de 

forma a acertar o dia e horário que fosse mais conveniente para os utentes. Só a partir deste 

contato, e coma devida aceitação por parte do cuidador familiar, ficava assegurada a sua 

participação neste estudo. 

 

5.12 Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo dividiu-se em 2 etapas. A 1.ª etapa consistiu numa entrevista, 

que foi realizada por Formulário, e na aplicação das escalas de Qualidade de vida de 

(WHOQOL-BREF), Escala de Perceção de Stress (EPS), Escala de Sobrecarga do 

Cuidador Informal (QASCI) e Escala de Competências Transversais (ECT), versões 

experimentais adaptadas à população portuguesa. Esta etapa teve início nas duas Unidades 

de Saúde em janeiro/2016, sendo que na USF-SJO terminou em março e na UCC-Aveiro 

terminou em abril do referido ano. 

A 2.ª Etapa, na USF-SJO, teve início no final de março de 2016, enquanto na UCC-

Aveiro o trabalho iniciou em abril do mesmo ano. Esta etapa consistiu na aplicação do 

programa de intervenção psicoeducativo composto de 10 sessões, que foram concretizadas 

através do uso da técnica de dinâmica de grupo. Cada sessão contou com uma hora e meia 

de duração cada e foi realizada uma vez por semana. Todas as sessões tiveram lugar nas 

instalações dos respetivos centros de saúde. 
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5.13 Caracterização das instituições de saúde  

 

5.13.1 Contexto 1- Unidade de Saúde Familiar de São João De Ovar (USF-

SJO) 

 

A Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar (USF-SJO) iniciou suas 

atividades em 17/12/2008. No que respeita ao atendimento à saúde, a USF-SJO é 

responsável pela prestação dos cuidados primários. Atualmente esta unidade de saúde 

atende cerca de 6615 utentes e conta com um corpo técnico composto por 04 médicos, 05 

enfermeiros e 03 administrativos. 

Chamamos a atenção para o facto de esta Unidade de Saúde dispor, nas suas 

instalações, de um gabinete de apoio ao utente em situação de dependência, bem como de 

atendimento aos cuidadores familiares. Este gabinete faz parte de um projeto denominado 

“Cuidados domiciliários a utentes dependentes e seus cuidadores”. O projeto aqui referido 

é coordenado por um dos enfermeiros e o principal objetivo é apoiar os cuidadores 

familiares, orientando-os no que diz respeito à prestação e à garantia de cuidados de saúde 

essenciais à manutenção e recuperação dos utentes em situação de dependência no 

domicílio.  

 

5.13.2 Contexto 2 – Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade do 

Centro de Saúde de Aveiro (UCC-Aveiro) 

 

Os agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde, 

integrados nas administrações regionais de saúde (ARS) foram criados, em Portugal, no 

ano de 2008. O ponto de partida para esta reorganização dos serviços de saúde em 

território português se deu a partir da reforma dos cuidados primários de saúde (CSP). 

Uma das conquistas dessa nova organização institucional foi o surgimento das Unidades de 

Cuidados na Comunidade (UCC), que tem como missão precípua prestar cuidados de 

saúde, apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às 

pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência. 

Atua na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na 

complementação de unidades móveis de intervenção. 
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Atualmente esta Unidade de Saúde vem desenvolvendo suas atividades na sede do 

Centro de Saúde de Aveiro e conta com a participação de uma equipe multiprofissional 

composta por 8 enfermeiros, 1 médico, 1 fisioterapeuta, 1 higienista oral, 1 psicólogo, 1 

técnico em serviço social e um assistente técnico. 

 

5.14 Procedimentos Éticos e Deontológicos 

 

Considerando a necessidade de gravar através de áudio e vídeo todas as etapas do 

estudo, estabeleceu-se dois modelos de consentimento informado que foram devidamente 

assinados por todos os participantes no início de cada etapa do estudo. 

 

5.15 Estrutura do programa  

 

 

Figura 7 - Planificação da investigação, Fonte: elaborado pela autora 

 

Todo o programa de intervenção foi constituído de 10 sessões, organizadas em duas 

fases. A primeira fase dedicou-se a apresentações e ambientações dos integrantes do grupo, 

enquanto a segunda destinou-se ao desenvolvimento de seis competências sintetizadas nas 
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seguintes palavras: autoconhecimento, empatia, autoestima, assertividade, resiliência e 

suporte social. 

 

5.16 Operacionalização das sessões  

 

a) 1.ª Fase da Intervenção 

Tal como se afirmou, a primeira fase da intervenção foi dedicada a dinâmicas de 

apresentação e de ambientação com o grupo. Essa fase contou com o desenvolvimento de 

três sessões, a seguir explicitadas. O quadro a seguir apresenta uma esquematização 

sintética das sessões: 

 

Quadro 2 - Descrição das sessões da 1.ª fase de intervenção 

Sessão Objetivos Fases Descrição das Dinâmicas 

Sessão 1 

 

Quebra de 

gelo e 

expectativa 

em relação a 

formação. 

 

 

 

- Fazer a 

integração entre 

os membros do 

grupo; 

 

 

- Definir regras 

para o 

funcionamento 

do grupo. 

 

 

 

1º Momento 

Aplicação da dinâmica “Quem sou eu”, adaptada de 

jogos de cintura de Gonçalves e Perpétuo (2001). 

Objetivo: 

- Promover a apresentação de todos os participantes do 

grupo, realçando o autoconhecimento, descobertas e 

memórias. 

 

 

2º Momento 

Aplicação da dinâmica de “Representação das 

expectativas em relação a intervenção”, adaptada de 

Costa (2002). 

Objetivo: 

- Conhecer as expectativas dos participantes em relação 

a intervenção; 

- Comparar e adequar as expectativas dos participantes 

com os objetivos da intervenção. 

3º Momento 
Leitura e reflexão do texto “um filho que cuida do pai”, 

de um autor desconhecido. 

Sessão 2 

 

Temática: A 

doença que 

eu, tu, nós 

cuidamos. 

- Dar a 

conhecer em 

linhas gerais 

informações 

básicas sobre as 

doenças que 

estão sendo 

cuidadas pelos 

cuidadores. 

 

 

 

1.º Momento 

Aplicação da dinâmica “Cores dos sentimentos”, 

adaptada de Costa (2002). 

Objetivo: 

- Possibilitar reflexões sobre as representações das 

emoções. 

 

2.º Momento 

Atividades pedagógicas cujos temas abordados foram: 

Envelhecimento, Demências, Cancro e AVC. 

 

 

3.º Momento 

Avaliação da sessão com a aplicação da dinâmica. 

“O gráfico da minha vida”, adaptado de  Costa (2002). 

Objetivo: 

- Dar oportunidade a todos os participantes fazerem um 

feedback da sua vida. 
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Sessão 3 

 

Temática: 

afinal por 

que 

passamos a 

ser 

considerados 

cuidadores 

informais? 

- Perceber 

conforme o 

relato dos 

cuidadores o 

que significa ser 

cuidador 

informal. 

1.º Momento 

 

Aplicação da dinâmica “Como percebo a realidade”. 

Objetivo: 

- Perceber que a mesma realidade pode ser vista de 

diversas formas. 

2.º Momento 

Atividades pedagógicas cujos temas foram: cuidadores 

informais familiares, quem são? Por que o são? Que 

tarefas têm que desempenhar? Que impactos têm a 

tarefa na vida do cuidador? Será que me sinto 

sobrecarregado? E o que mudou na minha vida depois 

que passei a ser cuidador informal? 

3.º Momento 

Avaliação da sessão: aplicação da dinâmica “dinâmica 

das etiquetas”, adaptado de Borges (2009). 

Objetivo: 

- Avaliar a perceção dos participantes sobre o assunto 

abordado. 

 

b) 2.ª fase da intervenção: desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

Vale ressaltar que da 4.ª até a 9.ª sessão, foram abordadas as 06 competências já 

identificadas neste estudo e, para efeito de operacionalização das sessões de dinâmica de 

grupo, essas competências passarão a ser denominadas de palavras-chave. 

 

Quadro 3 - Descrição das sessões da 2.ª fase de intervenção 

Sessão Palavra-chave Objetivos Fases 

Descrição 

da 

Dinâmica 

Sessão 4 

 

 

 

Temática: 

será que me 

conheço a 

mim 

próprio? 

Autoconhecimento. 

 

Possibilitar que 

os membros do 

grupo 

reconheçam em 

si as suas 

características, 

potencialidades, 

qualidades, 

defeitos e 

limitações. 

 

 

 

1.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica “A 

estrada da minha 

vida”, adaptada de 

Bendilatti (2011). 

Objetivo: 

- Orientar os 

participantes a 

fazer uma reflexão 

sobre o seu 

autoconhecimento 

e a forma como 

este se revela na 

condução de suas 

vidas, percebendo 

as barreiras e os 

obstáculos que 

encontram nos 

seus caminhos e 

os meios que 

utilizam para 
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transpor as 

dificuldades 

encontradas ao 

longo da vida. 

2.º 

Momento 

Início das 

atividades 

pedagógicas. 

Temas abordados: 

Conceito de 

autoconhecimento, 

a importância de 

conhecer a si 

próprio, como o 

autoconhecimento 

contribui para a 

melhoria dos 

relacionamentos 

interpessoais. 

3.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica “A bolsa 

de surpresas”. 

Objetivo: 

- Avaliar a 

atividade que o 

grupo realizou. 

Sessão 5 

 

 

Temática: 

colocar-me 

no lugar do 

outro, será 

que 

consigo? 

Empatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar se os 

cuidadores 

conseguem 

estabelecer 

relações 

empáticas no 

seu contexto 

social. 

 

 

 

 

1.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica “A 

estrada da minha 

vida”, adaptada de 

Bendilatti (2011). 

Objetivo: 

- Orientar os 

participantes a 

fazer uma reflexão 

sobre o seu 

autoconhecimento 

e a forma como 

este se revela na 

condução das suas 

vidas, percebendo 

as barreiras e os 

obstáculos que 

encontram nos 

seus caminhos e 

os meios que 

utilizam para 

transpor as 

dificuldades 

encontradas ao 

longo da vida. 

 

 

2.º 

Início das 

atividades 

pedagógicas. 
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Momento Temas abordados: 

Conceito de 

autoconhecimento, 

a importância de 

conhecer a si 

próprio, como o 

autoconhecimento 

contribui para a 

melhoria dos 

relacionamentos 

interpessoais. 

3.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica “A bolsa 

de surpresas”. 

Objetivo: 

- Avaliar a 

atividade que o 

grupo realizou. 

Sessão 6 

 

 

Temática: 

como vai a 

minha 

autoestima? 

Autoestima. 

Verificar o 

nível de 

autoestima dos 

participantes do 

grupo. 

1.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica “O 

espelho”, adaptada 

de (Mais 

psicologia, 2013). 

Objetivos: 

- Despertar para a 

valorização de si 

próprio. 

- Encontrar-se 

consigo e com os 

seus valores. 

2.º 

Momento 

Início das 

atividades 

pedagógicas. 

Temas abordados: 

o que é 

autoestima; 

principais aspetos 

relacionados com 

a autoestima; 

componentes 

essenciais para 

uma autoestima 

elevada; o que é 

baixa autoestima; 

aspetos 

relacionados com 

o processo de 

baixa autoestima e 

atitudes que 

fortalecem a 

autoestima. 

3.º 

Momento 

Execução de 

tarefas 

relacionadas com 

o tema. 

Sessão 7   1.º Aplicação da 
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Temática: 

Ser 

assertivo(a), 

minha 

forma de 

ser e estar 

no mundo. 

 

 

 

 

 

Assertividade. 

 

 

 

 

 

Desenvolver a 

comunicação 

assertiva entre 

os membros do 

grupo. 

Momento dinâmica 

“Diferença entre 

uma comunicação 

assertiva, passiva 

e agressiva”, 

adaptada de 

Macedo (2013). 

Objetivo: 

- Verificar o nível 

de assertividade 

dos participantes 

do grupo. 

2.º 

Momento 

Início das 

atividades 

pedagógicas. 

Temas abordados: 

Conceito de 

assertividade; 

diferença entre 

uma comunicação 

assertiva, passiva 

e agressiva; 

características 

fundamen tais de 

um 

comportamento 

asser tivo. 

3.º 

Momento 

Execução de 

tarefa sobre o 

tema abordado. 

Sessão 8 

 

 

Temática: 

será que 

tenho sido 

forte o 

suficiente 

para vencer 

os 

obstáculos 

que tenho 

encontrado 

ao longo da 

vida? 

Resiliência. 

Verificar a 

capacidade de 

resiliência do 

grupo. 

1.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica 

“Resiliência”, 

adaptada de Lima 

e Abi Gail (2011). 

Objetivo: 

- Verificar a 

capacidade que 

cada um tem de 

enfrentar 

adversidades, sem 

que para isso 

venha a 

desestruturar-se 

emocionalmente. 

2.º 

Momento 

Início das 

atividades 

pedagógicas. 

Temas abordados: 

conceito de 

resiliência e 

dimensões da 

resiliência. 

3.º 

Momento 

Execução de 

tarefas sobre o 

tema abordado. 
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Sessão 9 

 

 

Temática: 

as minhas 

redes de 

suporte 

social. 

 

 

 

 

 

Suporte social. 

 

 

Verificar a 

existência de 

redes de 

suporte social e 

se estas estão 

auxiliando os 

participantes do 

grupo no 

enfrentamento 

das 

dificuldades 

originadas pela 

tarefa de 

cuidados. 

 

 

 

1.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica “Porto 

Seguro”, adaptada 

de (J. Jardim & 

Pereira, 2006). 

Objetivo: 

- Dar a conhecer a 

importância que a 

rede de suporte 

social tem para a 

nossa saúde e 

bem-estar. 

2.º 

Momento 

Início das 

atividades 

pedagógicas. 

Temas abordados: 

O que são redes de 

suporte social? 

Qual a 

importância das 

redes de suporte 

social? Qual a 

influência das 

redes de suporte 

social para a saúde 

e bem-estar do 

cuidador 

informal? 

3.º 

Momento 

Execução de 

tarefa sobre o 

tema abordado. 

Sessão 10 

 

 

Temática: 

O que 

preciso 

fazer para 

cuidar de 

mim 

próprio? 

 

 

Autocuidado. 

 

 

Avaliar se após 

intervenção, 

houve maior 

sensibilização 

em relação ao 

autocuidado. 

1.º 

Momento 

Aplicação da 

dinâmica 

“Saquinhos do 

saber”, adaptada 

de (Simionato, 

2014). 

Objetivos: 

- Avaliar os 

conhecimentos 

adquiridos acerca 

do conteúdo 

proposto; 

- Verificar de 

acordo com a 

perspetiva 

individual, a 

forma como 

pretende cuidar de 

si próprio e 

valorizar a sua 

saúde e bem-

estar; 
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- Favorecer a 

despedida do 

grupo, realçando 

não só a 

importância de 

cuidar, mas 

também o cuidado 

que cada cuidador 

deve ter consigo 

próprio. 

2.º 

Momento 

Cada cuidador 

respondeu às 

perguntas que lhes 

foram sorteadas, 

conforme a sua 

aprendizadagem 

adquirida na 

intervenção. 

3.º 

Momento 

Encerramento, 

com entrega de 

troféus e aplicação 

das escalas de 

avaliação de 

intervenção e 

escala de 

competências 

pessoais ou 

sociais. 

5.17 Análise dos dados 

 

5.17.1 Dados quantitativos 

 

Os dados quantitativos desta investigação foram realizados a partir de uma análise 

descritiva cujo objetivo foi caracterizar e verificar os níveis de qualidade de vida e bem-

estar dos cuidadores, bem como perceber a existência ou não de stress, sobrecarga e 

competências pessoais/sociais. Os dados foram analisados como o apoio do software SPSS 

versão 22.  
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5.17.2 Dados qualitativos 

 

Para fazer face à análise dos dados qualitativos, utilizou-se o software webQDA 

versão 3.0. Dentre o inúmero software utilizado para análise de dados qualitativos, este 

destaca-se pelo facto de que, desde o seu surgimento, ter se mostrado uma ferramenta de 

grande valia para apoiar investigadores nos estudos qualitativos, que, em suas pesquisas, 

desenvolvem dados não-numéricos apresentados de forma não-estruturada (Neri de Souza, 

Costa, & Neri de Souza, 2015). 

Para estes autores anteriormente mencionados, o webQDA, em sua estrutura, possui 

muitos aspetos que facilitam o trabalho de investigação, entre os quais se destacam: o 

pesquisador pode ter acesso aos seus dados em qualquer lugar onde estiver; funciona em 

rede, permitindo a colaboração de outros investigadores; tem a capacidade de analisar uma 

enormidade de fontes de dados, tais como texto, vídeo, áudio, imagem, etc.; possibilita a 

organização e sistematização da análise dos dados através de uma árvore de categorias; 

auxilia o pesquisador a registar todo o material recolhido em campo utilizado através bloco 

de notas, notas de rodapé, agrupamento de itens; e possibilita atribuições de categorias 

descritivas, o que facilitará ao investigador a questionar os dados, classificar relações e 

construir modelos (p.155). 

No entanto, embora o software facilite o pesquisador na análise de seus dados Neri 

de Souza et al. (2015) chamam atenção para o facto que a utilização deste software não 

tem implicações nas ações e reflexões da análise qualitativa. Estas deverão ser efetuadas de 

acordo com a análise de conteúdo sugerida por determinados autores, tais como os que se 

debruçam sobre esta temática, cabendo ao investigador eleger uma abordagem conforme a 

perspetiva do seu estudo. Nesta investigação à análise de conteúdo, foi suportada pela 

teoria de estudos de Vala (1986) ; Bardin (2000) e  Guerra (2006). 
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TERCEIRA PARTE 

CAPÍTULO VI - Apresentação, análise e discussão dos resultados 

6 Introdução  

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar de forma rigorosa e pormenorizada os 

resultados obtidos não só através das entrevistas e das escalas, mas também das sessões 

que foram objeto de intervenção. A partir dos resultados aqui expostos, também se 

pretende dar resposta à questão de investigação deste estudo, bem como responder aos 

objetivos propostos. 

De acordo com Fortin (2003), a análise de dados é uma etapa que faz parte do 

processo indutivo da investigação e que está relacionada com o método de escolha dos 

participantes e com a forma como foi realizada a coleta de dados. 

A utilização de software na análise de dados qualitativos vem obtendo importante 

reconhecimento pela comunidade científica ao longo dos últimos 30 anos (Neri de Souza, 

Costa, & Neri de Souza, 2015). Anterior à multiplicação de programas destinados à análise 

qualitativa, o trabalho do investigador era solitário e a validação era efetuada 

posteriormente pelos seus pares. Uma das principais contribuições desses softwares foi a 

facilidade na organização de trabalhos colaborativos envolvendo pequenos ou grandes 

grupos, no que a gestão de tarefas e a comunicação passaram a ocorrer de forma mais 

efetiva, aspeto que não era possível anteriormente aquando do lançamento desses 

programas (Costa, Neri de Souza & Neri de Souza, 2016). 

 Costa et al. (2016) salientam que os chamados Qualitative Data Analysis Softwares 

(QDAS) vêm ganhando notoriedade na investigação qualitativa e, dentro desse cenário, 

nota-se a existência de comunidades de investigadores que atuam em torno de diferentes 

soluções, realçando que tanto o processamento de texto, quanto a sua codificação passaram 

a integrar a análise de vídeo, áudio e imagem.  

Desta forma, fica evidente que a revolução tecnológica nessa área só veio facilitar o 

trabalho do investigador qualitativo, tendo em conta que este terá melhores condições de 

explorar processos de partilha ao mesmo tempo que poderá obter colaboração de seus 

pares, já que essas ferramentas tecnológicas se encarregarão de fazer com que deixem de 

existir as barreiras temporais e espaciais advindas do trabalho investigativo (Costa et al., 
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2016), além de promover uma melhor organização, sistematização e rigor na análise dos 

dados.   

A análise de dados tem início com a descrição da amostra, cujo objetivo é traçar o 

perfil da população que foi alvo do estudo, os cuidadores informais familiares. De seguida 

serão apresentados os resultados descritivos e correlacionais das escalas de WHOQQL, 

EPS e QASCI. Por fim, serão analisados os dados qualitativos, recolhidos no 

desenvolvimento das sessões de intervenção junto aos cuidadores informais. 

 

6.1 Perfil dos sujeitos do estudo 

 

Na USF-SJO, no que se refere à idade, os cuidadores participantes na 1.ª etapa do 

estudo possuíam, na altura, entre 36 e 81 anos, sendo que 14 (87,5%) são do sexo feminino 

e 02 (12,5%) do sexo masculino. No que respeita ao estado civil 09 (56,3%) são casados, 

04 (25%), divorciados e 02 (12,5%) vivem em união de facto. Quanto ao grau de 

parentesco com o doente cuidado, 08 (50%) são filhos, 03 (18,8%) são esposas, 03 (18,8%) 

são netos, 01 (6,3%) nora e 01 (6,3%), tio. Quanto a residir com o familiar doente, 14 

(87,5%) residem, 01 (6,3%) não mora com o familiar cuidado e 01 (6,3%) reside próximo 

ao familiar. 

No que respeita à escolaridade dos cuidadores, parte dos participantes referiram ter 

concluído o primeiro ciclo de estudos. Já em relação ao 2.º ciclo de estudo, 09 (53,3%) 

afirmaram possuir este nível de escolaridade, enquanto 07 (43,8%) afirmaram não ter 

completado essa etapa de estudos. Desse conjunto, 1 (6,3%) cuidador assinalou não ter 

conseguido concluir o primeiro ciclo de estudo. 

No tocante à atividade laboral, 11 (68,8%) afirmaram ser domésticas, 3 (18,8%) 

afirmaram não trabalhar, 1 (6,3%) assinalou nunca ter trabalhado e 01 (6,3%), que 

trabalhava. 

Na UCC-Aveiro, a idade dos cuidadores, no momento da 1.ª etapa do estudo, estava 

entre os 41 anos (12,5%) e 67 anos (12,5%). Entre os participantes, 05 (62,5%) são do sexo 

feminino e 03 (37,5%) do sexo masculino. Em relação ao estado civil, 07 (87,5%) são 

casados e 01 (12,5%) solteiro. Quanto ao grau de parentesco com o doente cuidado, 05 

(62,5%) assinalaram ter vínculo de esposo/a e 03 (37,5%) de filhos/as.  No que toca a 
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residência, 06 (75%) cuidadores residiam com o familiar doente; 01 (12,5%) afirmou não 

residir e 01 não respondeu. 

Quanto à escolaridade, 06 (75%) possuiam o ensino secundário, 01 (12,75%), o 2.º 

ciclo de ensino e 01 (12,5%) o ensino superior. No que diz respeito à situação laboral, 03 

(37,5%) são domésticos, 02 dizem não trabalhar (25%), 02 (25%) assinalam estar de baixa, 

enquanto 01 (12,5%) está desempregado. Para uma melhor visualização dos participantes 

do estudo, apresenta-se os dados a partir do quadro abaixo. 

 

Quadro 4 - Perfil geral dos participantes na 1.ª fase do estudo 

Cuidador 

Informal 

USF-SJO UCC-Aveiro 

Faixa etária 36 a 81 anos 41 a 67 anos 

Sexo 14 (87,5%) mulheres 05 (62,5%) mulheres 

Estado civil 09 (56,3%) casados(as) 07 (87,5%) casados(as) 

Parentesco 

com o 

doente 

cuidado 

08 (50%) filhos(as) 05 (62,5%) esposos(as) 

Residência 14 (87,5%) residiam 

com o familiar cuidado 

06 (75%) residiam 

com o familiar cuidado 

Escolaridade 09 (53,3%) com 2.º 

ciclo 

06 (75%) com ensino 

secundário 

Situação 

laboral 

11 (68,8%) 

domésticos(as) 

03 (37,5%) 

domésticos(as) 

02 (25%) não 

trabalhavam 

02 (25%) de baixa 

01 (12,5%) 

desempregado 

 

Esses dados corroboram com os estudos de Lage (2005), Figueiredo (2007), 

Sequeira (2010) e Pereira (2013), que referem, em linhas gerais, ser o perfil dos cuidadores 

informais familiares caracterizado por: ser do sexo feminino; ter com o familiar 

dependente vínculo afetivo de filhas (os); ser, em sua maioria, casadas; situar-se na faixa 

etária entre 45 e 75 anos; possuir baixa escolaridade; geralmente morar com o familiar que 
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precisa de cuidados ou, quando não residem na mesma habitação, morar nas proximidades. 

Quanto à situação laboral, em sua maioria os cuidadores costumam executar atividades 

domésticas ou não trabalhar, tendo em conta a necessidade dedicar-se integralmente à 

tarefa de cuidados. 

 

6.1.1 Dados sobre a tarefa do cuidar 

Em relação ao familiar que os participantes cuidavam na USF-SJO, 7 (43,8%) 

dedicavam-se a familiares que sofriam de multipatologias originadas pelo próprio processo 

de envelhecimento: 4 (25%) sofriam de alzheimer, 3 (18,3%) de AVC e 2 (12,5%) tinham 

neoplasia. No que se refere ao tempo de cuidados, 6 (37,5%) dedicavam-se à tarefa de 

cuidar há entre 3 e 5 anos; 05 (31,3%) já estavam a cuidar há entre 6 e 10 anos; 3 (18,8%) 

cuidavam há cerca de 10 anos; e 2 (12,5%) cuidavam há mais de 10 anos. 

Com relação a sua experiência de cuidador informal, 10 (62,5%) participantes 

disseram que era a primeira vez, enquanto 6 (37,5%) afirmaram já ter cuidado de outros 

familiares. Sobre o tempo gasto, em horas, com a tarefa de cuidados, 13 (81,3%) dos 

cuidadores referem despender tempo integral, enquanto 01 (6,3%) afirma gastar de 11 a 13 

horas diárias, 1 (6,3%), de 4 a 7 horas, e 1 (6,3%), em média de 1 a 3 horas por dia. 

Sobre a divisão de tarefas, 11 (68,8%) participantes referiram a tarefa de cuidados 

sozinhos e que não recebem qualquer ajuda de outros membros familiares, enquanto 5 

(31,3%) declararam ter ajuda nos afazeres necessários para a manutenção e bem-estar do 

familiar dependente. Quanto à restrição de tempo, 13 (81,3%) dos cuidadores disseram 

que, ao efetuarem essa tarefa, o seu tempo fica muito restrito para cuidar de aspetos 

relacionados com suas vidas pessoais e somente 3 (18,3%) disseram que o facto de 

cuidarem de seu familiar não lhes causa restrição de tempo. 

Na UCC-Aveiro, o quadro de doenças a serem cuidadas pelos cuidadores é mais 

diversificado, tendo em conta que 1 (12,5%) cuidava de familiar com neoplasia; 1 (12,5%) 

cuidava de Parkinson; 1 (12,5%), de AVC; 1 (12,5%), de neoplasia e AVC; 2 (25%), de 

diabetes; 1 (12,5%), de demência; e 1 (12,5%), de limitações advindas do facto de o 

parente ser paraplégico. No que refere ao tempo de cuidados, 2 (25%) cuidavam há 10 

anos ou mais, 1 (12,5%) afirmou já executar a tarefa há entre 6 e 10 anos; 2 (25%), há 

entre 3 e 5 anos; 2 (25%), há entre 1 e 2 anos. Um cuidador (12,5%) afirmou cuidar há 

cerca de 11 meses.  
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Quanto ao facto de estarem a cuidar, 5 (62,5%) participantes disseram que já 

haviam sido cuidadores de outros familiares e 3 (37,5%), que estavam desempenhando a 

tarefa pela primeira vez. Em relação ao número de horas despendidas com a tarefa, 4 

(50%) afirmaram que exerciam a tarefa em tempo integral; 3 (37,5%), que despendiam 

entre 7 a 10 horas diárias; e 1 (12,5%), que efetuava a tarefa de 11 a 13 horas por dia. 

No que respeita à divisão de tarefas, 5 (62,5%) referem que não recebem ajuda no 

dia-a-dia para desempenhar a mesma, enquanto 3 (37,5%) afirmam ter auxílio de 

familiares durante a prestação de cuidados. No aspeto da restrição de tempo para si 

próprio, todos os cuidadores 8 (100%) referem que o exercício dessa tarefa os impede de 

terem tempo para si próprios. 

Verifica-se, neste estudo, uma variedade de patologias que estão relacionadas com 

o processo de envelhecimento, motivo pelo qual seus portadores necessitam de cuidados 

especiais no domicílio. Trata-se de uma das consequências do aumento da longevidade e o 

aparecimento de doenças crónicas degenerativas, que poderão incapacitar o seu portador. 

Geralmente são doenças de longo curso que vão implicar na necessidade de cuidados por 

um longo período de tempo. 

Pereira (2013), nos seus estudos, salienta que assumir a responsabilidade pelos 

cuidados tem inúmeras repercussões para a vida do cuidador, tendo em vista que, pelo 

facto de haver prolongamento da doença do familiar que estão a cuidar, os cuidadores terão 

diminuição de tempo para estabelecer contatos socias, terão seus relacionamentos alterados 

e ainda necessitarão reorganizar a sua vida pessoal de forma que consigam enfrentar esta 

nova realidade. 

Os resultados deste estudo revelam que grande parte dos cuidadores está a cuidar 

pela primeira vez. Infere-se que este aspeto esteja relacionado com as consequências da 

longevidade, pois, como já foi dito anteriormente, o aumento da longevidade leva o 

indivíduo a ter maior possibilidade de adquirir uma doença que poderá incapacitá-lo, 

fazendo com que tenha necessidade de cuidados especiais a ser efetuados por um ou mais 

membros familiares. 

Na perspetiva de Sequeira (2010), as necessidades de cuidados são de diversa 

ordem e reúnem uma gama de atividades que visam promover e assegurar o bem-estar, o 

suporte emocional, financeiro, social, além de assistência nas atividades de vida diária, ao 

familiar dependente. Geralmente todas essas tarefas são efetuadas de forma solitária pelo 
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cuidador, o que faz com que o mesmo desempenhe a tarefa em tempo integral, sendo esse 

o motivo pelo qual tem o seu tempo restrito para cuidar de si próprio. 

 

6.1.2 Necessidades do cuidador 

Na USF-SJO, no que respeita à informação recebida pelos cuidadores para 

prestarem cuidados, 9 (56,3%) dizem não ter recebido informação e 7 (43,8%) salientam 

que obtiveram informação sobre a doença do familiar que cuidavam. Com relação a 

sentirem-se aptos a cuidar, todos os cuidadores 16 (100%) afirmaram que se sentiam aptos 

para prestar cuidados ao seu familiar. 

No tocante ao tipo de formação que gostariam de receber para cuidar do familiar, 8 

(50%) registaram que gostariam de informações para compreender o que se passa com seu 

ente querido; 2 (12,5%) afirmaram querer receber informações sobre primeiros socorros e 

psicologia; 5 (31,5%) registaram não conseguir dizer; e 1 (6,3%) não respondeu. 

Na UCC-Aveiro, diferentemente da USF-SJO, metade dos cuidadores 4 (50%) 

disse ter recebido informação para lidar com a doença de que cuidavam, enquanto a outra 

metade realçou não ter recebido nenhuma informação sobre a doença que estava a cuidar. 

Sentiam-se aptos para prestar cuidados ao seu familiar todos os inquiridos 08 (100%). 

Com relação a formação para os cuidados, 3 (37,5%) dos cuidadores disseram que 

gostariam de ter informações sobre primeiros socorros e psicologia; 2 (25%) desejavam 

obter informações sobre como compreender o que se passa com o seu familiar; 2 (25%) 

não conseguem dizer de que informações necessitavam, enquanto 1 (12,5%) se 

considerava “velho demais” para fazer formações. 

A questão da formação para cuidadores informais familiares deve ser tida em conta 

como um aspeto de grande relevância, tendo em conta as inúmeras implicações que 

constitui o desempenho da tarefa. Embora os participantes deste estudo tenham dito que se 

sentem aptos para cuidar do familiar incapacitado, e quando se compara com aqueles que 

afirmaram ter recebido informação para a prestação de cuidados, observa-se que grande 

parte não teve informação ou preparação para lidar com esta nova realidade. 

Nesta direção, Cardoso (2011) acrescenta que, durante o exercício da tarefa de 

cuidados, o cuidador pode apresentar dificuldades na execução e perceção da tarefa que lhe 

está sendo atribuída. É comum, diz a autora, o cuidador manifestar incerteza, pouca 
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preparação e conhecimentos e, por esse motivo, sentir necessidade de maior informação 

sobre recursos materiais e humanos e auxílio dos profissionais de saúde. 

Tendo em conta esse aspeto, faz-se necessário que o cuidador seja visto como 

figura central no processo que envolve os cuidados, sendo que, para isso, é de grande 

importância que os profissionais de saúde identifiquem estratégias de formação e 

informação de modo a atender as necessidades e as dificuldades que os cuidadores referem 

sentir em seu cotidiano de cuidados. Além disso, os profissionais de saúde ao elaborarem 

um plano de formação para cuidadores, devem ter em conta as fases do seu 

desenvolvimento ao nível psicológico e relaciona-las com as sua aprendizagens, visto que 

por serem adultos, será de grande valia aproveitar os saberes já adquiridos ao longo da vida 

e transformar em novos saberes. 

 Para sustentar esta prática, os profissionais, poderão buscar elementos 

didáticos na Educação para a Saúde, visto que este modelo de ensino compreende que as 

experiências adquiridas ao longo da vida, constituem importantes alternativas de ensino 

que ao serem resgatadas num processo de ensino aprendizagem, são resignificadas e 

adquirem um novo olhar, sobre aquele conhecimento já adquirido.  

 

6.1.3 Perceção do cuidador sobre a tarefa  

Tendo em conta a complexidade que envolve a tarefa de cuidados informais, torna-

se importante verificar de que forma os cuidadores percebem a tarefa que executam. Neste 

sentido, na USF-SJO, 8 (50%) dos cuidadores percecionam a tarefa como muito 

gratificante; 6 (37,5%), como bastante gratificante; 1 (6,3%), como pouco gratificante; e 1 

(6,3%), como muito pouco gratificante. 

Ao nível da satisfação, os cuidadores, ao serem questionados sobre o facto de estar 

a cuidar de alguém nessa fase da vida, 9 (56,3%) realçam que estavam satisfeitos; 5 

(31,3%) afirmaram não estar muito satisfeitos; 1 (6,3%) considerou-se insatisfeito; e 1 

(6,3%), muito pouco satisfeito. 

Sobre as metas e objetivos traçados para alcançar nessa etapa da vida, 7 (43,8%) 

disseram que muitas vezes, ao longo de sua trajetória de vida, costumavam traçar objetivos 

que poderiam ser concretizados nesta fase de suas vidas; 4 (25%) afirmaram que sempre 

fizeram objetivos e planos; 2 (12,5%) disseram que somente às vezes pensavam nesse 
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assunto; e 3 (18,8%) assinalaram que nunca fizeram qualquer tipo de plano para esta fase 

da vida. 

No que refere às alterações físicas e psicológicas percecionadas pelos cuidadores 

em si próprios após terem assumido a tarefa de cuidados, observou-se que 10 (62,3%) 

referem ter havido muita alteração; 4 (25, %) dizem ter percebido que houve bastante 

alteração; 1 (6,3%) identifica pouca alteração; e 1 (6,3%) observa muito pouca alteração. 

Na UCC-Aveiro, na perceção de 4 (50%) cuidadores, cuidar de seu ente querido 

tem sido uma tarefa bastante gratificante; 3 (37,5%) dos cuidadores disseram ser muito 

gratificante cuidar do seu familiar, enquanto 1 (12,5%) mostrou-se indeciso. Quanto à 

satisfação de, nessa fase da vida, estar a cuidar de alguém, 3 (37,5%) demonstraram estar 

muito pouco satisfeitos; 3 (37,5%) denotaram estar satisfeitos, enquanto 2 (25%) dizem 

estar muito satisfeitos em desempenhar a tarefa. 

Com relação à definição de metas ou objetivos para serem concretizados nessa 

etapa de vida, 5 (62,5%) disseram que, muitas vezes, ao longo de suas vidas, traçaram 

planos para serem realizados neste momento de suas vidas; 1 (12,5%) cuidador afirmou 

que isso ocorre às vezes; 1 (12,5%), que raramente isso ocorre; e 1 (12,5%) afirma nunca 

ter feito planos para o futuro. 

No aspeto do bem-estar físico e psicológico dos cuidadores, 4 (50%) disseram que 

houve bastante alteração no seu bem-estar físico e psicológico depois que passou a cuidar 

do seu familiar; 2 (25%) afirmaram ter havido muita alteração no seu bem-estar; e 2 (25%) 

relatam que teve pouca alteração em seu bem-estar físico e psicológico. 

Embora cuidar de alguém incapacitado seja uma tarefa exigente e, ao mesmo 

tempo, complexa, os cuidadores que fizeram parte deste estudo, na sua maioria, conseguem 

sentir-se gratificados em cuidar. Isso possivelmente pode estar relacionado com o que 

Erikson (1950), em sua teoria do desenvolvimento de adultos, defende que os indivíduos 

que estão na meia-idade (como é o caso da maioria dos cuidadores) são generativos, ou 

seja, preocupam-se em cuidar do outro, enriquecendo a vida das pessoas, quer seja pelo 

trabalho, quer seja pelo afeto (Belsky, 2010). Contudo Erikson (1950), quando defendeu 

este ponto de vista, não contava com o aumento da longevidade, motivo pelo qual 

defendeu o cuidar do outro sob a perspetiva social e não nos casos de adoecimento severo.   

No caso específico de adoecimento, quando o cuidador aceita responsabilizar-se 

pelos cuidados do seu ente querido, geralmente o faz movido pelos sentimentos de 
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reciprocidade, dever moral, ou outro. Com o prolongamento da doença e as exigências 

impostas pela mesma, o cuidador vai se dando conta que terá de ir muito além das suas 

limitações e possibilidades, pois o envolvimento com a tarefa exige que este, na maioria 

das vezes, deixe de viver a sua vida para viver a vida do seu ente querido. Esse motivo 

pode explicar o facto de que muitos cuidadores se sintam presos à tarefa, o que pode 

contribuir para que se vejam poucos gratificados ou muito pouco gratificados do 

desempenho desta. 

No aspeto da satisfação, observou-se que os cuidadores, em sua maioria, sentem-se 

satisfeitos por estar a cuidar o seu familiar. De acordo com a literatura, a satisfação com a 

tarefa reflete de imediato a noção de reciprocidade  (Figueiredo 2007). Porém, segundo 

esta autora, será necessário ter em atenção também a dinâmica interpessoal de cada 

cuidador, pois o sentir-se satisfeito em cuidar também pode estar relacionado com facto de 

ver a pessoa que cuida feliz, de poder fazer pequenos agrados, sendo que isto poderá 

melhorar a autoestima do cuidador. No caso específico da insatisfação e pouca satisfação, é 

provável que seja pelo facto de o cuidador ter que, na maioria das vezes, abdicar de sua 

vida pessoal, social e laboral para se dedicar ao seu familiar. 

Em relação às metas e planos para o futuro, devido à faixa etária em que se 

encontram, é normal que os cuidadores, ao longo de suas trajetórias de vida, estabeleçam 

metas e objetivos que deveriam ser concretizados nesta etapa específica de suas vidas. 

Geralmente esses objetivos estão relacionados com gozar a reforma, ajudar na criação dos 

netos, viajar, estabelecer novos contatos sociais, efetuar projetos que foram adiados e que 

agora são possíveis de realizar. No entanto, quando surge uma doença no meio familiar, 

todos esses objetivos passam para segundo plano e o cuidador passa a dedicar-se 

integralmente aos cuidados de seu familiar que se encontra incapacitado. 

Assumir o papel de cuidador traz uma série de intercorrências para a vida deste, 

motivo pelo qual geralmente se queixam de que, após a assunção da tarefa, passaram a ter 

prejuízos no seu bem-estar físico e psicológico. Muitos desses danos são causados pela 

vivência de situações desagradáveis e desconfortáveis, que geralmente obrigam o cuidador 

a grande esforço de energia e à execução de novas tarefas que se estenderão por um longo 

período de tempo (Pinquart & Sörensen, 2006). O cumular de todos esses aspetos faz 

despoletar no cuidador sintomas como: cansaço, dores de cabeça, dificuldade de 

concentração, frustração, problemas gástricos, desânimo, etc. 
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A conjugação de todos esses aspetos contribui para que o cuidador passe a 

manifestar sentimentos negativos que irão influenciar diretamente no seu bem-estar físico e 

psicológico (Pinquart & Sörensen, 2006). A par de todas essas dificuldades, existem 

aqueles cuidadores que referem os aspetos positivos que a tarefa lhe proporciona, ou seja, 

embora seja uma tarefa exigente, alguns cuidadores conseguem vê-la como uma descoberta 

de novas potencialidades. Sentem-se que são úteis e acabam por dar um novo sentido às 

suas vidas (Cardoso, 2011). Com isso, fica evidente que a tarefa de cuidar não segue um 

padrão de linearidade: o que pode ser visto por alguns cuidadores como uma experiência 

negativa, para outros, pode trazer um bom nível de satisfação.  

 

6.1.4 Projetos do cuidador para o futuro 

Na USF-SJO, 9 (56,3%) dos cuidadores manifestaram que não tinham planos para 

o futuro;4 (25%), que gostariam de ter uma vida mais estável; 2 (12,5%), que gostariam de 

fazer uma viagem; e 1 (6,3%) desejava retornar ao país onde vivia para rever os amigos. 

 Sobre esse aspeto na UCC-Aveiro, 3 (37,5%) afirmaram não ter planos; 4 (50%) 

gostariam de ter uma vida mais estável, enquanto 1 (12,5%) desejava retornar para o país 

onde fora imigrante e voltar a conviver com os amigos que lá fizera.  

Observa-se, através desses resultados, que em sua maioria os cuidadores não têm ou 

deixaram de fazer planos para o futuro. Este resultado pode estar relacionado com o facto 

de que, com as exigências da tarefa de cuidados às quais estão sujeitos, é previsível que os 

cuidadores deixem de ter aspirações em relação ao seu futuro, pois são numerosas as 

mudanças ocorridas em seu ritmo de vida. Isto faz com que prescindam daquilo que um dia 

pode ter sido idealizado para ser concretizado na fase da vida em que estão 

desempenhando a tarefa de cuidados (Araújo, Paul, & Martins, 2009). 

Isto pode ser constatado através dos estudos de Guadalupe, Costa e Daniel (2016), 

que salientam que, em relação ao futuro, os cuidadores mais frequentemente sinalizam 

sentimentos negativos, tais como: incerteza, tristeza, insegurança, ansiedade e 

desesperança. Quanto à vontade de ter uma vida mais estável, isto pode estar relacionado 

ao facto de que, ao passarem a exercer a atividade de cuidados, os cuidadores, ao nível 

pessoal, passam a ter uma vida de sacrifícios, uma vez que deixaram de fazer aquilo que 

lhes poderia causar satisfação e passaram a viver em função das necessidades do seu 

familiar incapacitado (Araújo et al., 2009). 
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Observa-se também, ainda em relação aos planos de futuro, que tanto os cuidadores 

da USF-SJO quanto os da UCC-Aveiro realçam a vontade de voltarem aos países onde um 

dia viveram parte de suas vidas e retornarem para a vida que tinham antes de se tornarem 

cuidadores informais. Este aspeto revela o quanto os cuidadores se sentem em dificuldade 

para vivenciar essa nova realidade de cuidados, tendo em conta os sacríficos que 

geralmente são obrigados a fazer para oferecer conforto e bem-estar ao seu familiar que se 

encontra incapacitado (Santos, 2005; Sequeira, 2010; Machado, 2012). 

 

6.2 Resultados da análise descritiva dos dados quantitativos 

 

No sentido de caracterizar o perfil dos cuidadores, no que concerne à qualidade de 

vida, o stress e à sobrecarga de trabalho, utilizou-se diferentes escalas com a intenção de 

verificar o estado físico e emocional dos cuidadores, a partir de uma análise descritiva. 

Para efeito de discussão de resultados, serão levados em conta os itens que, no contexto 

dos resultados de cada escala, apresentaram maiores percentuais em relação aos domínios 

em causa. 

 

6.2.1 Resultados da Escala de Qualidade de Vida (WHOQQL) 

 

a) USF-SJO 

Os dados relativos à Escala de Qualidade de Vida obtidos através das respostas 

oferecidas pelos cuidadores da USF-SJO, atenta que parte dos cuidadores descreve a sua 

qualidade de vida como sendo intermédia, ou seja, nem boa, nem má, como pode ser 

visualizado na tabela de resultados a seguir: 
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Tabela 4 - Escala de Qualidade de Vida (WHOQQL) - USF-SJO 
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Na USF-SJO, do total de participantes, uma grande parte dos cuidadores refere que 

sua qualidade de vida nem é boa nem é má. Importa considerar que o conceito de qualidade 

de vida, segundo Paula e Roque (2007), tem a ver com a perceção que o indivíduo tem em 

relação à sua posição na vida, ao seu contexto cultural e ao sistema de valores nos quais 

estão sustentados os seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações, que estão 

interrelacionados com os aspetos físicos, psicológicos, nível independência, relações 

sociais e as crenças pessoais de cada indivíduo. Tal resultado pode ser explicado a partir do 

contexto onde ocorre o desempenho da tarefa, pois o excesso de atividades, o alto grau de 

exigência qua atividade impõe, as dificuldades enfrentadas pelo cuidador sejam ao nível 

económico, seja ao nível social, tudo isto pode contribuir diretamente para a diminuição de 

qualidade de vida dos cuidadores familiares. 

Sobre o seu estado de saúde, metade dos participantes salienta que está nem 

satisfeita e nem insatisfeita com o seu atual quadro de saúde, e o mesmo acontece em 

relação ao sono. O facto de os cuidadores expressarem que estão num nível intermédio em 

relação à sua saúde e ao seu sono demonstra que, apesar de a tarefa de cuidados trazer uma 

série de sintomas no que respeita ao excessivo cansaço, exaustão, dores de cabeça, 

irritabilidade, depressão, insônia, problemas gástricos, entre outros (Cardoso, 2011; 

Machado, 2012; Pereira, 2013), os cuidadores ainda vão fazendo uma gestão adequada da 

tarefa, o que faz com que sua saúde e seu sono ainda não estejam totalmente 

comprometidos. 

Em relação à capacidade para desempenhar as atividades, uma parte dos cuidadores 

diz que não está satisfeita e nem insatisfeita. De igual forma, o mesmo número de 

participantes também respondeu nem satisfeito e nem insatisfeito no que se refere à sua 

capacidade para o trabalho. O acúmulo de tarefas no dia-a-dia dos cuidadores informais 

familiares pode trazer grande impacto para a sua saúde e seu bem-estar (Lage, 2007; 

Figueiredo, 2007; Mestre, 2010). Verifica-se, com esse resultado, que os cuidadores 

participantes deste estudo, por mais que tenham um número excessivo de tarefas para 

desempenhar no seu dia-a-dia, estão conseguindo efetuá-las; talvez não as executem da 

forma como gostariam, mas, dentro do que é possível, vão tentando concretizá-las. 

Considerando os dados relativos à satisfação dos cuidadores consigo próprios, 

satisfação com as suas relações pessoais e com o apoio que recebe dos amigos, o resultado 

denota ser positivo, na medida que os cuidadores indicam estar satisfeitos. Este resultado 
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sugere que os cuidadores, apesar de todas as dificuldades originadas da tarefa, ainda 

conseguem sentir-se bem consigo próprios. A par das repercussões negativas, a tarefa de 

cuidar pode fazer com que os cuidadores descubram novas potencialidades, possam 

experimentar novos sentimentos como o de amor e de partilha, além de satisfação e 

orgulho por estar fazendo o bem para quem precisa (Ashworth & Baker, 2000; Martins, 

2006). 

Nas questões que envolvem a satisfação com as relações pessoais e o apoio que 

recebem dos amigos, reflete-se a satisfação que os cuidadores indicam ter em relação ao 

apoio de suas redes de suporte social. Este tipo de apoio, no contexto dos cuidados 

informais, vem ganhando força, na medida que representam um grande contributo para a 

manutenção da saúde e do bem-estar dos cuidadores (Mestre, 2010; Brandão, 2011; 

Carvalho & Pereira, 2012). 

Face à questão que abordava até que ponto gosta da vida, alguns cuidadores 

disseram que gostavam nem muito nem pouco; sobre a vida ter sentido, também alguns 

participantes referem nem muito nem pouco, assim como uma parte dos cuidadores 

respondeu que sua vida tem muito sentido. No lazer, houve cuidadores que sinalizaram 

nada, outros disseram ter pouco tempo para o lazer. No item relacionado com a frequência 

de sentimentos negativos, tais como tristeza, desespero, ansiedade e depressão, uma parte 

significativa dos cuidadores referiu ter esses sentimentos algumas vezes, enquanto um 

pequeno grupo de cuidadores diz ter esses tipos de sentimentos frequentemente. 

Gostar da vida nem muito nem pouco – talvez este resultado esteja relacionado 

diretamente com o desenrolar diário da tarefa, juntamente com a confrontação da nova 

realidade, que pode suscitar no cuidador diferentes formas de ver a vida  (Pereira, 2013). 

Sobre a vida ter sentido ou não, novamente alguns cuidadores disseram nem muito nem 

pouco, enquanto um outro grupo de cuidadores expressou que as suas vidas têm sentido. 

Este resultado denota que cuidar não é uma tarefa que segue um padrão linear  (Neri & 

Sommerhalder, 2006). Segundo estas autoras, o manuseamento e a perceção que cada 

cuidador vai ter sobre a tarefa dependerá de muitos fatores, nomeadamente o tipo de 

vínculo emocional que o cuidador tem com familiar incapacitado, o grau de 

vulnerabilidade do cuidador, o relacionamento mantido entre o cuidador e o familiar 

incapacitado, entre tantos outros aspetos. 
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Assim sendo, fica evidente que, se para alguns cuidadores, mesmo que estejam 

desempenhando uma tarefa exigente e complexa, suas vidas têm sentido, na medida que 

encaram a tarefa como algo positivo e que lhes dá satisfação (Martins, 2002), outro grupo 

de cuidadores pode assumir uma conduta de, até certo ponto, acomodação frente às 

dificuldades que vão enfrentando no seu quotidiano. É nesse sentido que  Neri e 

Sommerhalder (2006) afirmam que as diferenças individuais e as variáveis atitudinais 

ajudam a explicar as diferentes formas que o cuidador utiliza para expressar suas 

perspetiva sobre a tarefa. 

No aspecto do lazer, os resultados desta investigação corroboram os estudos de  

Figueiredo e Sousa (2008),  Martins et al. (2003), Pereira (2013) e Sequeira (2010), que 

descrevem a atividade de cuidador informal como sendo algo que exige um grande 

envolvimento do cuidador, motivo pelo qual a mesma tem impacto em vários domínios de 

sua vida. Um dos aspetos mais afetados são as atividades de lazer, que, devido à 

necessidade de cuidados constantes, faz com que o cuidador tenha maior dificuldade para 

conciliar a tarefa com alguma atividade de lazer (Sequeira, 2010). 

Em relação aos sentimentos negativos, a maioria dos cuidadores indicou que, em 

algumas vezes, teve esses tipos de sentimentos. Os estudos de Brito (2000), Martins et al. 

(2003) e Pereira (2013) são congruentes com os resultados deste estudo, tendo em conta 

que, segundo esses autores, devido a atividade de cuidador informal familiar ter influências 

tanto a nível físico como psicológico, é comum os cuidadores manifestarem sentimentos 

negativos, tais como tristeza, depressão, ansiedade, entre muitos outros. 

 

b) UCC-Aveiro 

Na abaixo são apresentados os dados relativos à Escala de Qualidade de Vida 

fornecidos pelos cuidadores da UCC-Aveiro. 
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Tabela 2 - Escala de Qualidade de Vida (WHOQQL) – UCC-Aveiro 
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Em relação à qualidade de vida, a resposta dos cuidadores da UCC-Aveiro sobre 

esse item é semelhante à dada pelos da USF-SJO, na qual boa parte dos participantes 

referem que sua qualidade de vida não é boa nem má. Este resultado demonstra que os 

cuidadores percecionam sua qualidade de vida como sendo intermédia. Os estudos de 

Araújo et al. (2013), Brito (2000), França (2010) e Sequeira (2010) realçam o quanto o 

desempenho da atividade de cuidador informal tem forte impacto na qualidade de vida dos 

cuidadores. Embora isto já tenha sido comprovado através dos estudos desses autores, na 

UCC-Aveiro, os cuidadores ainda se encontram com sua qualidade de vida parcialmente 

prejudicada em decorrência da atividade que executam. 

Quanto à questão da saúde e do sono, os cuidadores dizem estar satisfeitos com a 

sua saúde. Em relação ao sono, houve indicadores registados no nível muito insatisfeito, 

assim como também indicadores nem satisfeito e nem insatisfeito e satisfeito. Apesar de 

haver evidências quanto as implicações que a tarefa de cuidador informal tem sobre a 

saúde do cuidador, metade dos cuidadores da UCC-Aveiro denotam satisfação com a sua 

saúde. Este resultado assemelha-se ao que afirmam Neri e Sommerhalder (2006), para 

quem a saúde do cuidador não é afetada quando estes lançam mão de estratégias que 

poderão resultar em comportamentos e práticas utilizadas em seu próprio favor, fazendo 

com que sua saúde seja preservada. 

O sono é outra variável que sofre alterações no quadro de saúde do cuidador. Neste 

estudo, os cuidadores da UCC-Aveiro referem, ao mesmo tempo, que estão satisfeitos, nem 

satisfeitos e nem insatisfeitos e, também, que estão satisfeitos. Apesar de autores como 

Brito (2000), Figueiredo (2007) e Sequeira, (2010) salientarem, em seus estudos, que um 

dos impactos da tarefa de cuidados tem implicações diretas com a qualidade do sono do 

cuidador, os cuidadores da UCC-Aveiro contrariam esta tendência, uma vez que os 

resultados, de maneira geral, apontam para um nível de satisfação razoável. 

Em se tratando da capacidade para o desempenho da tarefa no dia-a-dia, 5 (62,5%) 

inquiridos realçam que estão satisfeitos. Quanto o nível de capacidade para o trabalho, 3 

(37,5%) dizem ter boa capacidade. Este resultado demonstra que, apesar de a atividade de 

cuidador informal ser desgastante porque impõe ao cuidador a necessidade de execução de 

inúmeras tarefas, uma parte dos cuidadores participantes deste estudo indica que está, de 

alguma forma, satisfeita com sua capacidade de trabalho. Sobre esse aspeto, Machado 

(2012) sublinha que, quando os cuidadores se identificam com a tarefa, conseguem gerir o 
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seu dia-a-dia de forma que o excesso de atividade não influencie a sua capacidade para o 

trabalho. 

No que respeita à satisfação consigo próprio, metade dos participantes sentem-se 

satisfeitos. Apesar de todos os efeitos negativos que a tarefa de cuidados tem sobre o 

cuidador, a maioria dos cuidadores deste estudo mostra-se satisfeita consigo mesma. Na 

leitura de Neri e Sommerhalder (2006), os cuidadores, quando desenvolvem estratégias 

cujo objetivo a facilitar o desempenho da tarefa, tendem a demonstrar sentimentos 

positivos em relação ao seu papel. Isto fará com que o mesmo melhore o seu sentimento de 

autoestima (Figueiredo, 2007). 

No aspeto das relações pessoais, os cuidadores sinalizam estar satisfeitos com os 

seus relacionamentos pessoais, bem como referem satisfação em relação ao apoio que 

recebe dos amigos. Tal como na USF-SJO, os cuidadores na UCC-Aveiro, na sua maioria, 

também estão satisfeitos com o apoio que recebem de seus amigos e familiares. O apoio de 

uma rede de suporte social no âmbito dos cuidados informais familiares tem-se revelado 

como uma variável mediadora que possibilita melhoria da qualidade de vida dos familiares 

cuidadores (Mestre, 2010). 

Quanto a gostar da vida, os cuidadores também apresentam bons níveis de 

satisfação, tendo em conta que referem gostar muito da vida. No que se refere ao sentido 

da vida, alguns cuidadores citam nem muito nem pouco, enquanto outros consideram que 

suas vidas têm muito sentido. Sobre as atividades de lazer, alguns cuidadores referem ter 

pouco lazer. Já é reconhecido pela literatura nacional e internacional o quanto a atividade 

de cuidador é desgastante e os danos que ela causa na vida pessoal dos cuidadores. Estes 

resultados constatam que, embora o contexto de cuidados no domicílio possa ser danoso, 

os cuidadores participantes deste estudo conseguem não se deixar abater pelas dificuldades 

impostas pela tarefa. Tal aspeto pode estar interligado com a forma subjetiva que cada 

cuidador perceciona o seu contexto de cuidar. 

Essa afirmação vem ao encontro dos estudos de Neri e Sommerhalder (2006), 

Figueiredo (2007) e Figueiredo e Sousa (2008), que sustentam ser a avaliação subjetiva e 

cognitiva que o cuidador faz sobre o seu contexto de cuidados o elemento que fará com 

que seja dado sentido a tudo aquilo que o cuidador poderá realizar e que, por sua vez, fazer 

parte de sua vida. 
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A falta de atividades de lazer sempre foi apontada pela literatura como uma queixa 

permanente pelos cuidadores. Neste estudo, 3 (37,5%) participantes destacam que têm 

pouco lazer; 2 (25%), nenhum; e 02 (25%), algumas vezes. Estes resultados confirmam o 

que já é evidenciando pela literatura através de autores como Brito (2000), Sequeira (2010) 

e Machado (2012), que, em seus estudos, sublinham geralmente estarem os cuidadores 

envolvidos com a tarefa em tempo integral e isto fazer com que tenham dificuldades para 

atividades de lazer. 

Com relação à frequência de sentimentos negativos, 5 (62,5%) referem que, muitas 

vezes, têm sentimentos de tristeza, desespero, ansiedade e depressão. Este resultado 

corrobora os estudos de Martins et al. (2003), que salientam que a manifestação de 

sentimentos negativos geralmente ocorre em virtude do acúmulo de tarefas que cuidador 

tem que desenvolver no seu dia-a-dia, sendo comum sentirem-se sobrecarregados e passem 

a ter sua saúde e seu bem-estar comprometidos.  

 

6.2.2 Resultados da Escala de Perceção de Stress (EPS) 

 

a) USF-SJO 

Na tabela a seguir são apresentados os dados relativos à Escala de Perceção de 

Stress, fornecidos pelos cuidadores de USF-SJO. 
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Tabela 3 - Escala de Perceção de Stress – USF-SJO 
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Sobre o stress dos cuidadores informais familiares de USF-SJO, observa-se que há 

inúmeros estudos apontando esta variável como um dos problemas de maior relevância 

entre os cuidadores. De acordo com Caçote e Faria (2015), o stress resulta da perceção 

individual sobre os acontecimentos danosos que podem ter repercussão nos aspetos 

fisiológicos, psicológicos e sociais (Vaz-Serra, 2008). No âmbito dos cuidados familiares, 

o ato de cuidar tem sido visto como um factor stressante devido ao caráter das atividades a 

serem executadas e a sua duração. A conjugação desses aspetos pode desencadear no 

cuidador sentimentos negativos que podem trazer prejuízos à sua saúde física e emocional 

(Souza et al., 2015). 

Em relação aos resultados sobre a perceção do stress em USF-SJO, os cuidadores, 

na sua maioria, sinalizaram em quase todas as dimensões da escala que algumas vezes se 

sentem stressados. Andrade (2009), em seus estudos, sublinhou que são vários os fatores 

que podem gerar stress nos cuidadores; dentre esses aspetos estão: aumento da intensidade 

dos cuidados, grau de dependência do familiar, falta de conhecimento sobre a doença e sua 

evolução, isolamento social, dificuldades financeiras, conflitos familiares e ainda alguma 

dificuldade para aceitar o papel que vem assumindo diante dessa nova realidade.  

Os resultados em USF-SJO sugerem que, apesar de os cuidadores percecionarem 

algum nível de stress no seu dia-a-dia, os mesmos, na medida do possível, estão 

conseguindo gerir os seus conflitos em relação à tarefa. Numa pesquisa realizada por 

Ekwall, Sivberg e Hallberg (2007), foi evidenciado que 87,2% dos cuidadores 

entrevistados disseram que, para enfrentar as dificuldades oriundas da tarefa de cuidar, 

estabelecem prioridades tais como: “controlar as emoções”, “encarar a vida por etapas”, 

além de “procurar características positivas da situação”. Com base no resultado desse 

estudo, é possível verificar que alguns cuidadores, mesmo nas situações adversas, 

conseguem mobilizar seus recursos emocionais, de forma que o impacto da tarefa não 

desequilibre totalmente o seu estado emocional. É possível que seja isso que os cuidadores 

aqui referidos queiram sinalizar a partir das respostas que deram às diferentes dimensões 

da escala. 

 

b) UCC-Aveiro 

Quanto aos resultados da Escala de Perceção de Stress, fornecidos pelos cuidadores 

de UCC-Aveiro, a maioria das respostas se centrou na parte intermédia da escala, fazendo-
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nos crer que esses cuidadores não se encontram ainda com altos níveis de stress, tal como 

pode ser visualizado na tabela: 
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Tabela 4 - Escala de Perceção de Stress (EPS) – UCC-Aveiro 
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Ao nível de perceção de stress, os cuidadores da UCC-Aveiro, também na sua 

maioria, encontram-se no nível razoável, tendo em conta que a maior incidência de 

resposta é na frequência algumas vezes para as diferentes situações apresentadas. Em 

alguns casos, como nas questões 09- no último mês com que frequência se sentiu que era 

capaz de controlar suas irritações;  (12- no último mês com que frequência foi capaz de 

controlar seu tempo e   (13 – no último mês com que frequência sentiu que as dificuldades 

se acumulavam ao ponto de não ser capaz de ultrapassara,  maior incidência de resposta é 

com muita frequência, o que significa que eles podem estar a encontrar dificuldade para 

ultrapassar as exigências impostas pela tarefa de cuidar. Embora na questão 13 da escala, 3 

(37,5%) dos cuidadores tenham indicado que muitas vezes sentiram que as dificuldades se 

acumulavam ao ponto de não ser capaz de ultrapassar, este resultado não pode não ter 

relevância. 

No caso específico dos cuidadores informais, Folkman e Lazaru 1985 (citado in  

Figueiredo, 2007) advogam que o stress deve ser visto como a relação entre a pessoa e o 

ambiente e essa relação deve ser avaliada pelo indivíduo como relevante para o seu bem-

estar. Para esses autores, será nesta interação que se deverá consolidar o stress, ou seja, na 

confrontação entre as exigências impostas pelo meio e a capacidade do indivíduo para lidar 

com as respetivas situações de forma satisfatória. 

Nesta linha de raciocínio, fica evidente que a avaliação cognitiva tem importante 

papel quanto à interpretação que o indivíduo faz sobre determinada interação com o 

ambiente. É isso a que alguns autores chamam de estratégias de coping, que nada mais são 

do que as várias formas que o indivíduo busca para se socorrer das situações adversas 

(Figueiredo, 2007). 

Um estudo realizado por Simonetti e Ferreira (2008) revelou que é comum, entre os 

cuidadores informais familiares, buscarem força na fé, nas suas crenças religiosas e na 

resignação para tentarem vencer as dificuldades da tarefa. Esta é uma das muitas 

estratégias que os cuidadores utilizam no seu dia-a-dia para poder dar conta de todas as 

dificuldades emanadas pela tarefa. Assim sendo e tendo em conta os resultados de 

perceção de stress da UCC-Aveiro, é possível verificar que o facto de os cuidadores 

apresentarem níveis razoáveis de stress, talvez se verifique porque estejam mobilizando 

suas estratégias de coping para a auxiliá-los na manutenção da sua saúde e bem-estar.    
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6.2.3. - Resultados do Questionário de Avaliação do Impacto Físico, Emocional e 

Social do Papel do Cuidador Informal (QASCI) 

 

a) USF-SJO  

Os dados relativos à Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal, fornecidos 

pelos cuidadores de USF-SJO apontam que, nesse domínio, é confirmado o que é 

evidenciado na literatura acerca os impactos que a tarefa tem sobre a vida pessoal dos 

cuidadores. Esses resultados poderão ser percebidos de uma forma mais abrangente na 

tabela a seguir: 
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Tabela 5 - Questionário de avaliação do impacto físico, emocional e social do cuidador informal (QASCI)–  USF-SJO 
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Considerando que esta escala possui sete dimensões, os resultados serão 

apresentados conforme cada dimensão.  

A sobrecarga emocional corresponde aos itens 1 a 4 da escala. Nesta dimensão, a 

maior incidência de respostas é às vezes, que está situado na parte intermédia da tabela. 

Através deste resultado, fica evidente que, quanto à sobrecarga emocional, os cuidadores 

de USF-SJO ainda estão conseguindo gerir as implicações que a tarefa tem sobre o seu 

estado emocional. 

Os impactos emocionais causados pelo desempenho da tarefa têm sido 

evidenciados por diversos autores, tais como Machado (2012), que afirma que o cuidar no 

domicílio pode trazer para o cuidador uma mistura de sentimentos que podem ser 

vivenciados tanto positivamente como negativamente. Os aspetos positivos podem originar 

de situações de sentimentos de satisfação por estar fazendo o bem a alguém. Nessa mesma 

proporção podem surgir os aspetos negativos que geralmente estão relacionados com os 

conflitos internos do cuidador, uma vez que este, ao assumir a tarefa vê sua vida pessoal 

desorganizar-se, tendo em conta o acúmulo de tarefas que terá que executar. 

Na dimensão implicações na vida pessoal, prevaleceram as respostas às vezes, 

quase sempre e sempre. Isto demonstra o quanto a tarefa de cuidados informais tem 

impacto na vida pessoal do cuidador informal familiar. Com relação a esse aspeto, Araújo, 

Paul e Martins (2009) realizaram uma pesquisa com 12 cuidadores informais de pacientes 

com sequelas de AVC, na qual constataram que, devido ao facto de terem assumido a 

responsabilidade pelos cuidados, as queixas dos cuidadores centravam-se nas alterações 

dos seus ritmos de vida, no ter que assumir novos papéis em detrimentos de outros e na 

mudança radical que suas vidas tiveram que sofrer após tornarem-se cuidadores familiares. 

Sobre esses aspetos podem-se destacar ainda os estudos de Lage (2005), Sequeira 

(2010), Pereira (2013) e Martins, Barbosa e Fonseca (2014). Segundo esses autores, 

quando um familiar assume os cuidados no domicílio, de imediato, ao se envolver 

integralmente com a tarefa, vai ter comprometida toda a sua vida pessoal nos vários 

domínios, motivo pelo qual pode manifestar sentimentos negativos em relação à tarefa.  

Em relação à sobrecarga financeira, neste estudo mesmo que não seja muito 

significativo, há evidência de sobrecarga nesse domínio. Dentro dos vários domínios que 

envolvem a sobrecarga dos cuidadores informais, a sobrecarga financeira também tem 

forte impacto na vida dos cuidadores. Floriani (2005), em seus estudos, sublinha que em 
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uma pesquisa realizada com 492 cuidadores, 20% perderam os seus empregos, 31% 

tiveram perda quase total ou total de suas reservas financeiras e 29% das famílias perderam 

a principal fonte de renda. Nesse estudo, ficou constatado que as famílias de baixos 

rendimentos foram as mais atingidas. 

Nesta direção, os estudos de Martins, Ribeiro e Garrett (2003) realçam que cuidar, 

além de ter custos físicos e emocionais para os cuidadores, também repercute na situação 

económica e financeira dos mesmos. Apesar de não ser um aspeto predominante, este 

estudo indica que existe, mesmo que não seja em grande escala, alguma perceção de 

sobrecarga financeira pelos cuidadores. 

Sobre a dimensão de sobrecarga relativa às reações a exigências, a maioria das 

respostas dos cuidadores situam-se no aspeto não/nunca ou às vezes. Este resultado denota 

que os cuidadores de USF-SJO participantes deste estudo estão, de alguma forma, a saber 

lidar com algumas situações específicas que envolvem o cuidar. A inexistência de 

sobrecarga nesse domínio pode estar associada aos tipos de estratégias que os cuidadores 

estão a utilizar para vencer as suas dificuldades, bem como ao facto de poderem sentir 

satisfação, embora a tarefa seja complexa e exigente (Figueiredo, 2007). 

No tocante ao mecanismo de eficácia e controle, os resultados de maior evidência 

situam-se entre as frequências às vezes, quase sempre e sempre. Este resultado pressupõe 

que não se verifica sobrecarga excessiva nessa dimensão. Tal facto também pode estar 

relacionado com as vivências e as experiências que os cuidadores possam estar a construir 

em seu dia após dia, o que faz com que não tenham dificuldades para enfrentar situações 

ligadas a esse domínio.  

O suporte social tem sido considerado por diversos autores que investigam sobre 

essa temática como uma mais-valia no processo que envolve os cuidados informais 

familiares. Nesta categoria, os percentuais relevantes situam-se nas frequências às vezes e 

sempre. Tal resultado demonstra que os cuidadores estão a receber, de certa forma, algum 

apoio de suas redes de suporte social. 

Verifica-se, portanto, que esses resultados corroboram com os estudos de 

Figueiredo (2007), Brandão (2011) e Castro, Vagos e Neri de Souza (2013). Essas autoras 

sublinham que, quanto mais elevados são os níveis de suporte social, maior é a atenuação 

dos sentimentos negativos relacionados com a tarefa.  
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Na dimensão satisfação com o papel e com o familiar, os cuidadores, em sua 

maioria, responderam na frequência sempre, ou seja, através desse resultado, observa-se 

que os cuidadores estão de alguma forma satisfeitos com o seu papel e a tarefa que 

executam. Com relação a esse aspeto, autores como Neri e Sommerhalder (2006), Cardoso  

(2011) e Machado (2012) têm conclusões muito parecidas. Para essas autoras, as 

dificuldades vivenciadas pelos cuidadores no desempenho da tarefa convivem de igual 

forma com as satisfações manifestadas pelos cuidadores. Laham (2003) e Nijboer, 

Trimstra, Tempelar, Sanderman e Van den Bos (1999) destacam que, dentre as satisfações 

dos cuidadores, ganham maior destaque o reconhecimento social, a recompensa espiritual, 

o amor e a afeição pela pessoa cuidada. A partir dessas conceções, presume-se que possam 

ser estes os motivos que fazem com que os cuidadores da USF-SJO se sintam satisfeitos 

com o seu papel e a sua tarefa. 

 

b) UCC-Aveiro 

Na tabela a seguir são apresentados os dados relativos à Avaliação da Sobrecarga 

do Cuidador Informal, fornecidos pelos cuidadores de UCC-Aveiro. 
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Tabela 6 - Questionário de Avaliação do impacto físico, emocional e social do cuidador informal (QASCI) – UCC-Aveiro 
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Relativamente à dimensão sobrecarga emocional, o índice mais sinalizado pelos 

cuidadores da UCC-Aveiro foi às vezes. Tendo em conta que esta dimensão da escala está 

relacionada diretamente com aspetos subjetivos de sobrecarga, observa-se, através desses 

resultados, que os cuidadores talvez pontualmente percecionam esse tipo de sobrecarga de  

Autores como Figueiredo e Sousa (2008), Sequeira (2010) e Pereira (2013) referem 

nos seus estudos os fortes impactos que a sobrecarga objetiva e subjetiva têm sobre a saúde 

e o bem-estar dos cuidadores informais familiares. No caso dos cuidadores que fizeram 

parte deste estudo, os resultados sugerem que, embora a tarefa de cuidador seja exigente e 

complexa, tal como em USF-SJO, os cuidadores da UCC-Aveiro ainda não evidenciam 

acentuada sobrecarga neste domínio. 

Na dimensão implicações na vida pessoal, os resultados deste estudo 

tendencialmente estão concentrados nas frequências às vezes, quase sempre e sempre. 

Cuidar tem implicações na vida pessoal, laboral e social dos cuidadores (Martins et al., 

2003). O exercício deste papel traz mudanças significativas para a vida do cuidador, 

obrigando-o a dedicar-se integralmente à tarefa e isto vai refletir diretamente na sua vida 

pessoal, fazendo com o mesmo manifeste muitas vezes sentimentos negativos (Cardoso, 

2011). A partir dessa lógica, pode-se dizer que os cuidadores da UCC-Aveiro, ainda que 

não com tanto impacto, percecionam este tipo de sobrecarga. 

Tal como em USF-SJO, os cuidadores da UCC-Aveiro também percecionam 

sobrecarga financeira. Como já foi dito anteriormente, o cotidiano de cuidados é exigente 

em vários níveis, inclusive no aspeto financeiro, tendo em conta diversas exigências 

económicas às quais os cuidadores estão sujeitos  (Pereira, 2011). Nessa mesma direção, 

Borba, Schwartz e Kantorski (2008) salientam que muitos cuidadores têm suas situações 

financeiras agravadas devido à necessidade de uma nova estrutura nas relações de trabalho, 

nas inter-relações e no orçamento familiar, tendo em conta a necessidade de assegurar o 

bem-estar do familiar incapacitado.  

Na dimensão reações a exigências, os cuidadores, em sua maioria, indicaram 

não/nunca às questões apresentadas. Desta forma, fica evidenciado que grande parte dos 

participantes deste estudo não percecionam este tipo de sobrecarga, facto que pode estar 

relacionado com os aspetos positivos vistos a partir da perspetiva individual de cada 

cuidador (Neri, Carvalho, Freitas & Py, 2002). 
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Em relação à dimensão mecanismo de eficácia e controlo, tendo em vista os 

resultados apresentados, observa-se que os cuidadores não sinalizaram de forma explícita 

que percecionam sobrecarga neste domínio. Este resultado leva a crer que talvez os 

cuidadores estejam, no seu cotidiano de cuidados, a conseguir potenciar as suas estratégias 

de coping para enfrentar suas dificuldades. 

No aspeto suporte social, tal como em USF-SJO, os cuidadores também 

demonstram percecionar bons níveis de suporte social. Este resultado relaciona-se com o 

que Mestre (2010) refere sobre esta dimensão. Esta autora considera que o apoio social 

recebido pelo cuidador se constitui numa importante ferramenta na diminuição de 

sobrecarga, uma vez que este tipo de apoio assume um papel de mediador, o que faz com 

que seja reduzido, nos cuidadores, os efeitos da sobrecarga.  

Por fim, no tocante à satisfação com o papel e com o familiar, os cuidadores 

demonstram estar satisfeitos com o seu novo papel. Este resultado pode estar associado ao 

facto de os cuidadores poderem ver sua tarefa pelo lado positivo, segundo (Cardoso, 2011). 

Ou seja, os cuidadores, em sua prática de cuidados, podem estar a vivenciar sentimentos de 

reciprocidade, proximidade com o recetor de cuidados, além de sentir satisfação e orgulho 

por estarem desempenhando este papel. 

 

6.2.4. - Resultados da Escala de Competências Pessoais e Sociais (ECPS) 

 

Os resultados obtidos a partir das respostas dos cuidadores informais familiares de 

USF-SJO e da UCC-Aveiro, respetivamente, às questões apresentadas na Escala de 

Competências Pessoais e Sociais aferem que os participantes concordam que possuem as 

competências pessoais/sociais propostas nesta investigação, tal como apontam os dados da 

tabela a seguir: 
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Tabela 7 - Escala de Competências Pessoais e Sociais (ECPS) – USF-SJO 
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Tabela 8 - Escala de Competências Pessoais e Sociais (ECPS)– UCC-Aveiro 
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A utilização desta escala teve como objetivo avaliar e mensurar se os cuidadores 

informais familiares participantes deste estudo possuíam ou não as competências 

pessoais/sociais que constituem objeto desta investigação. 

Como já foi dito anteriormente, o uso desta escala ocorreu em caráter experimental, 

tendo sido construída a partir de um conjunto de escalas, nomeadamente de: i) 

autoconhecimento; ii) autoestima; iii) empatia; iv) assertividade; v) resiliência e vi) suporte 

social. Apesar deste instrumento ainda não ter sido validado conforme as normas e padrões 

científicos, observa-se que o mesmo indicia ter uma boa validade interna, tendo em vista 

que, de acordo com as normas estatísticas, esta escala possui um Alpha de Cronbach (0.92) 

consistente, o que pode garantir a fidedignidade e a fiabilidade de seus resultados. 

Sendo assim, e de acordo com os resultados apresentados, é possível constatar que 

a maioria dos participantes de USF-SJO e da UCC-Aveiro concordam que possuem as 

competências pessoais/sociais propostas nesta investigação. 

Tal resultado pode estar relacionado com o que diz Malglaive (1995) acerca do 

conceito de competência na formação de adultos. Este autor defende que o processo 

dinâmico que envolve a “capacidade” centra-se nos saberes em uso, devendo ser 

compreendida como uma ação do pensamento sobre os saberes que orientam 

materialmente ou simbolicamente aquilo que servirá para a construção de novos saberes. 

Essa lógica defendida por Malglaive (1995) interliga-se com o que Zarifian (2003)  

denominou de competências em último plano ou de competência de recurso. Para este 

autor, essas competências estão assentes naquilo que se aprende de mais estável e durável 

das atitudes. 

Considerando que as competências pessoais/sociais são aquelas que envolvem a 

coerência entre comportamentos, pensamentos, sentimentos e valores internalizados (Del 

Prette & Del Prette, 2001), que, por sua vez, resultarão em atitudes manifestadas em 

contexto social no qual o indivíduo está inserido. Verifica-se neste estudo que os 

cuidadores familiares acreditam possuir essas competências, uma vez que, através de sua 

própria avaliação, conseguem percecioná-las ao nível de seus comportamentos. 

 

6.3 Análise Qualitativa 
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Passamos a analisar os dados qualitativos que foram coletados nas sessões da 

intervenção. Devemos lembrar que a aplicação da intervenção se constituiu na segunda 

etapa desta investigação e contou com 10 sessões e com a participação de 9 cuidadores de 

USF-SJO e 5 cuidadores da UCC-Aveiro. Todas as sessões foram devidamente filmadas. 

Sobre o uso de vídeos na investigação social, de acordo com Loizos (2014), a sua principal 

função é registar de forma fidedigna um conjunto de ações humanas difíceis de serem 

descritas compreensivamente por um único observador, no espaço em que se desenrola. 

A figura abaixo apresenta a árvore das principais categorias de análise, vinculadas 

as competências analisadas e definidas a priori, conforme o programa de intervenção e 

inseridas no software. 

 

Figura 8 - Árvore de categorias do WebQDA, Fonte: software webQDA 

 

6.3.1 Procedimentos de análises das sessões 

 

Relativamente as análises das sessões de intervenção, a primeira e a segunda 

sessão, não serão objeto de análise, tendo em conta que a primeira sessão teve como 

objetivo organizar o grupo no sentido de possibilitar o conhecimento entre os membros, 
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negociar as regras de funcionamento do grupo, dar a conhecer os objetivos da intervenção, 

verificar quais as expetativas do grupo em relação a intervenção e por último favorecer o 

estabelecimento de vínculo entre os participantes. A segunda sessão foi orientada para 

informar os cuidadores sobre as doenças dos familiares que estavam a cuidar.  

Considerando que os cuidadores não demonstraram interesse em receber este tipo 

de informação, uma vez que segundo seus próprios relatos os enfermeiros já faziam isso, 

optou-se por manter a sessão tendo em conta a necessidade de fazer com que o grupo 

partilhasse um pouco mais sobre suas dúvidas, incertezas e pontos comuns sobre os tipos 

de procedimentos que utilizavam para os cuidados no dia-a-dia. 

Atendendo aos objetivos desta investigação, os dados serão analisados e discutidos 

a partir da 3ª sessão ao pormenor, ao mesmo tempo, estes serão apresentadas por meio das 

categorias e subcategorias de análise. Os resultados, organizados por meio de tabela, 

evidenciarão os principais resultados bem como os relatos dos participantes, de forma a 

exemplificarmos as suas perceções. 

Vale ressaltar que embora a 1ª e 2ª sessão não terem sido objeto de análise, os 

resultados obtidos através destas sessões serviram para clarificar e dar maior robustez aos 

relatos dos cuidadores nas sessões seguintes onde foram abordadas as competências objeto 

deste estudo.  

 

Análise de conteúdo das sessões psicoeducativas do programa de intervenção 

A partir deste tópico serão analisados os resultados das competências adaptadas no 

âmbito do programa de intervenção para cuidadores informais familiares. 

6.3.2 (3.ª Sessão) O que é ser cuidador informal? 

 

A tarefa de cuidador informal não segue um padrão linear, ou seja, para alguns 

cuidadores, esta tarefa pode ser motivo de gratificação e satisfação, enquanto para outros 

pode desencadear sintomas depressão, tristeza, ansiedade, etc. O que poderá definir o grau 

de satisfação ou insatisfação, será o nível de relacionamento estabelecido entre a pessoa 

recetora de cuidados e o cuidador  (Neri & Sommerhalder, 2006). 

De acordo com a Tabela 9, os cuidadores informais familiares relataram de acordo 

com as suas vivências, as suas perspetivas sobre a tarefa que executam. 
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Tabela 9 - Categorias de análise da 3.ª sessão: O que é ser Cuidador Informal? 

    
Categoria Principal: Cuidador Informal 67 

      Categoria: Conceito pessoal sobre a tarefa/atividade de CI 60 

    

S
u

b
 

ca
te

g
o

ri
as

 

 

Cuidar o melhor que puder 6 

    Obrigação para com o familiar 2 

    Cuidar como Reciprocidade 3 

    Cuidar de si para cuidar do outro 6 

    Ter muito amor pela pessoa 5 

    Aspetos Positivos 7 

      Gosto pela atividade de CI 5 

      Melhora no relacionamento 2 

    Aspetos menos favoráveis 31 

      Demasiadas preocupações 2 

      Falta de apoio familiar 4 

      Falta de tempo/disponibilidade 9 

      Exige muita paciência 4 

      Abdicação 5 

      Anulação 4 

      Dedicação por completo 3 

    

      
Categoria: Motivo de ser CI 3 

  

 

S
u
b

 

ca
te

g
o
ri

as
 

  
Falta de disponibilidade de outros membros da família 1 

      
Realização em cuidar do familiar 2 

  
  

      
Categoria: Planos/Pensamentos sobre o futuro 

4 

        Preocupação 1 

    

 S
u
b

 

ca
te

g
o
ri

as
 

  Pensar/planear novas atividades 2 

        Ser cuidada/ Ter quem cuide 1 

      

 

Assim, como forma de sistematizar as respostas encontradas, foram criadas as 

subcategorias: conceito pessoal sobre a tarefa, motivações que levaram a ser cuidador 

informal, suporte na atividade e ainda planos para o futuro. Todas essas subcategorias 

totalizaram 67 referências. 

 

a) Conceito pessoal sobre a tarefa 
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a1) Aspetos negativos (31) 

 

 Falta de tempo e disponibilidade total para o cuidado (9) 

 

(CI-2) “Para mim é estar presa, para o doente. Não poder ter liberdade de ir a lado 

nenhum, nem para ir num jantar, numa festa, nem a lado nenhum, tem que estar 

cuidando…”  

(CI-1) “Sim quero fazer algumas coisas e não podemos. Por exemplo, ir as compras, sair 

com meus filhos, passear com meu neto, que fica lá de manhã e é sempre tudo a correr, 

porque fico lá preocupada com ele”. 

 

O contexto de cuidados no domicílio além de complexo envolve muitos fatores que 

estão diretamente associados ao desempenho do papel de cuidador (Sequeira, 2010). 

Devido às necessidades do familiar incapacitado, o cuidador passa a ter um tempo reduzido 

para si e para desenvolver suas atividades pessoais, sociais e familiares. Este aspeto pode 

fazer despoletar na relação cuidador e pessoa cuidada, conflitos, uma vez que por um lado 

o cuidador tem vontade de cuidar do seu familiar, mas por outro tem a vontade de 

continuar com a sua própria vida (Sequeira, 2010). 

 

a2) Aspetos positivos (7) 

 

 Cuidar o melhor que puder (6) 

 

(CI-5) “Eu... a minha finalidade é cuidar do doente o melhor que eu puder dar conforto, 

alimentar, fazer higiene até o dia que tudo acaba. Eu acho que ele fica agoniado e eu 

tenho que continuar no meu caminho, na maneira que eu puder”. 

 (CI-8) “Eu sinto-me realizada porque vejo que o meu marido é muito bem tratado lá na 

minha casa do que…. Ele esteve no hospital, eu não tenho mal nenhum em dizer do 

hospital de Aveiro, foram impecáveis, mas em casa, é o lado dele, se ele tiver um 

bocadinho de noção sabe que está naquilo que construiu, na casa dele ao lado da família e 

mais ninguém toma conta dele como eu, venha quem vier, venha enfermeira, venha 

doutores, mas melhor que eu, eles não conseguem tratar”. 
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 Cuidar de si para cuidar do outro (6) 

 

(CI-1) “Nós temos que arranjar uma coisa assim, eu tento não pensar, ocupar a mente em 

qualquer coisa, se gosto de fazer ponto cruz durante o dia, enquanto estou a fazer aquilo 

que acho que está bonito, não se está a pensar na doença do seu marido. Fazer algo que 

goste, não é isso que faz a senhora deixar de gostar mais do seu marido”. 

(…..) “A minha mãe me disse, o que eu andava a fazer lá toda a semana? Andas a perder 

tempo, fala com a tua doutora. Eu disse: é por sua causa…. é preciso ter saúde para a 

gente lidar com eles e…. e tudo. A casa hora, a cada momento, a gente precisa de tudo 

para estar ali para eles. É tudo, é o dia inteiro”. 

 

 Ter muito amor pela pessoa (5) 

 

(CI-3) “Ser cuidadora é tudo. É o que as colegas já disseram e muito mais. Mas acima de 

tudo, realmente temos que ter uma capacidade de amor, muito amor realmente, muita 

paciência, respirar as vezes fundo. Isto acontece comigo muitas vezes”. 

(CI-9) “Eu respiro fundo às vezes até conto….Mas daqui há bocado parece que já….estou 

bem e pronto, já consigo. É o amor, é aquele carinho…faço com carinho, faço com boa 

vontade”. 

 

Se por um lado a tarefa de cuidados informais pode fazer despoletar no cuidador 

sentimentos negativos, por outro, segundo Gonçalves Pereira & Mateos (2006), pode 

tornar-se uma mais-valia para os cuidadores na medida que a relação entre os cuidadores e 

o familiar incapacitado tende a ser fortalecida e reforçada através do sentimento de 

gratificação, prazer e alegria (Sommerhalder, 2001). 

Partilham dessa mesma ideia, Diogo, Ceolim, e Cintra (2005) segundo esses 

autores, os sentimentos positivos manifestados pelos cuidadores informais, estão 

intimamente relacionados ao sentimento de realização, orgulho, competência para 

enfrentar os desafios oriundos do processo de adoecimento, melhoria do relacionamento 

interpessoal, aumento do significado da vida, prazer, satisfação, retribuição, satisfação 

consigo próprio e bem- estar com a qualidade do bem-estar oferecido. 
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Corroborando com essa lógica, Cohen, Colantonio e Vernich (2002), em seus 

estudos constataram que em relação aos aspetos positivos do cuidar, as respostas que 

obtiveram maior realce entre os cuidadores foi que cuidar do seu familiar lhes possibilitava 

companheirismo, recompensa, gozo, direitos/obrigações, podiam proporcionar qualidade 

de vida para o seu ente querido. Para estes autores, os realces desses aspetos caracterizam 

que o cuidar e visto pelo cuidador, como sendo este o principal beneficiário da relação, 

além disso, a satisfação manifestada pelos cuidadores resulta da sua orientação inter ou 

intrapsíquica, ou seja, o ato de cuidar como obrigação pode proporcionar em alguns 

cuidadores gozo. 

Ainda nesta sequência, Hogstel, Curry e Walker (2005), defendem que os 

sentimentos positivos em relação ao ato de cuidar, para os cuidadores significa valorização 

das coisas simples da vida, aumento da capacidade para resolver conflitos e mágoas 

passadas, desenvolvimento de forças pessoais, aumento da aceitabilidade de seu próprio 

envelhecimento, além de que o contato direto com o seu familiar, possibilita que o 

cuidador de alguma forma aprenda com o familiar que cuida, ao mesmo tempo que 

consegue protege-lo dada a situação em que se encontra. 

Desta forma, constata-se através dos resultados, que embora a tarefa de cuidar seja 

complexa e exigente, os cuidadores participantes deste estudo percecionam a sua tarefa 

como gratificante e satisfatória.  

 

b) Motivos que o levaram a ser cuidador informal (3 referências) 

 

 Realização em cuidar do familiar (2 referências) 

 

(CI-8) “Porque eu quero acompanha-lo nessa fase e sinto-me realizada por poder tomar 

conta dele”. 

Apesar deste papel trazer mudanças substanciais na vida do cuidador, cuidar de um 

familiar no domicílio, pode ser motivo de realização pessoal para o cuidador, uma vez para 

alguns cuidadores, esta tarefa possibilita que o cuidador vivencie sentimentos de partilha 

de amor e de suporte desenvolvimento pessoal, sensação de proximidade com o recetor de 

cuidados, auto estima reforçada e a conjugação de todos esses sentimentos pode 

proporcionar sentimento de auto realização no cuidador (Cardoso, 2011). 
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c) Planos/Pensamentos sobre o futuro (4 referências) 

 

 Pensar/ Planear novas atividades (2 referências) 

 

(CI-4) “Claro, faz-me falta o velhinho que eu tinha, vai fazer 03 anos, eu ainda falava 

para ele e teteté, imagina agora se ficava sem ninguém. Para a semana ainda vai para lá a 

mãe do meu marido, por duas semanas. Mas tem que arranjar qualquer coisa”. 

(CI-8) “Sou capaz de fazer um voluntariado em qualquer lado”. 

 

Alicerçado no sentimento positivo que alguns cuidadores referem possuir quando 

estão desempenhando a tarefa, mesmo quando esta se encerra, alguns cuidadores ainda se 

sentem com capacidade para cuidar de outros membros familiares ou até mesmo 

desempenharem alguma atividade voltada para o voluntariado. Isto denota o sentimento de 

altruísmo que alguns cuidadores manifestam quando aceitam cuidar do seu ente querido 

(Jani-Le Bris, 1994).    

 

6.3.3 (4.ª Sessão) Autoconhecimento 

 

Por norma quando um indivíduo diz possuir autoconhecimento, está se referindo ao 

facto de conhecer seus pontos fortes e fracos, bem como demonstra ter conhecimento sobre 

suas próprias capacidades. 

Em relação a competência pessoal/social de autoconhecimento, conforme a Tabela 

10, os cuidadores de USF-SJO e da UCC-Aveiro, relataram um total de 108 unidades de 

texto para afirmar que possuíam autoconhecimento e 1 unidade de texto foi referida para a 

dificuldade de possuir autoconhecimento. 

 

 

Tabela 10 - Categorias de análise da 4.ª sessão: Autoconhecimento 

    
Categoria Principal: Autoconhecimento 109 

     Categoria: Possui autoconhecimento 108 

    

S
u

b
 

ca
te

g
o

ri
as

 

  Reconhecimento das limitações 12 

      Reconhecimento das necessidades 14 

      Reconhecimento das qualidades 2 
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     Reconhecimento de um dever de cuidar 3 

      Reconhecimento do próprio valor 1 

      Perceção da sua vida _ antes de ser cuidador 8 

        Vida boa 6 

        Vida sem doenças 1 

        Bem-estar conjugal e familiar 1 

      Perceção da sua vida _ após ser cuidador 

         Vida de Indecisões/de vulnerabilidade/dificuldade 12 

        Vida interrompida/vida que desabou 13 

        Força de vontade 6 

        Felicidade por poder ajudar/cuidar 11 

        Vida de injustiças 3 

        Vida de tristeza/desconforto 16 

        Medos referentes ao futuro 2 

        Vida com normalidade 5 

     

    

S
u

b
 

ca
te

g
o

ri
as

 

Categoria: Dificuldade de autoconhecimento 1 

      Dificuldade de perceção sobre si/sua vida 1 

     

     

     

 

De entre as unidades de texto salientado pelos cuidadores sobre o 

autoconhecimento, verificou-se que nesta competência os participantes relacionaram o seu 

autoconhecimento com as suas vivências antes e depois de se tornarem cuidadores 

informais familiares. Desta forma os resultados obtidos foram: 

 

 Reconhecimento das próprias necessidades (14) 

 

(CI-2) “às vezes sinto-me a fazer o trabalho todo. Eu não tenho quem me ajude a fazer 

nada. Só conto comigo. Passar a ferro, fazer o comer, dar o remédio. Sou enfermeira, sou 

cuidadora, sou empregada”. 

 

A realidade de cuidados no domicílio faz emergir no cuidador o reconhecimento de 

ter que assumir tarefas que vão levá-lo a um grande dispêndio de tempo e energia por 

período de tempo imprevisíveis (Pinquart & Sörensen, 2006). É comum diante da 

confrontação com a nova realidade, fazer emergir no cuidador o sentimento de que está por 

sua própria conta, além do sentimento de tristeza, abandono e solidão (Pereira, 2013). 



 

172 
 

Talvez esse aspeto pudesse ser superado na medida que os cuidadores passassem a ser 

observados de forma mais contínua e que pudessem dentro daquilo que é possível receber 

maior suporte e apoio para suprir as suas necessidades do dia-a-dia (Brereton & Nolan, 

2000).   

 

 Reconhecimento das limitações (12)  

 

(CI-4) “sei conhecer as minhas limitações. Ora bem, eu sei reconhecer muitas vezes e os 

poucos amigos que tenho, reconheço e sei esperar e separar”. 

(CI-5) “Estou a cuidar da minha mãe, mas já estou a precisar de cuidados”. 

 

Cuidar exige atitudes de preocupação, responsabilidade e disponibilidade para lidar 

com as adversidades oriundas da doença que é cuidada e isto pode provocar diferentes 

sentimentos que poderão ser vivenciados pelos cuidadores no âmbito do domicílio 

(Machado, 2012). A tarefa de cuidados exige que o cuidador tenha ao seu cargo inúmeras 

atividades, e estas por sua vez poderão fazer com que o cuidador reconheça que tem suas 

próprias limitações para executá-las de forma contínua e por demasiado tempo. 

Isto vem ao encontro do que diz (Shyu, 2000), para este autor o facto dos 

cuidadores reconhecerem suas limitações, tem como pano de fundo a necessidade dos 

profissionais de saúde envolvidos no processo verificar a melhor forma de gestão das 

necessidades do cuidador vs necessidades da pessoa cuidada. 

 

a) Perceção da vida- antes de ser cuidador (8) 

 

 Vida boa (6) 

 

(CI-10) “A gente vinha ou veio daquilo que era bom”. 

(CI-10) “Venho de uma vida pautada de felicidade”. 

 

 Vida sem doenças (1) 
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(CI-10) Era uma vida sem problemas, uma vida sem doença e do nada, de um momento 

para o outro vem e interrompe”. 

 

 Bem-estar conjugal e familiar  

 

(CI-10) “Venho de uma vida pautada pela felicidade e pelo bem-estar conjugal e 

familiar”. 

 

Estas três subcategorias denotam o quanto o adoecimento súbito e inesperado de 

um familiar pode afetar todo o funcionamento de uma família (Pereira, 2013). Quando um 

membro familiar passa a necessitar de cuidados, vai acarretar alteração em toda a dinâmica 

familiar, uma vez que a medida que a doença vai evoluindo, haverá mudanças de papéis 

entre os membros familiares (Machado, 2012). Será a partir desse enquadramento que o 

impacto dos cuidados poderá ser reconhecido através do sistema familiar como sendo uma 

experiência fisicamente e emocionalmente desgastante e que pode interferir diretamente na 

qualidade de vida dos cuidadores (Torres et al., 2009). 

É seguro que os cuidados no domicílio, provocam mudanças significativas na vida 

individual e familiar, devido a natureza da tarefa, visto que o cuidador na maioria das 

vezes, terá que abdicar de sua via pessoal, social e laboral, para assumir inteiramente a 

responsabilidade pelos cuidados do seu familiar e isto fará com que o cuidador manifeste 

uma certa nostalgia ao lembrar que antes do episódio da doença tinha uma vida sem 

sobressaltos e que era feliz (Martín, 2005;  Sequeira, 2010  e  Pereira, 2013). 

 

b) Perceção da vida- após ser cuidador (68)  

 

 Vida de tristeza/desconforto (16) 

 

(CI-3) “É sempre dúvida por vezes desconfortável, tudo isso que estamos a comentar, pelo 

dia a dia. Meu pai me dizendo que está sempre metido na cama, que não pode fazer 

nada”. 

(CI-10) “Me sinto mal, angustiado, sofrido pelo que fizeram”. 
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 Vida interrompida/vida que desabou (13) 

 

(CI-10) A minha vida era boa, depois acabou. Aconteceu tudo, porque meu marido teve o 

acidente que teve e depois daí…. E agora?” 

(CI-9) a minha estrada parou. Neste momento fica no mesmo sítio. Acabou ali porque a 

vida está confinada ali naquela situação. A estrada nem anda para frente, nem para trás. 

Vamos pela estrada e ela parou ali. Ter como reconstruir, não quer dizer isso, mas nesse 

momento ela está parada”. 

 

 Vida de indecisões/vulnerabilidade/dificuldade (12) 

 

(CI-10) “de um momento para o outro, tudo se perdeu, tudo se modificou, tudo ficou 

negro”. 

(CI-10.)” Estou na parte difícil, num nível muito difícil, onde tento fazer uma orientação, 

orientar-me e progredir no sentido da doença que acompanha a minha mulher. É difícil 

pela transformação ao nível físico da minha esposa”. 

 

O surgimento no seio familiar de alguém que necessita de auxílio para a 

concretização de atividades de vida diária, vai implicar el alterações de grande relevo em 

todo o sistema familiar (Roca, Úbeda, Garcia, Fuentelsaz, & Verdura, 1999). O 

adoecimento crónico agudo, representa uma ameaça não só para o cuidador, mas de 

alguma forma atinge todo o núcleo familiar uma vez que geralmente prolonga-se no tempo 

requerendo recursos humanos, financeiros, sociais entre outros (Laham, 2003). Porém é 

sobretudo sobre o cuidador principal que ficará mais vulnerável ao aparecimento de 

sentimentos negativos e que por muitas vezes não são compreendidos pelos outros 

membros familiares (Cardoso, 2011). 

Quando o cuidador passa a manifestar sentimentos negativos em relação a atarefa 

que executa, estes sentimentos estão interligados ao facto de terem deixado sua vida 

pessoal, para se dedicarem integralmente a uma tarefa que lhes causa desconforto, tristezas 

e inquietações (Pereira, 2013). Além disso a tarefa de cuidador informal é onerosa para o 

cuidador em vários aspetos, pois sua preocupação é constante com os aspetos económicos, 

com a sua capacidade para se manter saudável, segurança do familiar incapacitado e 
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elevada preocupação em estar sempre atento para oferecer conforto e bem-estar ao seu 

familiar, o que faz com que descuide de si próprio (Brereton & Nolan, 2000).  

Quanto as incertezas em relação ao futuro, o estudo de (Guadalupe et al. (2016), 

identificou que os cuidadores associaram ao futuro sentimentos negativos tais como 

incerteza, tristeza, sem força, insegurança, ansiedade, solidão e desesperança. Embora 

esses sentimentos não tenham ficado claro nas falas dos cuidadores, observa-se que de 

alguma forma eles veem o futuro como algo incerto e difícil de prevê. 

 

 Felicidade por poder ajudar/cuidar (11) 

 

 

(CI-5) “Sentimento de satisfação, porque apesar de não ser fácil, o que eu sempre desejei 

foi cuidar da minha mãe”. 

(CI-8) “É uma sensação tão boa que eu sinto, eu própria proporcionar o maior conforto. 

É ou foi, o maior trabalho da minha vida, que eu me sinto bem em fazer o bem ao meu 

marido e a qual eu nunca pensei em passar na minha vida, os obstáculos existem sempre”. 

 

 

Apesar da tarefa de cuidador informal trazer uma série de consequências negativas 

para o cuidador, os estudos de (Donelan et al., 2002) e Cangelosi (2009) sublinham as 

gratificações que são realçadas pelos cuidadores durante o exercício da tarefa. Segundo 

esses autores essas gratificações estão relacionadas a um novo sentido de vida para esses 

cuidadores, que por sua vez, dizem respeito a influência positiva que a tarefa tem nas suas 

vidas e nas suas relações com a pessoa dependente, por isso sentem-se recompensados e 

felizes. 

 

6.3.4 (5.ª Sessão) Empatia 

 

A empatia no contexto das relações humanas além de ser considerada como uma 

comunicação interpessoal essencial e significativa para o estabelecimento de relações 

harmoniosas, uma vez que promove a compreensão e aceitação do outro, é também 
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reconhecida como uma das mais importantes competências comunicacionais (Veiga, 2007;  

Caldeira & Veiga, 2001). 

A seguir as subcategorias que emergiram da competência Empatia e os respectivos 

resultados serão apresentados na tabela 11. 

 

 

 

 

Tabela 11 -  Categorias de análise da 5.ª sessão: Empatia 

Categoria Principal: Empatia 
9 

 

S
u

b
 

ca
te

g
o

ri
as

 

   

Categoria: Empático(a) 8 

  Transmite alegria 2 

  Gosto por ajudar os outros 2 

  Desejo de reciprocidade 2 

  Coloca-se no lugar do outro 2 

  
 

Categoria: Não empático(a) 1 

S
u

b
 

ca
te

g
o

ri
as

 

  Dificuldade em perdoar 1 

 
   

 

Os resultados encontrados nesta competência, foram descritos num total de 8 

unidades de texto para a afirmação empático e 1 referência para não empático ou seja, 

dificuldade em perdoar. 

Dentre as referências empáticos, foram elencadas as subcategorias de: 

 

a). Empático 

 

 Transmite alegria (2) 

 

(CI-8) “Ser alegre eu até gosto de por vezes, como na vez que a senhora me disse que sou 

pra frentex e eu fui para a casa e me pus a pensar, eu sou pra frentex, não sou dessas 

coisas com o meu marido nem nada, mas pra essas coisas nós temos que ser pra frentex, 
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porque se nós não somos, ai Jesus, quem é que aguenta a vida doutora, diga-me, diga-

me”? 

 

 Gosto por ajudar os outros (2) 

 

(CI-1.) “Eu gosto de ser assim, pra mim e para os outros, eu acudo”. 

(CI-8) “Senti-me útil, passei lá quando passei, mas senti-me útil só por arranjar aquilo 

para aquela senhora, consegui ajuda-la doutora. Realmente se não somos uns para os 

outros, somos piores que os bichos. Realmente é preciso acudir quem está aflito, desde de 

que a gente possa”. 

 

 Desejo de reciprocidade (2) 

 

(CI-8) “ Se eu estivesse em casa, eu também não gostava de que uma alma viesse cá 

comigo? Para mim as maiores riquezas nós têm é o dom que a gente tem cá dentro. Pode 

ser muito rico, mas se é aquele rico que só quer para ele”. 

 

 Coloca-se no lugar do outro (2) 

 (CI-8.) Eu consigo me colocar no seu lugar. Eu peço muito a Deus pra ter esse ar 

risonho, porque se não doutora, aí está, ponha-se no meu lugar, todos os dias…. Como é 

que nós havemos de andar?” 

 

Os modelos de intervenções psicoeducativas adotados para o atendimento de 

famílias cuidadoras, embora variem entre si, em linhas gerais não deixam de contemplar 

informações sobre a doença, a comunicação entre o cuidador e o familiar a ser cuidado e a 

gestão do stress (Brito, 2011; Cardoso, 2011; Gonçalves-Pereira & Sampaio, 2011). 

Seguindo essa lógica, buscou-se nesta intervenção verificar o nível de comunicação 

entre os participantes, através da competência pessoal/social de empatia. Constata-se 

através dos resultados obtidos, que na sua maioria os cuidadores conseguem não só 

estabelecer relações empáticas, como também, da mesma forma, reconhecem o quanto 

gostariam que as pessoas do seu contexto social, também pudessem estabelecer com eles 

este tipo de comunicação. 
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Ser cuidador informal familiar não é tarefa fácil, porém apesar de todas as 

dificuldades que os cuidadores vivenciam no seu dia-a-dia, ainda conseguem demonstrar 

que estão disponíveis para entender e se colocar no lugar do outro e isto pode contribuir 

para facilitar as suas relações com o familiar que está sendo cuidado (Carraro & Radünz, 

1996; Oliveira & D’Elboux, 2012). Desta forma fica evidente que os cuidadores 

participantes deste estudo possuem a competência da empatia. Cabe agora aos profissionais 

de saúde envolvidos no processo, identificarem esse aspeto e de maneira adequada 

orientar, no sentido de que os cuidadores ativem está competência de modo a resolverem 

os conflitos que poderão surgir durante a prestação de cuidados. 

 

b) Não Empático 

 

 Dificuldade em perdoar (1) 

(CI-9) “Tenho dificuldade de perdoar”. 

 

Cuidar é uma experiência que não segue um padrão de linearidade, sendo 

normalmente determinada por variáveis históricas e culturais e estas por sua vez estão na 

base da estruturação da relação entre o cuidador e a pessoa cuidada (Pyke & Bengston, 

1996 ; Dillworth-Anderson, Williams, & Cooper, 1999).  

A literatura reconhece a existência de alguns elementos críticos que na avaliação 

subjetiva do cuidador, podem fazer aflorar na dinâmica cuidar- ser cuidado, sentimentos 

negativos antigos que estavam guardados e a situação de cuidados pode ficar de difícil 

êxito (Pavarini & Neri, 2005). Desta forma, apesar da maioria dos cuidadores aceitarem 

exercer esse papel levam em conta os sentimentos de gratidão, consideração e 

reciprocidade (Figueiredo, 2007), quando o cuidador aceita tomar conta do seu familiar 

incapacitado, não significa que esqueceu os conflitos, mágoas e ressentimentos 

vivenciados por ambos em algum momento de suas etapas de vida (Marques, Rodrigues, & 

Kusumota, 2006; Neri & Sommerhalder, 2006). 

De acordo com essas autoras, bons e maus relacionamentos entre cônjuges, 

progenitores ou até mesmo progenitores dos cônjuges, envolvem uns entrelaçamentos 

complexos de pensamentos e sentimentos com várias nuances que podem provocar no 
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cuidador uma série de sentimentos negativos que poderão influenciar na sua forma de 

desempenhar a função.  

 

6.3.5 (6.ª Sessão) Autoestima 

 

Pode-se dizer que o indivíduo possui a competência de autoestima, quando 

consegue ser capaz de fazer uma avaliação positiva de si mesmo, levando em conta os 

acontecimentos passados, suas capacidades atuais e perspetivas de futuro (Jardim & 

Pereira, 2006). 

Sobre a competência Autoestima descrita na Tabela 12, foi obtido um total de 76 

referências, ou seja, o somatório das subcategorias possui autoestima (56) e baixa 

autoestima (20). 

 

 

Tabela 12 - Categorias de análise da 6.ª sessão: Autoestima 

    
Categoria Principal: Autoestima 76 

      Categoria: Possui autoestima 56 

    

S
u
b
 

C
at

eg
o
ri

a 

  Aspectos Psicológicos/emocionais 12 

      Aspectos espirituais/fé 4 

      Por estar a cuidar de quem precisa 13 

      Facilidade em lidar e reconhecer os seus defeitos e qualidades 17 

      Aspectos físicos/corpo 5 

      Facilidade em dar valor às próprias qualidades 5 

     

      Categoria: Baixa auto estima 20 

    

S
u
b
 

C
at

eg
o
ri

a 

  Aspectos Físicos/corpo 6 

      Sentimento de rejeição 2 

      Reflexo das perdas 3 

      Reflexo do cuidar/ansiedades 6 

      Sentimento de solidão 2 

   Expectativa de mudança 1 

 

Os participantes demonstraram possuir esta habilidade como pode ser confirmado 

através dos resultados: 

 

a) Categoria:  Possui autoestima (56)  
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 Subcategorias: Facilidade em lidar e reconhecer os seus defeitos e qualidade (17) 

 

(CI-5)  “Sei que tenho defeitos, mas sinto-me bem comigo mesmo, precisamente coloco 

Deus em primeiro lugar, esse é o meu lema e toda a gente que não consegue, sei que não é 

feliz… Eu sou linda porque me vejo mais por dentro do que por fora. Sempre tive críticas 

contra mim, mas nunca as valorizo, apenas penso no bem ou mal que me podem causar.” 

 

 Por estar a cuidar de quem precisa (13) 

 

(CI-9) “Gosto de ajudar quem tem dificuldades e precisam de auxílio e ajudo as pessoas, 

eu sou assim. Melhora a minha autoestima quando ajudo, melhora muito, me sinto muito 

bem. Eu quando faço algo, é difícil fazer, mas quando faço algo por alguém, eu sinto-me 

bem comigo própria, nesse dia, nessa noite, comigo própria eu sinto-me bem”. 

(CI-8) “O melhor comprimido é esse, o melhor comprimido que nós tomamos é esse…. 

Tudo o que temos que fazer por essa pessoa é o melhor comprimido e a nossa fé”. 

(CI-9) “Tenho autoestima, eu gosto do que estou a fazer. Estou a fazer o bem, estou a 

cuidar da minha mãe, é evidente que é tudo na medida do possível, nesse caso é tudo na 

medida do possível, acho que como qualquer um…” 

 

No que respeita aos sentimentos positivos em relação a tarefa de cuidar, Diogo et 

al., (2005), salientam que este aspeto é uma nova tendência que tem sido observada a partir 

da década de 80. Se para alguns autores a atividade de cuidador informal tem repercussões 

negativas na qualidade de vida destes, para Gonçalves Pereira e Mateos (2006), essa 

atividade pode sim, para alguns cuidadores ser motivo e satisfação. 

Corroborando com essa ideia, Fredrickson (1998) sublinha que prestar apoio no 

contexto de cuidados familiares, pode proporcionar aos cuidadores informais inúmeras 

vantagens ao longo da vida. Na perspetiva deste autor, esta tarefa possibilita proximidade 

de laços afetivos, carinho e compaixão, o que faz com que os cuidadores manifestem 

emoções positivas em relação a tarefa que executam. Dentro desta mesma lógica, 

(Pimentel (2001) e Laham (2003), consideram que a atividade de cuidador in formal pode 

suscitar em alguns cuidadores a descoberta de novas potencialidades, o sentimento de 
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utilidade, novo sentido de vida, reconhecimento social, recompensa espiritual, além de 

amor e afeição pelo familiar que está sendo cuidado. 

Além de todos esses aspetos, Ashworth & Baker,200; Lundh, 1999; Martins, 2006 

(citado in Cardoso, 2011) chama atenção para o facto de que essa atividade, potencializa 

no cuidador o sentimento de responsabilidade, partilha de amor e suporte, desenvolvimento 

pessoal, sensação de proximidade com o recetor de cuidados e também faz com que os 

cuidadores tenham sua autoestima reforçada, uma vez que passam a sentir satisfação e 

orgulho por estarem a fazer o bem a quem precisa. 

Desta forma fica evidente que a dinâmica interpessoal que pode ser criada entre o 

cuidador e a pessoa cuidada, tem possibilidades de trazer benefícios para todos os 

envolvidos com a tarefa de cuidar (Figueiredo, 2007). 

 

b) Categoria: Baixa autoestima (20) 

 

 Subcategoria: Insatisfação com os aspetos físicos (6) 

  

(CI-6) “Eu não gosto de me ver no espelho. Porque eu era muito magra, depois tive três 

gravidezes psicológicas, tive um esgotamento de um ano e meio, cheguei a pesar 115 kg, 

depois tive os meus filhos, só que não consigo emagrecer e ter menos de 100 kg. As vezes 

querem comprar uma roupa para mim e não encontro, às vezes vamos sair, vamos ali ver 

qualquer coisa para mim e eu não quero, porque sei que não há roupa para mim.” 

 

Segundo Jardim e Pereira (2006), a autoestima é um processo dinâmico que 

acontece ao longo de toda a trajetória de vida do indivíduo. É na infância, essa 

competência se desenvolve, porém, o seu desenvolvimento, sofrerá influência por aqueles 

que convivem com a criança, enquanto que na idade adulta o indivíduo apesar de sofrer 

influências do ambiente, já possui condições de refletir sobre essas influências e a partir 

dai, decidir o nível de interferências que o seu meio ambiente ter sobre a sua perceção 

sobre si mesmo. 

Para sentir-se competente ao nível da autoestima, o indivíduo, precisa ser capaz de 

mobilizar de forma equilibrada três aspetos a saber: amor-próprio, visão de si mesmo e 

possuir autoconfiança. No que respeita o amor-próprio é o acreditar nas próprias 
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capacidades, independente do que possa acontecer; visão de si mesmo é ter uma visão 

positiva sobre si mesmo e a autoconfiança é o acreditar em si mesmo, sem medos ou 

receios de insucessos ou eventuais julgamentos que os outros possam fazer (Jardim & 

Pereira, 2006).  

Portanto, um indivíduo que possui esta competência, terá muitos benefícios não só 

ao nível de bem-estar subjetivo, mas também, estará em melhores condições para 

determinar os seus objetivos e esses por sua vez deverão estar focados para o sucesso e o 

seu desenvolvimento pessoal (Jardim & Pereira, 2006). 

 

 Subcategoria: Consequências do cuidar/ansiedade 

 

(CI-4) “Minha autoestima está muito em baixo. Ela tem andado em baixo por causa da 

minha mãe, tenho impressão que isso vai mesmo e eu não posso fazer nada. Meu marido 

dorme num quarto, e eu durmo no outro. Duas horas dorme ele, depois durmo eu. Tudo 

isso por causa da minha mãe”. 

(CI-10) “Quando estava a falar eu comecei a pensar naquilo que me poderá acontecer a 

qualquer momento. Eu tenho autoestima e não tenho olha, vou aos pés e pergunto o que é 

que estou a fazer e tenho que me agarrar a qualquer coisa, porque isso também deixa-me 

mais para baixo, não é fácil. Vai variando conforme a intensidade ou a informação que 

vem de lá do hospital”.  

 

Durante o exercício da tarefa de cuidador informal familiar é comum os cuidadores 

manifestarem inúmeros sentimentos que podem revelar a sensação de impotência que esses 

vivenciam, frente a evolução da doença do seu familiar. Diante da incerteza sobre o quadro 

de saúde do familiar, o cuidador pode manifestar sentimentos de tristeza, irritação, 

desânimo, deceção, pena, revolta, insegurança, negativismo, solidão, dúvidas em relação 

ao seu modo de cuidar, medo de ficar doente, medo do familiar estar em sofrimento e 

medo do familiar falecer (Silveira, 2006). 

É evidenciado pela literatura que o cuidador no seu dia-a-dia tenta dar o seu melhor 

para a manutenção da saúde e bem-estar do seu familiar, entretanto, devido à constante 

evolução da doença, o cuidador ao verificar que seus esforços estão sendo em vão, poderá 
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vivenciar sensação de desânimo e incapacidade, o que resultará em sentimento de 

impotência em decorrência do agravamento do estado de saúde do seu ente querido. 

Os estudos de Sousa (2007) referem que o medo, a culpa e a incerteza do futuro são 

sentimentos que têm implicações negativas sobre o bem-estar do cuidador. Na opinião 

deste autor esses sentimentos são vistos pelo lado negativo, não só tendo em conta os 

sentimentos em si, mas por serem vivenciados na maioria das vezes de forma solitária, o 

que implica um sentimento de tristeza e desamparo. Desta forma, essa multiplicidade de 

sentimentos poderá despoletar no cuidador sentimento de baixo autoestima, tendo em conta 

que, pela própria evolução da doença, dificilmente o cuidador terá condições de mudar seu 

curso. 

 

6.3.6 (7.ª Sessão) Assertividade 

 

Melhorar a comunicação assertiva, implica a sistematização de um processo que 

envolve uma aprendizagem que deve ter em conta as necessidades da pessoa em questão, 

os objetivos que quer atingir, as circunstâncias em que deverá exibir comportamentos 

assertivos e as técnicas que utilizará (Jardim & Pereira, 2006). 

Na tabela a seguir, serão explicitadas as categorias e subcategorias de análise da 

competência Assertividade, a partir das perceções dos cuidadores familiares participantes. 

 

Tabela 13 - Categorias de análise da 7.ª sessão: Assertividade 

Categoria Principal: Assertividade  46 

    Categoria: Assertivo(a)  44 

 
S

u
b

 

C
at

eg
o

ri
a 

  Respeito (comigo e com os outros)  12 

 

  Reconhecimento (das capacidades e dos defeitos)  10 

 

  Liberdade (expressão e sentimentos)  14 

    Autoafirmação nas relações sociais  8 

     

    Categoria: Não Assertivo(a)  2 

  

S
u

b
 

C
at

eg
o

ri
a   Atacar (como defesa)  1 

    Ignorar  1 
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No que respeita a esta competência, foram totalizadas 44 unidades de texto para 

afirmar a existência de assertividade entre os participantes do estudo e 2 referências foram 

de não assertividade. 

 

a) Ser assertivo 

 Liberdade de expressão e sentimentos (14) 

(CI-3.) “Tenho direito de expressar a minha opinião, tenho direito”. 

(CI-2.) “Tento levar, isso não quer dizer que a minha opinião seja aceite. Eu tenho que 

aceitar isso, muitas vezes ponho uma opinião e a opinião da pessoa é completamente 

contrária à minha, não podemos pensar todas da mesma maneira, não é? Sim, eu respeito 

a opinião que for posta, assim como eu também desejo que respeitem a minha”. 

Segundo Caballo (1993), a assertividade está relacionada com um conjunto de 

comportamentos, desenvolvidos pelo indivíduo no seu contexto social. Quando o indivíduo 

manifesta sentimentos, atitudes e opiniões, porém respeitando esses mesmos 

comportamentos nos outros, dificilmente poderá haver conflitos em decorrência da 

comunicação, os problemas podem ser resolvidos de imediato e a possibilidade de 

problemas no futuro e minimizada (Jardim, 2007). 

O desenvolvimento desta competência no contexto dos cuidados informais 

familiares, aplica-se no sentido de melhorar a comunicação entre o cuidador, a pessoa 

cuidada e os outros membros familiares. Ao ser possuir desta competência, o cuidador terá 

mais facilidade para manifestar no seu dia-a-dia seu agrado ou desagrado em relação a 

tarefa que executa, uma vez que estará em melhores condições de se auto afirmar perante 

as dificuldades oriundas da tarefa. 

Ser assertivo, ajudará o cuidador informal familiar, a reconhecer e interpretar 

cognitivamente as distorções de comunicação, além de ser possível, este ficar mais 

esclarecido quanto aos problemas emergentes de suas relações interpessoais e ainda ficará 

melhor preparado para o reconhecimento e imediata atuação no sentido de melhorar os 

sentimentos positivos e negativos relativos a tarefa de cuidados (Northouse et al., 2002; 

Sousa, 2007; López & Crespo,  2007, 2008; Cardoso, 2011 ). 

 

 Respeito comigo e com os outros (12) 
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(CI-8.) “Sou um ser humano e tenho todo o direito sim. As pessoas têm que me respeitar, 

todo mundo merece direito”. 

(CI-9) “Muitas eu tento entrar no jogo dela, pronto, praticamente isso acontece com 

amigos assim, eles tentam impor a berrar ou a falar mais alto e eu tento entrar no jogo ou 

na brincadeira e tento sempre falar e depois chega num certo ponto que eu penso que não 

vale a pena, vamos terminar por aqui”. 

 

Uma das principais características que pressupõe o sujeito ser assertivo é o respeito 

por si e pelo outro, e esse respeito é manifestado durante a comunicação entre ambos. Os 

cuidados domiciliários muitas vezes podem gerar conflitos de comunicação entre a pessoa 

cuidada, o cuidador principal e os demais membros da família. Tais conflitos resultam do 

stress vivenciado pela família, após o adoecimento do familiar. Nesse sentido é comum as 

famílias cuidadoras entrarem em crise e de certa forma haver desentendimentos entre seus 

membros, tendo em vista as dificuldades impostas pela tarefa de cuidados no domicílio 

(Lim & Zebrack, 2004). 

 

 Reconhecimento das capacidades e dos defeitos (10) 

 

(CI-7)  “Sou capaz sim, eu pensei que nunca iria passar por isso e agora estou cuidando 

do meu marido e sou capaz sim”. 

(CI-8) “ Eu não sou melhor que toda a gente doutora, eu sou como sou. Porque eu não sei 

o que os outros sabem fazer. Aquilo qu eu sei e aquilo que eu fiz, eu sei. Não posso estar a 

dizer e falar pelos outros. Mas eu não sou melhor que toda a gente, eu sou como sou. Eu 

sou como aquelas que são como eu. Nem todas são como eu. Naquilo que eu faço, cuidar 

do meu marido, niguém cuida como eu, nem as enfermeiras fazem melhor do que eu”. 

 

Quando o indivíduo não consegue ter uma comunicação assertiva, sua comunicação 

será passiva ou agressiva, no caso específico deste resultado, observa-se que os cuidadores 

pussuem uma comunicação assertiva, na medida que reconhecem que não são melhores 

que os outros, mais mesmo assim sabem que têm valor e de acordo com suas perspetiva, 

sabem desempenhar a tarefa com eficiência. 
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Este resultado denota que os cuidadores conseguem defender de forma assertiva 

suas opiniões e suas atitudes frente à situação de cuidados. A efetividade desta 

competência no contexto dos cuidados vai gerar comportamentos positivos que implicará 

possivelmente em melhorias nas relações interpessoais entre cuidador ,pessoa cuiada e 

familiares. 

 

 Auto afirmação nas relações sociais (8) 

 

(CI-3) “Eu me enquadro na capcidade do indivíduo de se auto afirmar nas suas relações 

sociais sim”. 

(CI-8..) “As pessoas têm que gostar de mim com as minhas qualidades e com os meus 

defeitos. Se as pessoas não gostarem de mim, então não são minhas amigas. Acho que sou 

como sou e se as pessoas gostam, nos aceitam da forma como somos. Eu aceito as pessoas 

da maneira que elas são”. 

No comportamento assertivo, o indivíduo nas suas relações sociais, sabe defender 

suas opiniões, procurando entender seu interlocutor, tratando-o de forma respeitosa, 

aceitando as soluções que lhe são sugeridas, ao mesmo tempo que consegue explicar suas 

próprias intenções, indo direto ao assunto e buscando sempre a concretização dos objetivos 

previamente determinados (Jardim & Pereira, 2006). 

 

6.3.7 (8.ª Sessão) Resiliência 

São reconhecidos como resilientes, todo o indivíduo ou núcleo familiar que 

possuem a capacidade de vivenciarem uma situação de stress e mesmo que sofram 

alterações, conseguem ultrapassá-las, sem no entanto demonstrarem desequilíbrio 

(Pinheiro, 2004). 

Neste sentido, a Tabela 14 descreve as principais subcategorias emergentes dos 

resultados da 8ª sessão, cuja competência foi a Resiliência. 

 

Tabela 14 - Categorias de análise da 8.ª sessão: Resiliência 

    
Categoria Principal: Resiliência 

41 

      Categoria: Resiliente 41 
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S
u

b
 

C
at

eg
o
ri

a 

  

  

  

  

Autonomia para resolução de problemas 8 

    Capacidade para seguir em frente 15 

    Estrutura emocional 7 

    Fé 3 

        Facilidade em moldar-se 8 

      

      

Categoria: Não Resiliente 

 0 

  

Nesta competência são descritas um total de 41 unidades de texto para as 

afirmações de ser resiliente, enquanto para não ser resiliente não houve nenhuma unidade 

de texto. 

 

 Capacidade para seguir em frente (15) 

 

(CI-6.) “Tenho resiliência para superar isso, tenho, tenho que ter, pois tenho dois filhos 

ainda. Não digo como ela me disse noutro dia, vou me agarrar e dar prioridade aos filhos, 

isso não. Prioridade é minha, eu é que tenho que me curar a mim próprio, não vão ser os 

meus filhos e não vou me agarrar aos meus filhos a pensar que eles é vão me ajudar. Eles 

vão precisar da minha ajuda, portanto, eu tenho que cuidar a mim próprio, para poder 

ajudar a eles”. 

 

Os cuidados no domicílio são fatores de risco não só para o cuidador, como 

também para os outros integrantes do núcleo familiar. São considerados fatores de risco a 

dificuldade de controlo emocional, sentimentos de culpa, ausência de hábitos de 

comunicação assertiva, pouca ou nenhuma responsabilidade, problema envolvendo drogas, 

violência doméstica, falta de apoio social e ainda as situações de transições ocorridas 

devido a evolução da doença (De Antoni & Koller, 2000). 

Diante dessa enormidade de fatores de riscos, o indivíduo tornar-se resiliente 

quando se convence da sua capacidade de autorregulação e autoestima, ou seja, o indivíduo 

ao ter mais consciência das suas capacidades, terá melhores condições de se tornar mais 

confiante e resiliente para se confrontar com as situações adversas que possam surgir no 

seu ciclo de vida (Cardoso, 2011).   
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 Autonomia para resolução de problemas (8) 

 

(CI-10) “Lamentar não, porque já lamentei. Já pus todos os quês e os porquês, porque a 

mim e não aos outros? Porque eu não estava preparado e pronto, arranjava uma 

situação.” 

 

O surgimento de uma situação adversa no seio familiar, faz com que haja uma 

busca incessante de respostas acerca de todas as dificuldades pelas quais a família passa 

frente ao adoecimento de um familiar (Yunes & Szymanski, 2006). Porém quando o 

indivíduo possui resiliência, os problemas de confrontação com a nova realidade, podem 

ser mais facilmente ultrapassado, uma vez que este, geralmente possui consciência sobre si 

mesmo, senso de eficácia, empatia, bom relacionamento interpessoal, além já ter tido 

experiências enriquecedoras que ajudaram a transforma-lo ao longo da vida (Li & 

Richards, 2007). A conjugação de todos esses aspetos, fará com que se sinta competência 

para responder de forma eficaz aos desafios originados pela doença que cuida. 

 

 Facilidade em moldar-se (8) 

 

(CI-10) “Se calhar porque consigo dar a volta, há situações que consigo dar a volta, 

muitas vezes custa, mas consigo dar a volta”. 

 

McCubbin & McCubbin (1993), defendem que as famílias resilientes geralmente 

possuem capacidades de lidar com dificuldades, sendo que para isso mobilizam-se de 

forma que possam responder às situações geradoras de stress de maneira positiva, ou seja, 

ao se confrontarem com situações adversas partem em busca de soluções que possam 

minimizar suas necessidades/dificuldades. Para esses autores, as famílias resilientes são 

portadoras de aspetos singulares que a ajudam a ser forte face ao impacto originado por 

uma situação de crise adaptando-se mais rapidamente às suas necessidades. 

 

 Estrutura emocional (7) 
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(CI-9) “Por exemplo, estar uma noite sem dormir e pensar, puxa, essa noite não dormi, 

mas para a outra vou dormir. Imagine que eu me deixava…eu não deixo me cair para as 

coisas acontecerem”. 

(CI-4) “Se fisicamente estou cansada, cá dentro não estou. O homem devia pensar eu sou 

maluca. Mas é a nossa luta, é a nossa maneira de lutar”. 

 

Ser resiliente implica mobilizar os recursos internos e externos e todos esses 

aspetos podem interligar-se e manifestar-se de várias formas (Walsh, 1996). 

Seguindo está lógica a resiliência deve ser interpretada segundo um sistema de 

crenças que está suportado em três dimensões: padrões de organização- flexibilidade, 

coesão, recursos sociais e económicos; processos de comunicação, clareza, expressões 

emocionais, colaboração na resolução de problemas e cultura subjacente à família (Walsh, 

1996; Yunes & Szymanski, 2006; Cardoso, 2011). 

 

6.3.8 (9.ª Sessão) Suporte social  

 

Na perspetiva de Campos (2007), suporte social é o estabelecimento de vínculos 

interpessoais, grupais ou comunitários que devem ser utilizadas para proporcionar 

sentimento de proteção e apoio às pessoas envolvidas, sendo que este apoio terá 

repercussão no bem-estar físico e psicológico dos indivíduos. 

A Tabela 15 revela o somatório das unidades de texto das percepções dos 

participantes de USF-SJO e da UCC-Aveiro 

 

Tabela 15 - Categorias de análise da 9.ª sessão: Suporte Social 

Categoria Principal: Suporte Social 83 

   

Categoria: Possui Suporte Social - (quem dá o suporte) 57 

    

Cônjuge 8 

    

Filhos 15 

 
S
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Pais 3 

    

Irmãos 3 

    

Cunhados 3 

    

Genros/noras 2 
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Amigos 9 

    

Sogros 1 

    

Netos 2 

    

Vizinhos 4 

    

Sobrinhos 6 

    

Avô 1 

   

Categoria: Não possui o Suporte Social que deseja 5 

   

Categoria: Possui Suporte Social - (tipo de suporte) 21 

 

S
u

b
 

C
at

eg
o
ri

a 

  

Qualquer coisa que precise/ O Pilar 8 

   

Preocupação/atenção com o CI 7 

   

Ajudar os outros 6 

 

Em sua maioria, os cuidadores familiares revelaram receber este tipo de apoio dos 

seus familiares, com 57 referências. Somando com o tipo de suporte social que receberam, 

obtém-se um total de 78 unidades de texto. 

 

a) Categoria: Possui suporte social (57) 

 

 Subcategoria quem dá o suporte: Filhos (15) 

 

(CI-8) “O meu filho, porque, ele está a trabalhar, mas mesmo assim, ele pede ao patrão e 

se alguma coisa acontecer ele está ao pé de mim”. 

(CI-10) “Eu já disse que só posso contar com os meus filhos”. 

 

Amigos: (9)  

 

(CI-5) “Posso contar com a minha amiga Adelaide e o vizinho mais próximo”. 

 

 Cônjuge (8) 

 

(CI-9) “Se o meu marido cá estiver, eu tenho todo o apoio dele”. 
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b) Categoria: Tipo de suporte (21) 

 

 Subcategoria: Qualquer coisa que precise/ O pilar (8) 

  

(CI-9) “Tenho os meus sobrinhos, que são, mais ou menos, o meu pilar e ajudam, nesse 

caso é preciso qualquer coisa (…) é uma pessoa que se eu tiver mais em baixo eles 

ajudam-me, eles me ligam ao meio dia, as vezes a noite, são as pessoas que me ajudam”. 

(CI-10) “É o suporte, que a gente sabe que para chegar aquele objetivo, há um suporte em 

que a gente se agarra”. 

 

 Preocupação/ atenção com o cuidador informal (07) 

(CI-8) “Mas eu tenho as minhas vizinhas, eu por vezes, tenho o meu portão de baixo e 

ponho uma pedrinha em baixo. Elas vêm a pedra, veem que eu ainda não saí de casa, lá 

vão elas bater a porta e perguntam? E então Isabel, como é que estás. Preocupam-se, 

como eu agora estou sozinha, preocupam-se. Nesse aspeto a vizinhança, são muito boas e 

eu também, quando elas estão doentes (…)”. 

(CI-9) “Eu tenho…. um dos meus sobrinhos…o do meio, me telefona, quando deu o AVC 

na minha mãe foi ele que me levava e nunca me deixou ficar sozinha. Ele simplesmente 

disse assim, tia é isso que eu posso fazer, vamos fazer o seguinte, quando existir alguma 

coisa que ultrapasse aquilo que pode fazer, telefona-me dias vezes seguidas, que eu onde 

esteja entro em contato contigo, caso contrário, nas pequenas coisas, telefona-me ou pra 

minha mãe ou pro meu irmão. Tem que ser algo que tu vejas que os que estão aqui não 

resolvem…qualquer coisa que ultrapasse isso, ele está presente”. 

 

 Mestre  (2010), realça que as redes de suporte social têm se mostrado como uma 

ferramenta eficaz no que respeita a melhoria da qualidade de vida dos cuidadores informais 

familiares. Estudos efetuados por  Figueiredo (2007) ; Sequeira, (2010) e Castro et al. 

(2013), salientam que as redes de suporte social são um instrumento de grande valia, pois 

quando são fortes, tem impacto direto na diminuição dos níveis de stress vivenciados pelos 

cuidadores informais familiares quando estão no desempenho da tarefa de cuidados 

informais. 
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Mestre (2010) nos seus estudos, salienta que o suporte social pode auxiliar os 

cuidadores na medida que atua diretamente na diminuição dos sintomas de stress, 

depressão e aumenta o sentimento de satisfação com a vida e a saúde. Reforçando esta 

ideia, Brandão (2011), sublinha que a presença de redes de suporte social no contexto de 

cuidados no domicílio, correlaciona-se com uma menor incidência de stress e 

consequentemente diminuição do aparecimento de doenças físicas e mentais. 

Como forma de clarificar e ilustrar o conceito de suporte social Dunst e Trivette 

(1990) realçam nos seus estudos, algumas das dimensões do suporte social: Tamanho da 

rede social- é o número de pessoas que compõem a rede de suporte social; existência de 

relações sociais particulares- casamento, e gerais- pertença a grupos sociais tais como 

clubes, etc.; frequência de contactos- número de vezes que o indivíduo contacta com os 

membros da rede social; congruência- de que forma o suporte social existente está 

relacionada com as atividades em que o indivíduo necessita de apoio; dependência- de que 

forma o indivíduo pode confiar nas redes de suporte social quando necessita; satisfação - 

utilidade e nível de ajuda percebido pelos indivíduos perante o suporte social. 

Seguindo esta lógica, e considerando o relato dos participantes, verifica-se que os 

resultados deste estudo confirmam aquilo que é descrito na literatura, ou seja, o suporte 

social quando é conduzido de forma adequada, pode diminuir de forma significativa os 

efeitos negativos da tarefa de cuidados ao mesmo tempo que facilita o ajustamento e 

adaptação às situações desencadeadoras de stress.  

Contudo, apesar de grande parte dos participantes, terem mencionado que 

percecionam suporte social, ainda assim, houve alguns cuidadores que sinalizaram não 

possuir este tipo de apoio. 

 

c) Subcategoria: Não Possui suporte social (5) 

 

(CI-9) “Os amigos que eu tenho, se eu precisar eles não vêm. São meus amigos, vem à 

casa, numa urgência, mas são de longe…. Eu infelizmente não tenho esse suporte”. 

(CI-9) “Agora quando surgir uma situação qualquer, eu tenho que contar comigo própria, 

mas é que nesse caso não há ninguém”. 
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Apesar de haver unanimidade na literatura sobre os efeitos benéficos do suporte 

social sobre a saúde e bem-estar do cuidador informal familiar, de acordo com Figueiredo 

(2007), existem estudos que apresentam resultados contraditórios e pouco claros. Esta 

autora em seu trabalho de investigação, identificou estudos onde cuidadores com elevados 

níveis de suporte social com menores e com maiores índices de sobrecarga que outros 

cuidadores (Figueiredo, 2007).  

Considerando os resultados das investigações desses autores e o resultado aqui 

evidenciado, torna-se importante esclarecer que os participantes deste estudo foram 

estimulados a falar em grupo e conforme sua perspetiva se recebem ou não algum tipo de 

suporte social. Em que pese alguns cuidadores terem mencionado que não recebem apoio 

de suas redes de suporte social, este aspeto merece uma análise mais aprofundada, haja 

vista todas as dimensões que compõem o suporte social. Tal resultado leva a crer que os 

cuidadores ao se posicionarem desta forma, talvez não tenham refletido de forma alargada 

sobre todos os tipos de suporte social que possa existir no seu contexto de cuidados. 

Com base nos resultados deste estudo, foi possível verificar que em relação ao 

desenvolvimento e a aprendizagem na vida adulta, os cuidadores demonstraram estar em 

consonância com o que é evidenciado pelos autores do desenvolvimento. Relativamente ao 

que preceitua a educação para a saúde, durante toda a intervenção, através dos exercícios 

de dinâmica de grupo, os cuidadores foram estimulados a expressarem suas experiências 

anteriores adquiridas ao longo da vida e estas por sua vez foram transformadas em novos 

saberes que poderão influenciar o cuidador quanto a maior consciencialização sobre a 

necessidade de darem importância, bem como maior valorização sobre o seu autocuidado. 

 

6.3.9 Avaliação do programa de intervenção 

 

A avaliação da intervenção foi o momento no qual os cuidadores por meio dos seus 

autos relatos demonstraram os seus níveis de perceção sobre a importância que deveriam 

dar ao seu autocuidado. Nesta sessão os cuidadores deveriam ser capazes de conjugar os 

conhecimentos adquiridos durante a intervenção com as suas práticas de cuidados. Todos 

os dados relativos a análise qualitativa dos dados da última sessão são apresentados na 

Tabela 16 por meio das subcategorias. 
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Tabela 16 - Categorias de análise: Avaliação da intervenção 

    
Categoria Principal: Avaliação da Intervenção 88 

      Categoria: Intervenção – Desenvolvimento e aprendizagem para o cuidador 88 

        Cuidado pessoal 10 

        Reconhecimento das necessidades pessoais 8 

      

S
u

b
 

C
at

eg
o
ri

a 

Maior participação nas atividades sociais 7 

      Distribuir as tarefas de Cuidar/ limites 23 

      Estar mais informada sobre a tarefa de CI 5 

      Preparar-me para as adversidades 6 

      Fazer o meu melhor sem culpas 7 

      Envolver/Instruir os demais familiares 7 

   Sem perspetiva de mudança 15 

 

De acordo com as descrições dos participantes, a Tabela 16 revela o total das 88 

referências que resultaram das reflexões e avaliações dos cuidados sobre todo o processo 

de intervenção ao qual foram submetidos. 

 

a) Categoria: Desenvolvimento e aprendizagem para o cuidador (88) 

 

 Subcategoria: distribuir entre os familiares a tarefa/ reconhecer seus limites (23) 

(CI-4) “Eu era assim...só eu que vou cuidar. Só eu é que sei e fiquei esgotada e cansada. 

Quando me sentir cansada e esgotada vou saber pedir ajuda aos meus familiares ou 

amigos para que me auxiliem nos cuidados com o nosso familiar que se encontra 

incapacitado”. 

(CI-6) “Ainda hoje…. eu tenho a minha menina doente, ei tive que deixar tudo 

orientadinho para eu vir para aqui e para vir para a consulta do meu esposo. E o mais 

velho ficou lá em casa a tomar conta do outro”. 

 

 Cuidado pessoal (10 referências) 

(CI-5) “Por acaso já estou a fazer isso pois pouco a pouco começou a me doer as costas, é 

assim, já estou a tomar algumas medidas. Estou a me cuidar mais um bocadinho sim”. 

(CI-1) “Vou organizar a minha vida para que tenha mais tempo para mim e para fazer as 

coisas de que gosto”. 

 

 Reconhecimento das necessidades pessoais (8) 
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(CI-3) “Estou atenta, já faço alguma coisa há um bom tempo. Mas reconheço que preciso 

repensar e melhorar”. 

(CI-8) “Eu muitas vezes quando o meu marido estava para dormir sempre no meu 

quartinho eu tinha noção de que eu também precisava descansar”. 

 

 Maior participação nas atividades sociais (7) 

 

(CI-6) “Quando eu comecei essa formação eu coloquei em mente que preciso tirar um 

tempo para mim. Pois, preciso tirar e vou ao café, nem que seja 10 minutinhos só para 

conversar, é o nosso tempo”. 

(CI-9) “Pronto, também acontece isso na minha casa, não é só em datas comemorativas, 

mas como eles sabem que eu estou privada de sair e de juntar, pronto, eu tenho uma 

família grande, mas a que vai…. É toda muito restrita. Aquele momento em que estamos a 

conversar alivia-me”. 

 

 Fazer o meu melhor sem culpas (7) 

 

(CI-6)  “É assim, eu já tento não errar e fazer sempre o meu melhor, mas mesmo na minha 

inocência eu erro. Se errar, tento corrigir, não podemos nos culpar, não somos perfeitos”. 

(CI-8) “Às vezes fazemos uma coisa que, na nossa ignorância pensamos que estamos a 

fazer o bem e as vezes é na nossa ignorância que pensamos que estamos a fazer bem as 

coisas…mas se nós fazemos sem propósito, não tenho que me sentir culpada”. 

 

 Envolver/ Instruir os demais familiares (7) 

(CI-9) “Meu filho mais novo se tiver que dar comida a avó ele dá pela sonda eu já lhe 

expliquei como faz, se for necessário”. 

(CI-8) “No estado da minha sogra já tem havido reuniões, o que se vai fazer, como se vai 

fazer”. 

 

 Preparar-me para as adversidades (6) 
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(CI-7) “Na hora da realidade, se depender de mim, vai custar muito, mas tenho que me 

conformar”. 

(CI-6) “Na morte da minha avó eu não procurei apoio, porque eu acho que foi um erro 

meu, guardei para mim e cheguei a um ponto de dizer que eu controlei tanto o meu 

coração que eu nem uma lágrima deitei, mas se eu não fosse forte eu não conseguiria 

fazer o que eu fiz. Agora, se acontecer com o meu avô, aí eu procurei auxílio e apoio. 

Porque no falecimento da minha avó eu fui muito abaixo e cheguei a um ponto que já nem 

cuidava da minha casa porque estava triste e desanimada, mas agora dessa vez não”. 

 

 Estar mais informada sobre a tarefa de cuidador informal (5) 

 

(CI-6) “Essa formação foi para nos conhecermos a nós próprias e também ensinou-nos a 

sermos melhores cuidadoras”. 

(CI-8) “O que eu procurava era…. Quando ia ter com ele ao hospital, reparar, vê como é 

que fazia, como não fazia… eu comecei a ver primeiro no hospital, tanto que as 

enfermeiras quando me viam, já nem chegavam ao pé dele, porque sabiam que eu gostava 

de dar de comer…e ia vendo como elas faziam e assim eu aprendi, não que tivesse 

qualquer formação, mas com a graça de Deus sempre tive meu papel muito bem 

desempenhado”. 

 

 Sem perspetiva de mudança (15 referências) 

 

(CI-9) “Não, quando há qualquer coisa geralmente sou eu que faço. Porque as pessoas 

não fazem…o jantar e essas coisas assim. As pessoas mais próximas vêm, porque eu tenho 

que tomar conta da minha mãe e não posso ir. Isso pronto, não são só comemorações mais 

especiais, mesmo nos fins-de-semana eles sabem que eu estou sempre sozinha e eles vem e 

eu faço quase sempre o almoço ou o jantar e praticamente a minha casa é assim, já 

vivencio isso”. 

(CI-9) “quanto estiver cansada vou saber pedir ajuda aos meus familiares e amigos (…) 

Não, não tenho ninguém a quem pedir ajuda, eu sou sozinha. Depois eu hei de achar 

soluções…eu não tenho a quem pedir, é diferente. Eu não posso ligar a um dos meus 

irmãos e dizer olha, vem ficar com a mãe porque eu tenho que descansar a cabeça, eu não 
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tenho percebe? As pessoas muitas vezes acham…mas eu não tenho. A única solução que 

eu tenho é mandar a minha mãe pra um…”. 

(CI-9) “é assim, eu sinto-me cansada. Cansada de fazer o trabalho, com certeza o seu 

marido era diferente daquilo que a minha mãe é, porque assim, cansa…não é o cansar do 

trabalho, não é o lavar, o levar, o dar de comer, estou cansada porque a minha mãe está 

naquela fase que chama muito. Vira, vira, vira, vira…e eu digo mãe, ainda agora te virei. 

Mas muitas vezes estamos a virar e ela já está. A minha mãe passa a noite toda a dizer que 

tem frio. Ela pode fazer o que quiser, porque ela sempre tem frio. E pronto…e são as vezes 

que eu durmo no sofá ao pé dela”. 

(CI-9) “a minha está em baixo…ela não se cala. Ela dormita…você pode estar a falar 

para a minha mãe porque se ela quiser dormir, ela dorme. Ela fica na cama, no 

sofá…minha mãe não anda. Agora é assim, eu até pensava que ela precisava de sair, mas 

por enquanto não porque o tempo ainda não está pra isso. Eu levava sempre a minha mãe, 

mesmo que de cadeira de rodas. Ela está a tomar medicação, que a médica de família 

disse assim, Teresa, essa medicação que a sua mãe está a tomar é para um elefante 

dormir. É assim, eu não quero ver a minha mãe com mais medicação, porque ela acaba 

por não estar connosco. Tantas vezes sento-me com ela… (…) esse é o meu cansaço, não é 

o cansaço de cuidar dela, é um cansaço que por mais que você diga assim eu vou me 

habituar a essa lenga, lenga…” 

(CI-9) “As minhas coisas estão em segundo plano eu quero continuar assim enquanto a 

minha mãe cá estiver, eu jamais deixaria a minha mãe em casa de um dos meus irmãos, 

tão simples como isso”. 

(CI-9) “vou até a exaustão, e depois eu não sei…depois há de alguém tomar decisões 

nossas. Até quando eu estiver em ação, de hoje a amanhã há- de descontrolar e vou prás 

urgências… eu preciso ser operada e tenho duas decisões, ir ser operada sem a minha 

mãe, ou aguentar até…e pronto é o que eu estou a fazer”. 

 

 

6.4 Principais resultados obtidos através de questionamentos no webQDA 

 

Para maior sustentabilidade dos dados analisados, seria importante fazer 

associações dos resultados encontrados com os objetivos propostos neste estudo. Ocorre 
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que nem todos os resultados alcançados, permitiram que fosse feito associações que 

garantissem respostas fidedignas aos objetivos a serem alcançados, motivo pelo qual só foi 

possível fazer associações conforme as variáveis abaixo.  

 

6.4.1 Resultados da relação entre variáveis sócio demográficas e 

competências (questionamentos) 

 

Diante dos resultados obtidos, questionamos alguns dados sociodemográficos dos 

participantes com as subcategorias que foram analisadas. Algumas associações 

destacaram-se comparativamente as outras. Apresenta-se abaixo os principais resultados 

entre os objetivos definidos no estudo e as competências de assertividade e resiliência.  

 

Tabela 17 - Relação Parental vs Assertividade 

Matriz (E) 

Respeito 

(comigo e com 

os outros) 

Reconhecimento (das 

capacidades e dos 

defeitos) 

Liberdade 

(expressão e 

sentimentos) 

Autoafirmação 

nas relações 

socias 

Filha 2 3 3 2 

Nora 1 0 1 1 

Neta 1 2 1 1 

Esposa 1 2 2 1 

Marido 0 0 0 0 

Resultados 5 7 7 5 

 

 

A Tabela 17 destaca os resultados da competência assertividade e associa-se ao 

objetivo dois deste estudo. É verificado que há uma maior associação entre a assertividade, 

de entre todas as dimensões citadas, com as filhas (10 referências). É também percetível 

que na totalidade da subcategoria reconhecimento (das capacidades e dos defeitos) e a 

subcategoria (expressão e sentimentos) continuam com o maior número de referências (7). 

 

Tabela 18 - Anos de cuidado vs Assertividade 

Matriz (E) 

Respeito (comigo 

e com os outros) 

Reconhecimento (das 

capacidades e dos 

defeitos) 

Liberdade 

(expressão e 

sentimentos) 

Autoafirmação 

nas relações 

socias 

3-5 anos 2 3 3 2 

6-10 anos 1 2 2 1 

11 anos 1 1 1 1 
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Resultados 4 6 6 4 

 

 Em relação a Tabela 18, verifica-se que de acordo com o objetivo dois os anos de 

cuidado e a assertividade demonstra mais uma vez que a subcategoria Reconhecimento 

(das capacidades e dos defeitos) e a subcategoria Liberdade (expressão e sentimentos) na 

sua totalidade obteve o maior número de referências (6). É importante verificar que 

independentemente do número de anos, os cuidadores demonstram que são assertivos, 

contudo, há um maior número de referências nos primeiros anos de cuidado, de 3-5 anos 

(10 referências). Vale ressaltar que o numero menor de unidades de texto de assertividade 

nos cuidadores que cuidam há 11 anos não se deve somente a menor prevalência de 

referências, mas ao menor número de cuidadores que exerce a atividade com estes anos de 

cuidado. 

 

Tabela 19 - Anos de cuidado vs Resiliência 

Matriz (E) 

Autonomia para 

resolução de 

problemas 

Capacidade para 

seguir em frente 

Estrutura 

emocional Fé 

Facilidade em 

adaptar-se a 

nova realidade 

3-5 anos 2 2 2 2 1 

6-10 anos 2 2 2 2 1 

11 anos 1 1 1 0 1 

Resultados 5 5 5 4 3 

 

A Tabela 19 também corresponde ao objetivo dois. Na associação entre os anos e 

cuidado e a resiliência dos participantes, foi verificado mais uma vez que 

independentemente do número de anos, os cuidadores demonstram resiliência e 

demonstram, de forma mais acentuada na Autonomia para resolução de problemas (5 

referências), Capacidade para seguir em frente (5 referências) e Estrutura emocional (5 

referências). 

 

6.5 Resultados da avaliação global do programa (quantitativo) 

 

Passamos a apresentar resultados quantitativos da intervenção. 

Para efeito de avaliação da intervenção, além da análise qualitativa, também se 

utilizou a análise quantitativa dos dados, onde foram aplicadas as Escalas de 
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Implementação de Programas (EAIP) e Escala de Competências Pessoais/Sociais. Está 

última foi reaplicada e teve como propósito, comparar se após a intervenção dos 

cuidadores aumentaram os seus níveis de competência pessoais ou sociais. 

 

6.5.1 Resultados da Avaliação da implementação do programa 

 

O programa foi avaliado conforme as seguintes dimensões: Apreciação do 

programa, objetivos, conteúdos, atividades, participação, recursos e desenvolvimento. 
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Tabela 6 - Escala de Avaliação da Implementação de Programas (EAIP) – USF-SJO 
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Tabela 21 - Escala de Avaliação da Implementação de Programas (EAIP) – UCC-Aveiro 

 

 
Legenda:  ni – Frequência absoluta | fri – frequência relativa em percentagem 
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Legenda:  ni – Frequência absoluta | fri – frequência relativa em percentagem 
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6.5.2 Avaliação das competências pessoais/sociais (pós programa) 

 

Tendo em conta que os cuidadores, além de já possuírem idade pouco avançada e 

ainda assumirem, todas as responsabilidades que envolvem o cuidar e estas por sua vez 

contribuem para que os mesmos desenvolvam sobrecarga que na maioria das vezes resulta 

em cansaço físico e mental dos mesmos, a investigadora responsável por este estudo, 

analisou cuidadosamente todos os aspetos que poderiam sobrecarregar ainda mais no que 

respeita a reaplicação do conjunto de escalas aplicados na primeira fase deste estudo. 

Diante desse facto, a investigadora optou por reaplicar somente a escala de 

competências pessoais/sociais- ECPS, por ser esta, a que representa o foco central desta 

investigação. Relativamente as outras variáveis tais como: Qualidade de vida, stress e 

sobrecarga, por terem apresentado no (pré teste), resultados que não indicaram valores 

significativos de sobrecarga, naquele momento, não se justificava que novamente fosse 

aplicado os respetivos instrumentos, uma vez que tal procedimento poderia causar 

incomodo aos cuidadores.  

Outro aspeto que contribuiu para este procedimento por parte da investigadora, foi 

o facto de durante as dez sessões psicoeducativas, por serem conduzidas através de 

dinâmica de grupo, onde os participantes eram convidados a manifestar sempre tudo o que 

sentiam em relação a tarefa, isto fez com que a investigadora estivesse sempre atenta as 

vivências apresentadas pelos cuidadores e na medida do possível sempre auxilia-vos de 

forma concreta a ultrapassar as dificuldades relacionadas com o quotidiano de cuidados. 
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Tabela 22 - Escala de Competências Pessoais/Sociais – USF-SJO 
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Tabela 23 - Escala de Competências Pessoais / Sociais (ECPS) –  UCC-Aveiro 
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No que toca a avaliação da intervenção, os resultados Pré e Pós da Escala de 

Competências Pessoais/Sociais sugerem uma certa discrepância entre os números 

apresentados (conforme apresentado na tabela 24). Tal aspeto pode estar relacionado com 

o fato de ter havido uma redução significativa da amostra. Ou seja, na USF-SJO, 16 

cuidadores participaram da primeira fase (pré teste), enquanto que na segunda fase (pós 

teste), 7 cuidadores finalizaram a intervenção. O mesmo ocorreu com a UCC-Aveiro na 

primeira fase (pré-teste), participaram 8 cuidadores e no pós-teste 03 cuidadores.  

É importante ressaltar que a redução do total de participantes na segunda fase do 

estudo, deveu-se ao fato de falecimento dos familiares, agravamento de saúde do familiar 

que cuidava, falta de tempo, entre outros motivos. 

 

Tabela 7 - Avaliação da intervenção USF-SJO e UCC-Aveiro 

Competências 

Pessoais/Sociais 

USF-SJO UCC-Aveiro 

Pré (n-16) Pós (n-7) Pré (n-8) Pós (n-3) 

Autoconhecimento 68,8% 67,9% 78,1% 87,5% 

Autoestima 57,8% 71,4% 90.6% 62,5% 

Empatia 65,6% 53,6% 71,8% 75% 

Assertividade 57,9% 42,9% 81,3% 75% 

Suporte Social 68,8% 57,1% 71,9% 50% 

Resiliência 59,4% 53,6% 68,8% 87,5% 

 

Portanto, embora tenha havido uma redução do número de sujeitos nas últimas 

sessões do programa de intervenção, pode-se verificar que houve uma ligeira alteração nos 

resultados entre a pré-intervenção e a pós-intervenção, conforme tabela 24. 

Ainda no que refere à aplicação pré e pós da Escala de Competências 

Pessoais/Sociais, observou-se que quando foi utilizado o mesmo número de sujeitos no pré 

teste e pós teste para ambos estabelecimentos de saúde, verificou-se, de maneira geral, que 

houve uma visível melhoria em relação a tomada de consciência das competências 

pessoais/sociais objeto deste estudo. 

 

Tabela 25 - Avaliação da intervenção USF-SJO e UCC-Aveiro 
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Nesta tabela chamamos atenção para os resultados da competência pessoal/social de 

assertividade. Os resultados tanto de Ovar, quanto de Aveiro, sinalizaram um decréscimo 

no pós intervenção. Tal resultado, pode estar relacionado com o fato dos cuidadores não 

terem percebido de forma clara a maneira como poderiam se comunicar de maneira 

assertiva com os seus familiares. 

 Neste sentido, embora os resultados apresentados sejam animadores, dado o 

tamanho da amostra, não é possível afirmar que a intervenção contribuiu para uma total 

mudança de postura dos cuidadores em relação ao seu autocuidado. Entretanto, observou-

se ao longo de todo o processo de intervenção que os cuidadores já possuíam as 

competências, porém não sabiam nomeá-las, nem reconhecê-las no seu repertório 

comportamental e após serem intervencionados demonstraram estar mais 

consciencializados sobre este aspeto. 

Competências 

Pessoais/Sociais 

Ovar Aveiro 

Pré (n-7) Pós (n-7) Pré (n-3) Pós (n-3) 

Autoconhecimento 63,6% 67,9% 85,3% 87,5% 

Auto-estima 45% 71,4% 60.5% 62,5% 

Empatia 38% 53,6% 71% 75% 
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Sobre as avaliações de intervenções psicoeducativas, verificou-se a existência de 

um grande número de trabalhos voltados para este fim. Tais estudos costumam realçar a 

efetividade ou não dos programas de intervenção com foco psicoeducativo (Cardoso, 

2011). Seguindo esta linha de raciocínio, autores como Andrén e Elmståhl, 2008; 

Gutiérrez-Maldonado, Caqueo-Urízar e Ferreira-García, 2009; Larson et al., 2005; Warren 

et al., 2003, identificaram, nos estudos realizados, que nem sempre intervenções 

psicoeducativas cujo propósito seja melhorar a qualidade de vida, a diminuição de 

sobrecarga e a gestão de stress, apresentam resultados convincentes e que comprovam sua 

eficácia quanto a melhoria do bem-estar do cuidador informal familiar. 

Embora, seja verificado esta realidade acerca da eficiência dos programas de 

intervenção psicoeducativos, o programa aqui proposto, apresentou resultados satisfatórios, 

tendo em conta resultados qualitativos. Observa-se que os cuidadores na sua maioria 

demonstraram que, de alguma forma ficaram mais consciencializados não só sobre os 

todos aspetos que envolvem a tarefa, mas também sobre a importância que devem dar ao 

seu autocuidado. Torna-se importante realçar que neste programa o autocuidado ganhou 

protagonismo na medida que os cuidadores foram estimulados a partir de suas próprias 

realidades de cuidados, verificarem de que forma poderiam, sem se sentirem culpados ou 

negligentes em relação ao seu familiar cuidarem de si próprio. 

Ultimamente, têm-se verificado estudos cujas propostas psicoeducativas têm como 

pano de fundo melhorar o aspeto comunicacional dos cuidadores (Thompson et al., 2010; 

Kwork et al., 2013; Prick et al., 2016), tais propostas, além de utilizarem o telefone e o 

DVD, utilizam ainda técnicas que incorporam vários componentes que vão desde a 

psicopedagogia, até os conceitos da terapia cognitivo comportamental, tudo isso com o 

propósito de facilitar a comunicação dos cuidadores informais familiares. 

Diferente dessas propostas, o plano de intervenção aqui proposto, realça a 

comunicação a partir do desenvolvimento das competências pessoais/sociais, pois acredita-

se que os cuidadores ao serem alertados e orientados sobre o uso adequado das 

competências pessoais/sociais que já possuíam, como ficou constado através dos resultados 

Assertividade 45% 42,9% 79% 75% 

Suporte Social 43,8% 57,1% 52,3% 50% 

Resiliência 46,2% 53,6% 83,5% 87,5% 
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quantitativos, poderiam mobilizá-las, no sentido de que a sua comunicação interpessoal 

ficasse mais acessível e facilitada, pois acredita-se que esta, pode ser uma das ferramentas 

que o cuidador poderá utilizar para sensibilizar seu núcleo familiar sobre as suas 

necessidades pessoais, familiares e sociais. 

É neste ponto que esta proposta de intervenção diverge das demais até aqui 

evidenciadas. Contudo, embora os cuidadores familiares na sua maioria terem demonstrado 

que conseguiram percecionar a importância que devem ter em relação ao seu autocuidado, 

observou-se que apenas um cuidador (CI 09), realçou não existir perspetiva de mudança 

(15 referências). 

Sobre esse tema Cardoso (2011), sublinha que nem sempre a aplicação de um 

programa de intervenção tem impacto na qualidade de vida e nem tampouco na diminuição 

de sobrecarga dos cuidadores. Segundo esta autora, isto pode estar interligado com os 

aspetos metodológicos e ainda com outros mais específicos tais como os participantes que 

foram alvos do estudo. 

Nesta direção, Kurz, Wagenpfeil, Hallauer, Scneider-Schelt & Jansen, 2010; 

Wright et. al. 2007 (citado in Cardoso, 2011), advogam que um programa cujo objetivo 

seja capacitar cuidadores, quando for implementado por um período inferior a 15 meses, 

este é o caso do programa aqui referido, não é suficiente para obter resultados 

significativos. Além disso, segundo Larson et al. (2005) o tempo de duração da 

intervenção, está relacionado com os números de sessões a serem concretizadas, logo nem 

sempre será possível comparar resultados, haja vista as diversas abordagens que suportam 

as intervenções e os contextos onde elas são efetuadas.   

Como já foi mencionado anteriormente, é comum na implementação de programas 

de intervenção, a não apresentação de resultados que indiquem que houve mudanças ao 

nível comportamental dos cuidadores em relação e sua sobrecarga. Este aspeto é referido 

no trabalho de Brodaty et al. (2003) que ao fazer um trabalho de revisão de literatura, 

constatou que apesar de algumas intervenções proporcionarem alguns benefícios para os 

cuidadores, este aspeto nem sempre e consensual, uma vez que dependendo das estratégias 

aplicadas, estas poderão melhorar ou não aspetos relacionados com a saúde e o bem-estar 

do cuidador informal. 

Relativamente aos resultados quantitativos, estes foram obtidos através da aplicação 

da Escala de Avaliação de Implementação de Programas (EAIP). Em linhas gerais os 
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resultados indicam que o programa foi sinalizado pelos cuidadores como sendo “Muito 

Bom”. Este resultado corrobora com os estudos de Alonso-Babarro, Garrido-Barral e 

Martín-Martinez (2006), esses autores realçam os temas abordados num programa de 

intervenção, ao mesmo tempo que realçam a promoção do bem-estar tanto do cuidador 

como do familiar a ser cuidado. 

No que respeita a Escala de Competências Pessoais/Sociais (ECPS), está ao ser 

reaplicada após intervenção, confirma os resultados obtidos na primeira aplicação, ou seja, 

ficou constatado que os cuidadores ao nível comportamental, possuíam as competências 

pessoais/sociais aqui referidas, no entanto não sabiam nomeá-las, após intervenção 

demonstraram estar mais consciencializados sobre este aspeto.   

No capítulo seguinte passamos a apresentar as conclusões da investigação. 
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CAPÍTULO VII - CONCLUSÃO 

7.1 Conclusão 

 

O presente estudo pretendeu construir, implementar e avaliar um programa de 

intervenção psicoeducativo para cuidadores informais familiares, cujo propósito foi realçar 

não só informações sobre a tarefa de cuidados, mas sobretudo sensibilizar o cuidador sobre 

a necessidade de cuidar de si próprio. 

Verificou-se em toda a literatura consultada, uma certa unanimidade entre os 

autores que referem a tarefa de cuidados informais, como tendo impacto nas diversas 

esferas da vida pessoal do cuidador, motivo pelo qual se torna urgente informar/formar os 

cuidadores familiares para que possam de forma adequada desempenharem essa tarefa 

sem, no entanto, terem que abdicar da sua saúde e bem-estar, haja visto que é possível para 

o cuidador, concomitantemente com o desempenho da tarefa, cuidar e auto cuidar-se. 

Objetivando dar um novo olhar para o autocuidado do cuidador, pretendeu-se nesta 

proposta de intervenção psicoeducativa desenvolver nos cuidadores familiares 

competências pessoais/sociais que pudessem auxiliá-lo no desempenho da tarefa de 

cuidados. A escolha por esse modelo de competências ocorreu em virtude da necessidade 

de dar maior atenção aos conteúdos subjetivos dos cuidadores, pois até então é comum 

verificar na literatura que se debruça sobre esta temática o autocuidado ser aplicado aos 

cuidadores a partir de informações sobre a doença que cuidam, ficando a perspetiva do 

cuidador sobre o seu papel oculta e nem sempre realçada.  

Relativamente aos objetivos previamente delineados, o presente estudo levou-nos a 

confirmar os seguintes resultados: 

 

1) Características das condições físicas e mentais dos cuidadores familiares no 

contexto da prestação de cuidados. 

O estudo constatou que, na sua maioria, os cuidadores participantes encontram-

se em condições razoáveis no que respeita a a) qualidade de vida, b) 

sintomatologia de stress e c) sobrecarga. Talvez pelo facto de já se encontrarem 

adaptados à função de cuidador, isto possibilita a mobilização de recursos 

emocionais para lidar com as dificuldades impostas pela atividade de cuidar. 

Embora os cuidadores participantes tenham sinalizado que se encontram pouco 



 

216 
 

sobrecarregados, sendo este um aspeto positivo em relação à sua saúde física e 

mental, os profissionais de saúde devem ficar atentos e sinalizá-los porque, no 

futuro, podem vir a manifestá-los com o agravamento de saúde do familiar. 

2) Identificar previamente a existência das competências pessoais/sociais por parte 

dos cuidadores informais familiares sobre o seu autocuidado. 

No que respeita a possuir ou não as competências pessoais/sociais que foram 

objeto deste estudo, constatou-se que os participantes já as possuíam, porém 

não estavam devidamente consciencializados, facto que fez com não 

conseguissem nomeá-las e utilizá-las no contexto de cuidados. 

Sobre esse aspeto é importante salientar que grande parte das propostas 

psicoeducativas levadas a cabo tem em conta a informação sobre a doença, a 

comunicação entre cuidador e pessoa cuidada e a junção desses dois aspetos 

contribuiu para uma melhor gestão do stress do cuidador. 

Tendo em conta que os cuidadores participantes deste estudo, na primeira fase, 

manifestaram que gostariam de obter informações sobre a doença que 

cuidavam, uma vez que os enfermeiros quando iam aos seus domicílios fazer 

visitas aos pacientes já lhes tiravam dúvidas e orientavam sobre como cuidar 

dos seus familiares e ainda, quando tinham quaisquer dúvidas recorriam a 

internet, isto fez com que fosse dado maior ênfase nesta intervenção 

psicoeducativa o aspeto comunicacional com vistas a melhoria da gestão do 

stress do cuidador. 

Com base nesta informação, recorreu-se a um conjunto de competências 

pessoais/sociais que em nossa opinião ajudariam não só o cuidador a conhecer 

um pouco mais de si próprio, mas também essas competências quando ativadas 

ou desenvolvidas poderiam ser canalizadas de forma que o cuidador poderia 

estar em melhores condições de se comunicar no seu contexto de cuidados e 

isso poderia levá-lo a entender de forma mais clara objetivamente e 

subjetivamente tudo o que essa tarefa lhe impõe. 

É certo que ao tomar conhecimento de como colocar em prática essas 

habilidades no contexto de cuidados, o cuidador poderá estar em melhores 

condições de dialogar de forma clara concisa e direta com os demais membros 

familiares, alertando-os sobre o seu acumular de tarefas e a necessidade de ser 
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ajudado quando necessário, uma vez que tal como os seus familiares também 

tem direito a ter uma vida pessoal, social e familiar conforme sua perspetiva. 

Acredita-se que ao assumir uma conduta como essa, o cuidador demonstrará 

estar mais sensibilizado sobre a importância que deve ter para si o cuidado 

consigo próprio. 

3) Construir um programa de intervenção com a finalidade de desenvolver 

competências pessoais/sociais. 

A partir da constatação verificada através dos inúmeros trabalhos publicados 

sobre o autocuidado do cuidador, observou-se a necessidade de trazer à tona 

uma ação de formação que levasse em conta questões que envolvem as 

perceções sobre a experiência de ser cuidador, bem como a disponibilidade 

emocional dos cuidadores para lidarem coma situação de adoecimento 

prolongado. 

Diante desta realidade, surgiu a necessidade de orientar o cuidador para a 

valorização do seu autocuidado, a partir do desenvolvimento de um conjunto de 

competências pessoais/sociais, que estivessem relacionadas com aspetos da 

subjetividade dos cuidadores e que de alguma forma pudessem auxiliá-los nos 

seus relacionamentos interpessoais, ou seja, que tornassem o cuidador mais 

sensibilizado para o cuidado consigo próprio sem que para isso se sentisse 

culpado em relação ao familiar que cuidava. 

Portanto este objetivo foi concretizado, na medida que o plano aqui proposto se 

alicerçou e em termos práticos possibilitou que durante as ações de formação, 

os cuidadores fossem estimulados a manifestar todos os seus sentimentos em 

relação a tarefa que executavam ao mesmo tempo que eram levados a relacionar 

suas atitudes e sentimentos com a competência abordada. 

4) Implementar um programa de intervenção psicoeducativo orientado para a 

sensibilização do autocuidado dos cuidadores informais familiares. 

Ficou constatado entre os participantes que há uma certa dualidade de 

sentimentos entre o cuidar e o cuidar de si próprio. De acordo com a sua 
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perspetiva pessoal, consideravam que o autocuidado era efetuado ou não havia 

necessidade de o realizar. 

Nem sempre é fácil dialogar de forma franca e clara num contexto de cuidados 

domiciliários tendo em conta que em muitos casos, o cuidador atua de forma 

solitária e sem qualquer ajuda de outros membros familiares. Este é um dos 

motivos pelos quais o cuidador deve ser orientado/capacitado quanto à 

necessidade de saber travar um diálogo franco e honesto de forma a não criar 

problemas de relacionamentos interpessoais, porém deve utilizar argumentos 

que possam sensibilizar seus familiares sobre a necessidade de dividir 

responsabilidades pelos cuidados e então terá condições de praticar o seu 

autocuidado. 

5) Avaliar a forma como as temáticas desenvolvidas durante o programa de 

intervenção influenciaram a sensibilização dos cuidadores informais familiares 

sobre o seu autocuidado. 

Verificou-se durante a intervenção, que os cuidadores por se encontrarem na 

fase adulta de seu desenvolvimento e, como era previsto, já possuíam as 

competências pessoais/sociais que seriam aplicadas na intervenção, porém, não 

sabiam nomeá-las nem, tampouco, de que forma poderiam utilizá-las em 

benefício do seu próprio conforto e bem-estar.  

Constatou-se através desta intervenção, que os cuidadores conseguiram 

percecionar de forma mais clara que possuíam todas as competências 

pessoais/sociais aqui evidenciadas, bastando apenas ativá-las e canalizá-las de 

forma adequada. Esta ação teve como objetivo auxiliar quanto à necessidade de, 

durante o processo de cuidar, nunca esquecer que eles próprios também deviam 

assegurar o seu próprio autocuidado, uma vez que dedicar-se integralmente às 

exigências dessa tarefa, pode resultar em danos para a sua saúde física e 

psicológica.  

Assim sendo, podemos dizer que este objetivo foi também alcançado, 

considerando que os cuidadores, ao serem intervencionados, demonstraram 

estar melhor sensibilizados sobre a importância que devem dar ao seu 

autocuidado, sem que para isso se sintam culpados em relação ao que possa 

acontecer ao seu familiar. É de referir que quanto à questão de avaliação de 
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intervenções psicoeducativas, constatou-se através da literatura nacional e 

internacional até o presente momento, e entre os estudos pesquisados, não haver 

um consenso entre os autores sobre a eficácia ou não das intervenções 

psicoeducativas. Talvez a dificuldade seja pelo facto de ainda não ter surgido 

um método de avaliação robusto e capaz de comprovar a fiabilidade da 

intervenção. Exista devido à subjetividade com que cada cuidador encara cada 

tarefa que executa no domicílio, assim como o vínculo parental que tem com o 

familiar incapacitado e a história de afeto construída entre os dois ao longo de 

suas trajetórias de vida. 

A partir dessa lógica, percebe-se que a tarefa de cuidados não segue um padrão 

de linearidade, ou seja, se para alguns cuidadores cuidar causa prazer e 

satisfação, para outros esta é uma tarefa que pode causar-lhes incómodo e 

insatisfações. Porém ainda que se sinta insatisfeito por estar efetuando esta 

tarefa nesta etapa de sua vida, culturalmente/socialmente nos dias que correm, 

ainda não é “permitido” ao cuidador manifestar sentimentos negativos em 

relação ao familiar que está sob os seus cuidados. 

Nesse sentido, pretendeu-se também nesta proposta de intervenção levantar o 

véu que sobrepõe às questões culturais e ideológicas que estão intrínsecas à 

atividade de cuidador informal. Esta orientação deu-se em virtude da 

necessidade de consciencializar o cuidador sobre aquilo que é imposto e 

esperado socialmente e aquilo que ele realmente pode oferecer ao seu familiar e 

que está de acordo com seus limites e sua disponibilidade emocional. Todos 

esses aspetos foram realçados no contexto das competências pessoais/sociais. 

Importante salientar que este é mais um ponto que diferencia esta intervenção 

das demais já em curso. 

 

Posto isto, e recordando que a maioria dos trabalhos de intervenção psicoeducativa 

destinados aos cuidadores familiares estão focados na transmissão de informação sobre a 

doença, prevendo-se a realização do autocuidado, esta investigação traz um caráter 

inovador, visto que trouxe à tona o autocuidado sob a perspetiva de um conjunto de 

competências pessoais/sociais. Desta forma, acredita-se ter sido possível promover ao 

cuidador uma maior sensibilização para a importância e valorização do autocuidado no 
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contexto dos cuidados domiciliares. Isto acontece através de uma desconstrução cultural do 

seu próprio papel e de seguida proporcionar o reconhecimento das suas competências, bem 

como a gestão e canalização destas para uma realização de um autocuidado mais alargado 

do que proposto em estudos anteriores. 

 

7.2 Limitações do estudo 

Como limitações avaliamos três aspetos, a saber: 

1. Número de participantes reduzido: a primeira fase deste estudo teve início com um 

total de 24 cuidadores informais familiares, porém, no decorrer da investigação, 

verificou-se alguns episódios (mortes, desistências) que contribuíram para que o 

número de participantes fosse reduzido, o que fez com que o estudo finalizasse com 

10 participantes. 

2. Ausência de follow-up e de grupo de controlo, devido ao facto de o público alvo ter 

sido reduzido. 

3. Inexistência de estudos semelhantes para uma análise de aproximação. Por ser um 

estudo inovador, não foi possível efetuar um raciocínio comparativo com outros 

estudos para verificar a fiabilidade dos resultados. 

  

7.3 Sugestões para estudos Futuros 

A previsão futura nos países será o aumento expressivo da população sénior. Com 

isso o grande desafio para os profissionais de saúde, não só de Portugal, como nos demais 

países, o capacitar as famílias para cuidar dos seus familiares. Assim, torna-se relevante o 

desenvolvimento de intervenções que venham auxiliar o cuidador informal familiar a 

vivenciar de forma adequada os dilemas que envolvem a sua tarefa.  

Neste âmbito, torna-se importante realçar o papel dos profissionais de saúde que 

deverão atuar de forma mais ativa e integrada na sensibilização dos cuidadores, para a 

importância de investirem em conhecimentos que possam auxiliá-los na sua prática 

domiciliar. Porém esses conhecimentos não devem ficar só ao nível de informação sobre 

cuidados, devem também focar aspetos biológicos, psicológicos e sociais dos cuidadores 

haja vista o impacto que a tarefa tem sobre a saúde do cuidador. 
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Relativamente aos estudos futuros, considerando que não foi possível neste estudo 

aplicar todo o protocolo característico de uma investigação, torna-se necessário que esta 

proposta de intervenção ao ser reaplicada fique assegurada na sua realização, dois grupos, 

um de controlo e outro de intervenção, os pré e pós testes, além do follow-up, no sentido 

que esta junção de procedimentos garanta a sua fiabilidade. Outro aspeto a considerar é a 

avaliação da intervenção - esta etapa ainda suscita muitas dúvidas entre os autores, motivo 

pelo qual requer uma estrutura longitudinal a fim de que seja verificada a sua eficácia. 

Além do que foi descrito acima, recomenda-se a elaboração de um manual teórico-

prático de apoio tecnológico com acessível usabilidade, com conteúdos de fácil 

compreensão tendo em conta o facto de muitos cuidadores familiares possuírem baixa 

escolaridade e que se sintam motivados a utilizá-lo no seu dia-a-dia. 

É de referir a necessidade de validação empírica do manual, bem como a realização 

de um estudo interdisciplinar com a participação de técnicos da área tecnológica, para que 

esse manual possa ser transformado em uma ferramenta tecnológica (e-health) de fácil 

acesso para os cuidadores. 

  

7.4 Consideração final 

Este novo século será o período onde o envelhecimento ganhará protagonismo e, 

apesar de que envelhecer não ser sinónimo de adoecer, nem sempre será possível um 

indivíduo com 65 anos ou mais chegar nesta fase da vida gozando de boa saúde. Neste 

sentido, as famílias terão um papel fundamental no que respeita ao cuidado e proteção dos 

seus familiares. Tal como o paciente, as famílias cuidadoras também merecem ser 

apoiadas, quer pelo Estado como pela Sociedade Civil, de forma que elas possam cuidar 

melhor, conjugando a tarefa de cuidados ao seu autocuidado.. 

 

 

 

Cuidar de um familiar que se encontra incapacitado é visto como dever, dádiva, 

compaixão, amor. Porém cuidar de si próprio deve ser visto como um compromisso diário 

que cada cuidador informal deve assumir consigo mesmo (Lisneti Castro, 2016). 
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Anexo 1 - Protocolo de colaboração entra a UA e a ARSC 
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Anexo 2 - Escala de Qualidade de vida 
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Anexo 3 - Escala de Percepção de stress 
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Anexo 4 - Questionário de Avaliação do Impacto Físico, Emocional e Social do papel do CI 
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Anexo 5 - Escala de Avaliação da Implementação de Programas 
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Apendice 1 - Declaração de Consentimento Informado (FASE 1) 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Declaro, ao assinar, que aceito participar no estudo " Intervenção psicoeducativa fundamentada 

no desenvolvimento de competências pessoais ou sociais para cuidadores informais familiares: O 

cuidar e o autocuidado, da responsabilidade de Lisneti Maria de Castro, no âmbito do programa 

doutoral em educação, ramo psicologia da educação da Universidade de Aveiro. 

Declaro que, antes de optar por participar, me foram prestados todos os esclarecimentos que 

considerei importantes para tomar a decisão de participar neste estudo. 

Fui informado (a) também do objetivo, duração e dos procedimentos do estudo, assim como do 

anonimato dos dados e de que tinha o direito de recusar participar, ou cessar minha participação, 

a qualquer momento sem qualquer consequência para mim. 

 

 

                                                    AVEIRO,----------de----------------------------, 20------  
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Apendice 2 - Declaração de Consentimento Informado (FASE 2) 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Declaro, ao assinar, que aceito participar da segunda fase do estudo “Intervenção 

psicoeducativa fundamentada no desenvolvimento de competências pessoais/sociais para 

os cuidadores informais familiares: O cuidar e o autocuidado” da responsabilidade de 

Lisneti Maria de Castro, no âmbito do programa doutoral em educação, ramo psicologia da 

educação da Universidade de Aveiro. 

Tendo em conta que a segunda fase do referido estudo, consiste na implementação do 

programa de intervenção, faz-se necessário que o trabalho seja realizado em grupo o que 

implicará na necessidade de as sessões serem gravadas em vídeo e áudio, visto que para 

efeito de análises de dados, serão considerados as opiniões, os sentimentos, as emoções e a 

aprendizagem acerca do que será abordado em cada sessão temática. 

Declaro, que fui devidamente informado sobre os procedimentos, objetivos, duração, assim 

como do anonimato dos dados e de que tinha o direito de recusar participar, ou cessar 

minha participação, a qualquer momento sem qualquer consequência para mim. 
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Apendice 3 - Guião de entrevista 

 

 

 

 

PROGRAMA DOUTORAL EM EDUCAÇÃO / PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Prezado(a) cuidador(a) informal, 

No âmbito do Programa Doutoral de Educação, ramo Psicologia da Educação, está em 

desenvolvimento  uma investigação sobre a elaboração de um programa de intervenção 

psicossocial aos cuidadores informais familiares: o cuidar e o autocuidado. Agradecemos a 

sua colaboração em responder a esta entrevista, bem como das demais escalas que fazem 

parte do conjunto de instrumentos que compõem este estudo. A sua resposta será de grande 

importância para a validação desta investigação. 

Os dados recolhidos nesta investigação nunca serão divulgados de forma individual, sendo 

garantida a total confidencialidade e o anonimato de todas as pessoas que participarem no 

presente estudo. A participação neste estudo não trará qualquer prejuízo para o participante 

e sua família, nem ao nível individual nem ao nível institucional. 

1. DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

1 - CARACTERIZAÇÃO DO DOENTE 

1.1. IDADE______ 1.2. SEXO____________ 1.3. PATOLOGIA ________________________________ 

1.4 COMO ERA O SEU RELACIONAMENTO COM O SEU FAMILIAR ANTES DA DOENÇA DELE ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 - DADOS SOBRE A TAREFA DE CUIDAR 

2.1. HÁ QUANTO TEMPO TEM VINDO A DESEMPENHAR A TAREFA DE CUIDADOR(A) INFORMAL? 
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 5-11 MESES             1-2 ANOS         3-5 ANOS              6-10 ANOS               10 ANOS     

OU MAIS 

2.2. É A PRIMEIRA VEZ QUE CUIDA DE ALGUÉM DOENTE? 

SIM                        NÃO         

 DE QUEM JÁ CUIDOU ?________________________________________ 

 

2.3. QUANTO TEMPO  POR DIA DESPENDE COM AS ACTIVIDADES DE CUIDADOR(A)? 

1-A 3 HORAS    4 A7 HORAS          7 A 10 HORAS  11 A 13 HORAS      TEMPO INTEGRAL 

 

 

2.4. ALGUÉM DA FAMÍLIA DIVIDE CONSIGO AS TAREFAS NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS? 

SIM       QUEM? __________________________________     NÃO    

2.5. QUAL O TIPO DE DEPENDÊNCIA DO SEU FAMILIAR? 

NENHUMA   POUCA MODERADA        MUITA    TOTAL 

2.6. QUAIS SÃO AS TAREFAS HABITUAIS QUE PRESTA AO FAMILIAR? 

 

_________________________________________________________________________________ 

2.7. PRESTAR CUIDADO AO SEU FAMILIAR RESTRINGE UM TEMPO PARA SI PRÓPRIO? 

SIM   NÃO             

PORQUÊ?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

3 - CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR  

3.1. IDADE______ 3.2. SEXO____________  

 

3.4. ESTADO CIVIL______________ 3.5. TIPO DE PARENTESCO COM O PACIENTE________________ 

 

3.6. RESIDE COM O FAMILIAR DOENTE?   SIM               NÃO     

DESDE QUANDO? ______________________________ 

 

 

3.7. ESCOLARIADE:           
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NÃO SABE LER NEM ESCREVER    SIM   NÃO        

1º CICLO COMPLETO (4ª CLASSE)    SIM   NÃO        

2º CICLO COMPLETO (6º ano)          SIM   NÃO         

3º CICLO COMPLETO (9º ano)             SIM   NÃO     

ENSINO SECUNDÁRIO COMPLETO (12º ano)              SIM          NÃO  

ENSINO SUPERIOR COMPLETO (UNIVERSIDADE)              SIM          NÃO        

3.8. QUAL A SUA SITUAÇÃO LABORAL ATUAL?  

 TRABALHA             NÃO TRABALHA     NUNCA TRABALHOU               ESTÁ DE BAIXA 

 REFORMADO(A)               DOMÉSTICO(A) 

 

 

4 -  FORMAÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE CUIDADOS INFORMAIS 

4.1. VOCE RECEBEU OU RECEBE ALGUM TIPO DE INFORMAÇÃO  PARA CUIDAR DO SEU FAMILIAR?  

SIM   NÃO    

QUE TIPO?  ______________________________________________________________________  

4.1.1. CONSIDERA-SE APTO PARA PRESTAR CUIDADOS AO SEU FAMILIAR? 

SIM   NÃO             

PORQUÊ?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

4.2. VOCE RECEBEU OU RECEBE ALGUM TIPO DE FORMAÇÃO PARA CUIDAR DO SEU FAMILIAR?  

SIM   NÃO     

QUE TIPO?  ______________________________________________________________________ 

4.2.2 CONSIDERA-SE APTO PARA PRESTAR CUIDADOS AO SEU FAMILIAR? 

SIM   NÃO             

PORQUÊ?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
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4.3. PARA CUIDAR MELHOR DO SEU FAMILIAR, QUE TIPO (OUTRO TIPO) DE FORMAÇÃO GOSTARIA DE 

RECEBER? 

_________________________________________________________________________ 

 

5 - PERCEÇÃO DO CUIDADOR SOBRE A SUA TAREFA  

 

5.1. COMO TEM SIDO PARA SI A EXPERIÊNCIA DA CUIDAR DO SEU FAMILIAR?  

MUITO POUCO GRATIFICANTE   POUCO    INDECISO  

MUITO GRATIFICANTE                BASTANTE GRATIFICANTE 

5.2. O FACTO DE ESTAR A CUIDAR DE ALGUÉM NESTA FASE DA VIDA, CAUSA-LHE SATISFAÇÃO?  

Muito pouco satisfeito Insatisfeito INDECISO Satisfeito Muito satisfeito 

PORQUÊ?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

5.3. QUANTAS VEZES DEFINIU METAS OU OBJETIVOS PARA ALCANÇAR NESSA  SUA ETAPA DA 

VIDA? 

Nunca Raramente Às vezes Muitas Vezes Sempre 

QUAIS?_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

5.4. ACHA QUE DEPOIS DE PASSAR A CUIDAR DO SEU FAMILIAR, HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO NO 

SEU BEM-ESTAR FISÍCO E PSICOLÓGICO? 

Muito pouco alteraçãoPouca alteração INDECISOMuita alteraçãoBastante alteração 

PORQUÊ?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

6 - ESPIRITUALIDADE E LUTO  

6.1.ESCALA: 
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NÃO CONCORDOCONCORDO UM POUCOCONCORDO BASTANTEPLENAMENTE DE 

ACORDO 

  

 ESCALA 

1 - As minhas crenças espirituais/religiosas dão sentido à minha vida  

2 - A minha fé e crenças dão-me forças nos momentos difíceis  

3 - Vejo o futuro com esperança  

4- Sinto que a minha vida mudou para melhor  

5- Aprendi a dar valor as pequenas coisas da vida  

Escala construída por Pinto & Paes-Riberio (2007) 

6.2. Está satisfeito (a) com a forma de enfrentar as suas perdas (materiais, físicas, pessoais)? 

 ESCALA 

Materiais Muito pouco satisfeitoPouco satisfeitoIndeciso Muito satisfeitoBastante satisfeito 

Físicas Muito pouco satisfeitoPouco satisfeitoIndeciso Muito satisfeitoBastante satisfeito 

Pessoais Muito pouco satisfeitoPouco satisfeitoIndeciso Muito satisfeitoBastante satisfeito 

Porquê? 

 

6.3. Estou preparado(a) para as consequências que a evolução da doença pode acarretar ao 

meu familiar? 

Muito pouco preparadoPouco preparado Indeciso Muito preparado Bastante preparado 

Porquê? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.4. Após encerrar a prestação de cuidados ao seu familiar, tem planos para o seu futuro? 
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Apendice 4 - Escala de Competências Pessoais/Sociais 

 

 

 


