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Resumo

Enquadramento: O presente relatório reporta-se ao estágio
profissional desenvolvido na Unidade de Saúde Familiar Santa Joana.
A sua elaboração promoveu a prática de uma reflexão crítica sobre o
percurso realizado e sobre as competências desenvolvidas. O estágio
serviu também de contexto à realização de um trabalho de
investigação, baseado na problemática do cuidador informal familiar.
Numa época verdadeiramente marcada por profundas transformações
sociais, económicas e estruturais, o apoio às famílias que assumem o
cuidado à pessoa com dependência apresenta-se como um desafio
cada vez maior. Cuidar de alguém nestas circunstâncias, constitui uma
tarefa complexa e exigente, com impacto importante na vida dos
cuidadores e família, que será tanto mais evidente, quanto menos
capacitados se encontrarem para o desempenho do papel.
Objetivo: Dotar os cuidadores informais familiares de competências
conducentes à diminuição de sobrecarga e consequente melhoria da
qualidade de vida, por si percecionadas.
Métodos: Realizou-se um trabalho que integrou o estudo de casos
múltiplos e um ciclo de uma investigação-ação. Recorreu-se ao MDAIF
como referencial teórico, cuja matriz operativa conduziu o processo de
avaliação e intervenção familiar. Foi desenhado e implementado um
programa de intervenção individualizado, em contexto de visita
domiciliária, dirigido à capacitação de três cuidadores a quem havia
sido, previamente, identificada perceção de sobrecarga elevada. Na
avaliação pré intervenção, acedeu-se a um conjunto de informações
provenientes de fontes diversas: QASCI, WHOQOL-bref, APGAR
familiar, questionário de caracterização sociodemográfica do cuidador
e de contextualização da prestação de cuidados, Índice de Barthel,
matriz operativa do MDAIF, genograma, ecomapa, Escala de Graffar,
e Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe. Na avaliação pós
intervenção, com o objetivo de avaliar o impacto do programa nas
variáveis sobrecarga e qualidade de vida, aplicou-se o QASCI e o
WHOQOL-bref.
Resultados: No que diz respeito à sobrecarga total, os dados
encontrados mostraram uma melhoria relevante nos três cuidadores.
Observou-se também uma redução da sobrecarga percebida na
maioria das dimensões, com exceção do suporte familiar, que se
manteve igual no cuidador II e III, e da dimensão satisfação com o
papel e com o familiar em que o cuidador II também não percecionou
mudança. Em relação à qualidade de vida, foi observada uma melhoria
em todos os domínios, com destaque para as relações sociais, onde
os cuidadores percecionaram uma subida mais relevante.
Conclusão: O enfermeiro de família, por ser aquele que mais de perto
acompanha o percurso de desenvolvimento dos cuidadores e famílias
e, sendo por esse facto, o mais conhecedor da forma como se
relacionam e se organizam, estará mais capaz para intervir no sentido
de os dotar de competências que lhes permitam viver este evento de
uma forma mais saudável.

Keywords

Family Nurse; Informal Family Caregiver; Empowerment; Burden;
Quality of Life.

Abstract

Background: This report refers to the professional internship
developed at the Santa Joana Family Health Unit. Its elaboration
promoted the practice of a critical reflection on the progress made and
on the skills developed. The internship also served as a context for
carrying out a research study, based on the problem of the family
informal caregiver.
At a time truly marked by profound social, economic and structural
changes, the support to families that provide care to the dependent
person is an increasing challenge. Caring for someone in these
circumstances is a complex and demanding task, with an important
impact on the lives of caregivers and the family, which will be so much
more evidente as they are less able to play the role.
Objective: Provide informal family caregivers with skills that lead to
decreased burden and consequent improvement in the quality of life
perceived by them.
Methods: This study included the study of multiple cases and a cycle of
action research. The MDAIF was used as a theoretical framework,
whose operational matrix led to the family assessment and intervention
process. An individualised intervention programme was designed and
implemented in the context of a home visit, aimed at empowerment
three caregivers who were previously identified as having a high burden
of care. In the pre-intervention assessment, we accessed a set of
information from different sources: QASCI, WHOQOL-bref, Family
APGAR, caregiver sociodemographic characterisation questionnaire
and care provision contextualisation questionnaire, Barthel Index,
MDAIF operational matrix, genogram, ecomap, Graffar Scale, and
Holmes and Rahe Social Readaptation Scale. In the post-intervention
evaluation, in order to assess the impact of the program on the
variables burden and quality of life, the QASCI and the WHOQOL-bref
were applied.
Results: Concerning to the total burden, the data found showed a
relevant improvement in the three caregivers. There was also a
reduction in the perceived burden in most dimensions, with the
exception of family support, which remained the same in the caregiver
II and III, and the dimension satisfaction with the role and with the
family, in which the caregiver II also did not perceive change. In relation
to quality of life, an improvement was observed in all domains, with
emphasis on social relationships, where caregivers perceived a more
relevant increase.
Conclusion: The family nurse, being the one who closely follows the
development of caregivers and families and, therefore, the most
knowledgeable about how they relate and organize themselves, will be
better able to intervene in order to provide them skills that allow them
to live this event in a healthier way.
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INTRODUÇÃO

O fenómeno da dependência no autocuidado remonta da longinquidade da vida humana. Sempre
existiram pessoas com dependência, contudo, numa época verdadeiramente marcada por
profundas transformações estruturais, esta temática apresenta-se como um desafio cada vez
maior. A evolução científica e as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas têm
resultado num aumento da esperança média de vida e, concomitantemente, numa maior
prevalência de doenças crónicas. Estes fatores, associados ao número significativo de acidentes
rodoviários, de trabalho e de lazer, têm-se traduzido num aumento exponencial do número de
pessoas em situação de dependência (O. Ribeiro & Pinto, 2014).
Após um período em que a prestação de cuidados de saúde a pessoas com dependência se
concentrava, essencialmente, em ambiente hospitalar, verificou-se a sua transferência para o
meio domiciliário (Grimmer & Moss, 2001; Stanhope & Lancaster, 1999), e no âmbito da qual a
família desempenha um papel fundamental (Cruz, Loureiro, Silva, & Fernandes, 2010;
Imaginário, 2008; Sequeira, 2018). Esta realidade foi realçada pelo Relatório da Entidade
Reguladora da Saúde (2015), onde Portugal foi referido como o país da Europa com a maior taxa
de cuidados domiciliários informais prestados por um residente na mesma habitação. Por sua
vez, a World Health Organization Europe (2012) apontou Portugal como um dos países onde foi
encontrada a percentagem mais elevada de população idosa com limitações funcionais graves.
Ainda a este respeito, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde (2015, p. 38) estimou
“que haverá 110 355 pessoas dependentes no autocuidado nos domicílios, sendo que destas,
48 454 serão pessoas dependentes acamadas”.
Em conformidade com o entendimento existente em relação ao domicílio, o qual é percecionado
como contexto sistémico de relações emocionais e físicas, memórias e conforto (WHO Europe,
2008), em Portugal as políticas de saúde e sociais privilegiam a permanência da pessoa com
dependência neste espaço (P. Gonçalves, 2013). A consecução deste objetivo passa pela
criação de serviços de proximidade, pela capacitação das famílias cuidadoras, bem como pelo
reconhecimento, acompanhamento e apoio das mesmas. Desta forma, será desencorajada a
institucionalização, reduzido o número de complicações clínicas, a necessidade de novos
episódios de hospitalização e, como tal, os custos associados (European Observatory on Health
Systems and Policies, 2012; Paz & Santos, 2003; Teixeira et al., 2017). Neste sentido, o
European Observatory on Health Systems and Policies (2012) reforçou que o empowerment do
cuidador informal e das suas famílias constituirá um objetivo importante das futuras políticas de
cuidados domiciliários e um dos principais desafios para os futuros governos. Na mesma linha,
o Observatório Português dos Sistemas de Saúde (2015, p. 84) afirmou que, “fazer face à
crescente necessidade em cuidados de saúde associados à dependência no autocuidado
constitui-se, no presente, como um dos desafios mais significativos à inteligência coletiva dos
Portugueses”.
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O cuidador informal familiar (CIF) surge, assim, da necessidade de prestação de cuidados a um
membro da família com dependência. Neste âmbito, é fundamental compreender que cuidar de
uma pessoa com estas características constitui uma tarefa nobre, complexa e que envolve
sentimentos contraditórios, tanto compensatórios por se tratar de um familiar, como associados
à manifestação de exaustão física e psicológica (E. Santos et al., 2015). O desempenho deste
papel interfere com aspetos da vida pessoal, familiar, laboral e social do CIF, desencadeando,
frequentemente, situações de crise (T. Martins, Ribeiro, & Garret, 2003). Na grande maioria das
vezes, o CIF assume esse papel de forma inesperada, não tendo tempo para se preparar para a
complexidade das tarefas a desempenhar, as quais, requerem conhecimentos e habilidades que,
por norma, não possui. Como tal, a prestação de cuidados de qualidade ao familiar cuidado (FC)
e em segurança para o CIF, só será possível se lhe forem dadas oportunidades de aprendizagem
e treino, bem como apoio acessível e relevante (Bouget, Spasova, & Vanhercke, 2016). Do ponto
de vista de Sequeira (2018, p. 205), os “cuidadores informais com conhecimentos sobre a
doença, com capacidade de intervenção e com uma boa perceção de autoeficácia estão em
melhores condições para contribuir para o bem-estar do idoso dependente e encontram-se
menos vulneráveis ao aparecimento da sobrecarga”. Nesta perspetiva, a intervenção de
enfermagem, se devidamente estruturada e fundamentada, em programas de intervenção
ajustados e contextualizados, pode constituir-se como uma mais-valia, não só para o CIF mas
também para a pessoa com dependência (Melo, Rua, & Santos, 2018).
De acordo com Araújo e Martins (2016), a avaliação dos cuidadores deverá ocorrer num clima
familiar e, preferencialmente, no ambiente onde os cuidados são prestados. Assim, a visita
domiciliária (VD) surge como uma ferramenta privilegiada, na medida em que permite a
implementação de intervenções individualizadas e que efetivamente vão de encontro às
dificuldades identificadas. A este respeito, a organização Family Caregiver Alliance (2006)
concluiu que, ao contrário da avaliação da pessoa com dependência, a avaliação sistemática do
CIF ainda não é regularmente realizada, o que o coloca numa posição de fragilidade e
vulnerabilidade, realidade também verificada em Portugal (F. Araújo & Martins, 2016).
Embora a prestação de cuidados ao FC, na medida das circunstâncias de cada época, sempre
tenha sido alvo de atenção, nos dias de hoje, esta problemática assume uma importância
acrescida, que prioriza não só o FC mas também o CIF, por se saber que o desempenho deste
papel acarreta riscos que se podem traduzir em prejuízo para a saúde do cuidador. Ainda assim,
embora o CIF constitua um dos pilares do sistema de saúde e dos cuidados a longo prazo, a
importância do seu papel, a sobrecarga associada aos cuidados e o reconhecimento da
possibilidade de prejuízo da sua própria saúde, são aspetos ainda negligenciados (FCA, 2006).
Reconhece-se, portanto, de fundamental importância que sejam desenhadas e implementadas
medidas que privilegiem a valorização e o reconhecimento do papel do CIF, que promovam a
sua capacitação e elevem a sua perceção de qualidade de vida (QV).
Fazendo parte do perfil de competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem
de Saúde Familiar, o reconhecimento de situações de especial complexidade, de forma a
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formular respostas adequadas aos processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar
(Regulamento no 126/2011 da Ordem dos Enfermeiros, 2011), considera-se que o investimento
nesta área do conhecimento será determinante para capacitar as famílias cuidadoras nos seus
processos de vida e saúde, bem como contribuir para o desenvolvimento de novos modelos de
exercício profissional da enfermagem.
A definição do tema “Enfermeiro de Família: um promotor da capacitação do Cuidador Informal
Familiar em contexto de visita domiciliária” como objeto de estudo, prendeu-se com o facto de
se verificar que, por vários fatores, os enfermeiros ainda focam essencialmente a sua atenção
na pessoa com dependência, sendo menos frequente implementarem intervenções dirigidas à
capacitação dos CIF. A este respeito, embora já se encontrem na literatura alguns estudos
dirigidos à problemática do CIF, bem como outros que exploram a eficácia de programas de
intervenção (PI) de enfermagem na sua perceção da sobrecarga e QV, não foram encontrados
trabalhos realizados à luz da visão da Enfermagem de Saúde Familiar (ESF). Acredita-se, no
entanto, que as competências específicas do Enfermeiro de Família constituem uma mais-valia
na avaliação sistémica do CIF e na identificação, não apenas das suas necessidades, mas
também das suas potencialidades, forças e recursos, o que conduzirá a intervenções mais
ajustadas e, consequentemente, mais eficazes. Relativamente aos estudos já realizados, importa
também considerar que cada país e região possui uma realidade particular neste âmbito,
decorrente da cultura social e familiar, da organização do sistema de saúde e de toda a rede
assistencial que se articula no sentido de apoiar o CIF. Assim, tendo em conta o número elevado
de cuidadores que assumem a prestação de cuidados no domicílio em Portugal (OPSS, 2015),
o reconhecimento da perceção de sobrecarga lhes está associada, e considerando o potencial
de intervenção do EF, é objetivo geral deste estudo dotar os CIF de competências conducentes
à diminuição de sobrecarga e consequente melhoria da QV, por si percecionadas.
O presente relatório pretende descrever, de forma sucinta e sistematizada, o percurso feito
durante o estágio e as atividades que estiveram na base do desenvolvimento das competências
específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar, assim como o estudo
de investigação realizado. Encontra-se dividido em duas partes. A primeira é constituída pela
contextualização do local de estágio e pela análise reflexiva do desenvolvimento das
competências adquiridas. A segunda diz respeito ao estudo empírico. Na parte correspondente
à contextualização do estudo, são apresentados os resultados de um estudo exploratório que
precedeu o estágio, e que procurou realizar a caracterização dos CIF e dos FC inscritos em
unidades de saúde funcionais do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Baixo Vouga (BV).
Segue-se o enquadramento teórico, onde se apresenta o atual estado de arte sobre a temática
em estudo, passando pelo enquadramento metodológico, onde são explicados os métodos de
investigação utilizados, pela apresentação dos resultados, discussão dos mesmos e, finalmente,
pelas conclusões alcançadas.
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CAPÍTULO I - ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
27
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
O presente relatório resulta do estágio desenvolvido na Unidade de Saúde Familiar (USF) Santa
Joana durante o período compreendido entre os dias 11 de abril e 19 de julho de 2019, sob
orientação da Professora Doutora Helena Loureiro e supervisão da Enfermeira Ana Margarida
Murteiro - Mestre e Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública.
A USF Santa Joana, unidade funcional do Centro de Saúde de Aveiro, é parte integrante do
ACeS BV e pertence à Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro. Está localizada na
freguesia com o mesmo nome, tendo iniciado funções a 23 de junho de 2008. Em 2018 cumpriu
o terceiro ano completo de atividade em modelo B, pelo que apresentou a sua candidatura ao
processo de acreditação que, após aprovação, teve início em novembro do mesmo ano (USF
Santa Joana, 2018).
Presta cuidados de saúde a utentes de todas as freguesias do concelho de Aveiro, embora a
área geográfica de atuação prioritária seja a freguesia de Santa Joana (42,5% dos utentes). Dá
ainda resposta a utentes de todos os concelhos da área de influência do ACeS BV, com exceção
de Ovar (USF Santa Joana, 2018).
Em termos de distribuição da população no que diz respeito ao município de Aveiro, verifica-se
o predomínio do sexo feminino (53,3%), o que acompanha a tendência dos restantes municípios
e que se manifesta de uma forma mais evidente com o aumento da idade. Em relação à estrutura
etária, destaca-se a baixa natalidade e a elevada esperança média de vida, o que traduz um
significativo envelhecimento da população. Ainda assim, os grupos etários com maior
expressividade são os dos 35 aos 39 e dos 40 aos 49 anos, apontando para uma população
ativa significativa. Relativamente ao número de famílias, em 2011, existiam 31 142 famílias, mais
5 102 que em 2001. O tipo de agregado familiar mais frequente é composto por duas pessoas,
seguido por famílias de três pessoas e, em número muito aproximado, encontram-se as famílias
unipessoais (INE, 2012).
No que respeita à USF, de acordo com os dados do Módulo de Informação e Monitorização das
Unidade Funcionais (MIM@UF®), no mês de agosto de 2019, tinha 11.914 utentes inscritos,
distribuídos pelos 7 ficheiros clínicos (totalidade dos utentes inscritos com médico de família
atribuído). A pirâmide etária da população inscrita (Figura 1) apresenta-se do tipo regressivo,
com base estreita relativamente ao topo, o que mostra uma população envelhecida. São ainda
observadas duas incidências, a do género feminino (52,24%) e da faixa etária de 40-44 anos
(MIM@UF®, 2019).
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Figura 1: Pirâmide etária dos utentes inscritos na USF Santa Joana
Fonte: MIM@UF® a 1 de setembro de 2019

Da análise comparativa dos indicadores demográficos relativamente à USF, ao município de
Aveiro e a Portugal, verifica-se um índice de envelhecimento inferior nos dois primeiros. Ainda
resultante desta análise, constata-se a existência de um índice de dependência de jovens inferior
ao dos idosos, tendência idêntica à da realidade municipal e nacional (USF Santa Joana, 2018).
A USF é constituída por uma equipa profissional de dezanove elementos, mais especificamente,
sete médicos, sete enfermeiros e cinco administrativos. Tem por missão a prestação de cuidados
de saúde personalizados e de proximidade à população inscrita na área geográfica definida,
garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos mesmos. Cada
microequipa tem atribuído um ficheiro com determinado número de famílias, às quais presta
cuidados de saúde nos diferentes programas de saúde ao longo do ciclo vital. Também dá
resposta a consultas não programadas que permitem o atendimento de situações agudas pelo
médico e EF, assim como garante a intersubstituição e o atendimento de situações agudas, que
não foram satisfeitas no horário dos mesmos. A equipa também desenvolve atividade
assistencial contratualizada com o ACeS, através da prestação de serviços extra carteira básica,
no atendimento complementar do concelho de Aveiro, ao fim de semana e feriados. Contribui
igualmente para a consulta concelhia de desabituação tabágica e de alcoologia (USF Santa
Joana, 2018).
Esta breve contextualização do local de estágio serviu para confirmar o facto da USF Santa
Joana reunir as condições necessárias à consecução dos objetivos delineados pelo plano de
estudos para a unidade curricular de estágio. De acordo com o Guia Orientador de Estágio
(ESSUA, 2019), os objetivos definidos são:
⁻

Cuidar a família como uma unidade de cuidados;
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⁻

Prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família ao nível da
prevenção primária, secundária e terciária;

⁻

Mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidados à família capacitando
a mesma face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento;

⁻

Identificar precocemente os determinantes da saúde com efeitos na saúde familiar;

⁻

Desenvolver em parceria com a família processos de gestão, promoção, manutenção e
recuperação da saúde familiar, identificando e mobilizando os recursos necessários à
promoção da sua autonomia.

Com vista a alcançar os objetivos acima mencionados, ao longo do estágio foram desenvolvidas
atividades que visaram a aquisição das seguintes competências (ESSUA, 2019):
⁻

Reconhecer a complexidade do sistema familiar, considerando as suas propriedades de
globalidade, equifinalidade e auto-organização, que lhe confere uma organização
estrutural específica;

⁻

Conceber a família como uma unidade em transformação, sujeita a transições
normativas decorrentes dos seus processos desenvolvimentais inerentes ao ciclo vital;

⁻

Desenvolver o processo de cuidados em colaboração com a família estimulando a
participação significativa em todas as fases do mesmo;

⁻

Realizar avaliação, qualquer que seja o contexto da prestação de cuidados à família nas
dimensões estrutura, desenvolvimento e funcionamento;

⁻

Reconhecer situações de especial complexidade formulando respostas adequadas aos
processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar;

⁻

Realizar e avaliar intervenções de modo a promover e a facilitar as mudanças no
funcionamento familiar.

Apresentadas as competências, segue-se a este capítulo uma reflexão sobre o seu
desenvolvimento.
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2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) são o lugar de excelência onde o EF assume um papel
primordial, pelo reconhecimento da sua contribuição na promoção da saúde individual, familiar e
coletiva, e pelo seu papel de referência como gestor de cuidados de enfermagem. A preocupação
com os cuidados à família tem acompanhado o desenvolvimento da enfermagem, tanto enquanto
profissão, como disciplina do conhecimento, sendo evidente a responsabilidade exigida aos
enfermeiros integrados nas equipas de saúde familiar. Para este desenvolvimento, contribuiu a
atual reforma dos CSP, que reconfigurou os centros de saúde em unidades funcionais de saúde,
destacando-se as USF e as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP). A
acompanhar esta transformação, foram implementadas as equipas de saúde familiar, onde o EF
foi instituído como pivot central do desenvolvimento e coordenação das intervenções na
comunidade, e onde a família foi eleita como núcleo central da sua intervenção. Esta mudança
de paradigma resultou do cumprimento das orientações da Organização Mundial da Saúde
(OMS), nomeadamente da Declaração de Munique (WHO, 2000) e da “Saúde 21” (WHO, 1999).
As mudanças operadas trouxeram novos desafios aos enfermeiros e evidenciaram a
necessidade de formação especializada em saúde familiar, o que conduziu à publicação do
Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de
Saúde Familiar (Regulamento no 126/2011 da Ordem dos Enfermeiros, 2011), bem como do
Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de
Saúde Familiar (Regulamento n.o 367/2015 da Ordem dos Enfermeiros, 2015). Também o
Ministério da Saúde estabeleceu os princípios e o enquadramento da atividade do EF no âmbito
das unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente nas USF
e UCSP, em que definiu o EF como sendo “o profissional de enfermagem que, integrado na
equipa multiprofissional de saúde, assume a responsabilidade pela prestação de cuidados de
enfermagem globais a famílias, em todas as fases da vida e em todos os contextos da
comunidade” (Decreto-Lei n.o 118/2014 de 5 de agosto do Ministério da Saúde, 2014, p. 4070).
Mais recentemente, e após entrada em vigor das alterações ao Estatuto da Ordem dos
Enfermeiros (Lei n.o 156/2015 de 16 de setembro da Assembleia da República, 2015), surgiu o
regulamento que define o perfil de competências específicas do Enfermeiro Especialista em
Enfermagem Comunitária que, considerando as necessidades de cuidados de enfermagem
especializados em áreas emergentes e diferenciadas, identificou as áreas de Enfermagem de
Saúde Comunitária e de Saúde Pública e a de ESF (Regulamento n.o 428/2018 da Ordem dos
Enfermeiros, 2018).
De acordo com Hallinan e Hegarty (2016), o papel do enfermeiro nos CSP tem, por vários
motivos, ganho uma importância significativa, pelo que afirmaram ser importante a realização de
um investimento na formação que conduza a uma efetiva ampliação do seu leque de
conhecimentos. Defenderam a opinião de que enfermeiros com formação acrescida teriam
potencial para aumentar o seu âmbito de atuação, assumir um papel pedagógico mais efetivo e
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atuar mais adequadamente em termos de prevenção e tratamento de doenças crónicas. Na sua
perspetiva (idem), políticas destinadas a aumentar o acesso à formação para os enfermeiros que
trabalham nos CSP, reforçaria a enfermagem enquanto profissão e contribuiria para um
considerável aumento da qualidade dos cuidados. A Ordem dos Enfermeiros (2006) acrescentou
que também a investigação em enfermagem, enquanto processo sistemático, científico e
rigoroso, procura desenvolver o conhecimento da disciplina e conduzir a uma prática baseada
na evidência, que permite melhorar a qualidade dos cuidados aos utentes, famílias e
comunidades e, desta forma, otimizar os resultados em saúde. Ainda a este respeito, Hesbeen
(2001) afirmou que a formação não gera competências de forma direta, mas sim, permite a
aquisição de informação, de capacidades e de conhecimentos que, dependendo da qualidade
das ações posteriores à formação, se transformarão em competências. Nesta perspetiva, este
estágio proporcionou, tal como defendeu o autor (idem), a integração de conhecimentos teóricos
no contexto da prática clínica, contribuindo assim, através de uma atitude crítica e reflexiva, para
a sua transformação em competências específicas em ESF. Peixoto e Peixoto (2016, p. 122)
debruçando-se sobre o conceito de prática reflexiva defendido por Schön, definiram-no como
“um diálogo entre pensar e fazer através do qual a pessoa se torna mais hábil, baseia-se na
ciência da ação que envolve a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a
reflexão na ação”. Fundamentando-se no mesmo autor (idem), acrescentaram que “através da
reflexão, a pessoa pode perceber e criticar os conhecimentos tácitos que se formaram em torno
das experiências repetitivas de uma prática especializada, e pode atribuir um novo significado às
situações de incerteza ou singularidade que a prática permitiu experienciar”. Assim, a busca pela
prática reflexiva na enfermagem assume-se como premissa para o desenvolvimento de
profissionais autónomos e críticos, permite a aproximação entre a teoria e a prática e conduz à
expansão do corpo de conhecimentos da própria disciplina (N. Peixoto & Peixoto, 2016).
Tendo como base as noções e conceitos previamente expostos, de seguida é apresentado o
percurso desenvolvido na USF Santa Joana e evidenciadas as atividades e estratégias
implementadas que permitiram o desenvolvimento das competências específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar. Muito embora se encontrem interligadas, a
abordagem das competências, com exceção de duas, será feita individualmente, de forma a
facilitar a sua compreensão.
Reconhecer a complexidade do sistema familiar, considerando as suas propriedades de
globalidade, equifinalidade e auto-organização, que lhe confere uma organização
estrutural específica.
Ao longo do estágio foi possível reconhecer a complexidade do sistema familiar, considerando
as suas propriedades de globalidade, equifinalidade e auto-organização. Estas características
conferem uma organização específica ao sistema familiar, considerando-o a unidade de
cuidados, onde coexistem dois focos de ação: a família como um todo e os seus membros
individualmente (L. M. Wright & Leahey, 2009). Esta noção de sistema familiar exige que os
cuidados de enfermagem sejam centrados na família enquanto cliente e unidade de intervenção,
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alicerçados numa abordagem sistémica, onde as suas forças e os seus recursos sejam
identificados e potencializados (Figueiredo, 2012). Na abordagem às famílias, foi importante ter
a consciência de que, nas últimas décadas, o seu conceito tem vindo a adquirir um âmbito mais
alargado, com o surgimento de novas configurações familiares e, assim, também novas
conceções de família e de organização da vida dos seus membros. Contudo, independentemente
do modelo de família, foi essencial manter o conceito que a define como um sistema aberto,
formado por subsistemas que se influenciam reciprocamente, onde se estabelecem relações
entre os seus membros e o meio exterior e onde é mantido o equilíbrio ao longo do processo de
desenvolvimento (Alarcão, 2006).
No que diz respeito à globalidade, segundo Bertalanffy (as cited in Figueiredo, 2012), todos os
sistemas funcionam como um todo coeso, sendo que, mudanças em uma das partes provocam
mudanças no todo. Nesta perspetiva, o todo é mais do que a soma das partes, em que o seu
comportamento, em resultado da coesão proporcionada pelas relações, é mais complexo do que
a soma dos comportamentos das partes. Ainda a este respeito, Hanson (2005b, p. 7) afirma que
a saúde de um indivíduo “afeta toda a função da família, e por sua vez, a função da família afeta
a saúde de cada indivíduo”. Este princípio esteve sempre presente e foi de grande importância,
na medida em que enriqueceu e acrescentou valor à forma como o sistema familiar foi
percecionado. Ter presente a consciência de que a família, enquanto todo coeso, sofre
mudanças sempre que um dos seus elementos é acometido por um qualquer evento gerador de
stresse, contribuiu para que fosse olhada de uma forma holística e com maior sentido de
responsabilidade, encarando-a como foco dos cuidados, numa relação colaborativa. No trabalho
desenvolvido com as famílias e com os CIF, em contexto domiciliário, esta visão contribuiu para
que fosse estabelecida uma relação de confiança e, como tal, criadas as condições para que o
CIF expressasse de que forma o desempenho do papel de cuidador implicou mudanças ao nível
da organização familiar, da sua própria rotina diária, do seu estado emocional, físico, social e
económico. Permitiu também que expressasse o impacto da transição sofrida pelo FC, na medida
em que, para além das consequências inerentes ao assumir do papel de cuidador, a pessoa
cuidada é seu familiar, alguém com quem tem estabelecida uma relação afetiva, pelo que o seu
estado atual implicou o reajuste da relação que anteriormente existia. Para além da perspetiva
do cuidador, também foi importante não desvalorizar o facto de a condição de dependência impor
uma inevitável adaptação da pessoa ao seu estado atual, o que envolve uma aceitação da perda
de capacidades e da necessidade de ajuda de outrem para fazer face àquelas que são as suas
necessidades humanas básicas. Ao avaliar os CIF e as famílias, foi importante perceber o
impacto da condição de dependência nos vários intervenientes, tendo sempre presente que a
vivência do sistema familiar não resulta da soma das vivências dos seus elementos, mas sim da
consideração da sua complexidade, organização e inter-relação.
A experiência de estágio e o trabalho desenvolvido permitiu perceber, na prática, as implicações
do conceito de equifinalidade e a forma como esta propriedade atribui à família características
tão próprias e singulares quando é confrontada com a necessidade de mudança. De acordo com
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Bertalanffy (as cited in Figueiredo, 2012), estímulos diferentes podem provocar respostas iguais,
assim como, estímulos iguais podem desencadear respostas diferentes. Assim, a interação
dinâmica de diversos fatores pode levar a que se atinja um mesmo estado, ainda que partindo
de condições iniciais distintas. Esta propriedade, aplicada ao cuidado com a família, facilitou a
compreensão da sua dinâmica, do seu poder organizativo e do seu intercâmbio com o ambiente,
enquanto sistema aberto. Impôs uma reflexão, por um lado, sobre a questão da imprevisibilidade
do comportamento do sistema e, por outro, sobre a sua capacidade organizativa e de
autorregulação. O PI implementado durante o estágio, fundamentou-se em muito nesta
premissa, de que as famílias são dotadas de sistemas de controlo que lhes permitem
organização própria face aos estímulos internos ou externos, pelo que uma intervenção eficaz
não se compadece com receitas padronizadas, mas com uma resposta que vá ao encontro das
suas reais necessidades e que tenha sempre presente as suas forças e potencialidades.
Conceber a família como uma unidade em transformação, sujeita a transições normativas
decorrentes dos seus processos desenvolvimentais inerentes ao ciclo vital.
O ciclo vital da família corresponde a uma sequência de fases ou etapas que se iniciam com a
formação da família e prosseguem até que esta se dissolva. Reporta-se tanto às mudanças
ocorridas na família enquanto unidade, como àquelas que se observam individualmente nos seus
membros. Estas transições normativas ou desenvolvimentais, implicam que a família se vá
transformando e reorganizando, apropriando-se de novos papéis, tarefas e interações (Relvas,
1996). De acordo com Figueiredo (2012), as mudanças funcionais, estruturais e interacionais
resultantes do desenvolvimento familiar, incidem nas questões da conjugalidade e parentalidade,
bem como nas interações com a família de origem e com os sistemas mais amplos. Acrescentou
que “a doença de um dos membros da família constitui-se como uma crise ou transição acidental
na família, estando inerentes alterações na dinâmica familiar como contrapartida às
perturbações, no sentido de manter a estabilidade da mesma” (Figueiredo, 2012, p. 58). Nesta
perspetiva, aquando do contacto com as famílias, foi importante identificar a fase do ciclo vital
em que se encontravam, assim como reconhecer as transições normativas e distingui-las das
não normativas, de forma a intervir individualizadamente, tendo presente a compreensão das
vivências como processos únicos e complexos. No que diz respeito ao PI implementado, as três
famílias encontravam-se no estádio de “família com filhos adultos” que, segundo Relvas (1996),
constitui a etapa em que mais se evidencia o entrecruzamento de gerações. Segundo a mesma
autora (idem), este estádio caracteriza-se ainda pela “entrada” de novos membros na família
(noras, genros e netos) e, simultaneamente, pelo “entrar” e “sair” das gerações mais idosas por
situações temporárias de doença. Esta etapa exige a reorganização da relação entre os pais e
os filhos adultos, a renegociação da relação do casal e ainda a preparação para lidar com o
envelhecimento. O contacto com as famílias em contexto domiciliário permitiu aceder a um
conjunto de informações e comportamentos que contribuíram para a realização de um retrato fiel
da fase que estavam a viver, das tarefas inerentes e das estratégias utilizadas para lidar, gerir e
se ajustarem à nova realidade.
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Desenvolver o processo de cuidados em colaboração com a família estimulando a
participação significativa em todas as fases do mesmo e realizar avaliação, qualquer que
seja o contexto da prestação de cuidados, à família nas dimensões estrutura
desenvolvimento e funcionamento.
Embora o estágio tenha sido rico em experiências e tenha permitido contactar com várias
realidades familiares e contextos de vida, a avaliação familiar que antecedeu a implementação
do PI, constituiu uma oportunidade de aprendizagem importante. A avaliação das famílias e a
intervenção implementada exigiram, de forma permanente, uma atuação congruente com os
saberes inerentes às diversas competências em análise, constituindo assim, momentos de
excelência para o aperfeiçoamento das mesmas. As VD realizadas permitiram o estabelecimento
de uma relação terapêutica, marcada pela confiança e empatia, que facilitaram a colheita de
dados inerente à avaliação familiar e o envolvimento em todo o processo de cuidados. A relação
colaborativa estabelecida com cada uma das famílias, constituiu um dos fatores que contribuiu
para o sucesso deste trabalho. Foi possível constatar que, quando se tem à disposição recursos
importantes como o tempo, aliado, obviamente, ao conhecimento e à competência para avaliar
e intervir naquelas que são as necessidades individuais e familiares, os resultados podem
efetivamente ser congruentes com os desígnios da ESF. O acolhimento caloroso dos CIF foi
determinante para os resultados alcançados, mas também confirmou o quão isolados se sentem
e, em última análise, a sua predisposição para participar neste tipo de intervenções.
A avaliação das famílias teve como referencial teórico o Modelo Dinâmico de Avaliação e
Intervenção Familiar (MDAIF). Foi utilizada a matriz operativa nas suas dimensões estrutural,
desenvolvimento e funcional, e os respetivos instrumentos de avaliação familiar. Na dimensão
estrutural foi avaliada a composição familiar, o tipo de família, a família extensa e os sistemas
mais amplos (Genograma e Ecomapa), a classe social (Escala de Graffar), o edifício residencial,
o sistema de abastecimento de água e o ambiente biológico. Na dimensão de desenvolvimento,
foi identificada a etapa do ciclo vital das três famílias, no entanto, tendo em conta a composição
familiar de duas delas, apenas foi avaliada a satisfação conjugal, a comunicação, a interação e
a função sexual na família composta pelo casal e pelo FC. As restantes áreas de atenção desta
dimensão não se aplicavam a nenhuma das famílias. No que diz respeito à dimensão funcional,
foi avaliada a área de atenção papel de prestador de cuidados e processo familiar (Escala de
Readaptação Social de Holmes e Rahe e APGAR familiar de Smilkstein). A avaliação das
famílias, alicerçada nos pressupostos do MDAIF, possibilitou aceder ao conhecimento global,
sistémico e holístico das vivências, dificuldades e potencialidades de cada família e de cada CIF,
o que permitiu a formulação de diagnósticos, bem como a implementação de um conjunto de
intervenções individualizadas que contribuíram para a capacitação do CIF. O PI implementado
enquadrou-se nos princípios da atividade do EF no contexto dos CSP, uma vez que é
preconizado que este considere a família como unidade de cuidados e promova a capacitação
da mesma, face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento (Decreto-Lei n.o
118/2014 de 5 de agosto do Ministério da Saúde, 2014)
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Reconhecer situações de especial complexidade formulando respostas adequadas aos
processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar.
A figura do CIF surge da necessidade de prestação de cuidados a um membro da família com
dependência, o que naturalmente implica alterações ao nível, não só da pessoa que assume
esses cuidados, mas de toda a família. Como resultado da complexidade e das implicações do
exercício do papel de cuidador, surge, com frequência, a perceção de sobrecarga, que Sequeira
(2018) definiu como um conjunto de consequências que ocorrem em resultado do cuidar de uma
pessoa doente.
O objetivo de desenvolver esta competência, a de reconhecer situações de especial
complexidade e formular respostas adequadas aos processos globais inerentes ao
desenvolvimento familiar, esteve presente logo no momento em que o CIF foi selecionado como
foco deste trabalho. Foi em resultado do reconhecimento que a transição e a manutenção do
exercício do papel de cuidador constitui um evento de especial complexidade, que exige uma
adaptação importante e que nem sempre é identificado como área de atenção, que surgiu esta
necessidade de conhecer melhor a realidade de quem assume estas funções, e perceber de que
forma e através de que estratégias é que poderiam ser minoradas as consequências decorrentes.
Neste sentido, o MDAIF revelou-se um instrumento valioso que, para além de permitir uma
avaliação e intervenção estruturadas, contribuiu também para que fossem desenvolvidas
competências a esse respeito, alicerçadas no treino da capacidade comunicacional, relacional e
de observação. Toda a intervenção foi conduzida tendo como desidrato último, a perceção de
bem-estar do CIF e família.
Realizar e avaliar intervenções de modo a promover e a facilitar as mudanças no
funcionamento familiar.
“Os cuidados de enfermagem têm por finalidade a capacitação da família a partir da maximização
do seu potencial de saúde ajudando-a a ser proactiva na consecução do seu projeto de saúde”
(Figueiredo, 2012, p. 69). A mesma autora (idem) acrescentou ainda que as intervenções devem
enfatizar a capacidade das famílias na resolução dos seus problemas, sendo que o papel do EF
deve ser o de facilitador da construção colaborativa dessas soluções.
A avaliação familiar e a intervenção realizadas ao longo deste trabalho tiveram como objetivo
capacitar o CIF, no que diz respeito às funções do papel assumido, e perceber em que medida
é que a sua perceção de sobrecarga e QV eram alteradas. Assim, após avaliação das
necessidades e recursos da família, procedeu-se à formulação dos diagnósticos, à apresentação
dos mesmos aos CIF, e à elaboração, em conjunto, dos objetivos a alcançar. Antes de dar início
à implementação do plano de cuidados, foi dada a cada CIF a possibilidade de priorizar os
problemas identificados, sendo que a implementação das intervenções aconteceu de acordo com
a importância que cada um atribuiu à resolução dos mesmos. A colaboração familiar foi
indispensável ao longo de todo o processo, sendo que os objetivos e intervenções tiveram como
premissa fundamental os recursos internos e externos de cada uma.
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Em síntese, este estágio constituiu uma experiência enriquecedora a vários níveis. O facto de
não exercer funções em CSP tornou o desafio mais aliciante e, analisando em retrospetiva,
poderá ter constituído motivo de maior empenho e envolvimento. Foi extremamente positivo
testemunhar a prática de uma efetiva prestação de cuidados de proximidade, realidade possível
e facilitada pela reorganização dos CSP, em que o EF ganhou destaque e importância. Foi
também bastante satisfatório constatar a forma estruturada e eficiente como já se pratica ESF,
ainda que tenham sido reconhecidas questões ligadas à escassez de tempo e de recursos
humanos, como entraves importantes à efetiva avaliação e intervenção familiar. A juntar a estes
obstáculos, já por si suficientemente limitativos, importa ainda salientar o facto de o SClínico®
não estar parametrizado de acordo com a matriz operativa do MDAIF.
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CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

A alterações verificadas ao nível das características sociodemográficas da sociedade
portuguesa, nomeadamente o aumento da longevidade, a eficácia dos serviço de saúde, bem
como a melhoria da QV em geral, têm contribuído para o aumento da prevalência de patologias
crónicas incapacitantes e, consequentemente, para o aumento considerável do número de
pessoas que precisam de ser assistidas na satisfação das suas necessidades básicas (T.
Martins, Ribeiro, & Garret, 2004). Esta realidade, por estar na origem de problemáticas sociais e
familiares complexas, constitui um desafio para a os profissionais de saúde e, particularmente,
para os EF. Urge a necessidade de garantir que os CIF se encontram capacitados para assumir
e/ou manter a prestação de cuidados, não negligenciando as suas próprias necessidades e as
da sua família, bem como assegurar que os cuidados prestados ao FC são reveladores de
mestria e respeito pela dignidade humana.
De acordo com Sequeira (2018), cuidar de uma pessoa com dependência constitui um processo
individual complexo, que é influenciado por fatores de diferentes contextos e que está associado
a um conjunto de agentes stressores que pode conduzir a um maior ou menor grau de
sobrecarga e/ou satisfação do cuidador. O mesmo autor (idem) acrescentou que “a sobrecarga
está associada a uma deterioração da qualidade de vida do cuidador e a uma maior morbilidade,
pelo que a sua caracterização é fundamental para uma prevenção efetiva” (2018, p. 300). O EF,
em virtude das competências específicas que o distinguem, tem um papel decisivo na promoção
da saúde das famílias pelas quais é responsável, pelo que constitui um agente determinante na
capacitação do CIF para o exercício do papel. É importante que este seja incluído no processo
de cuidar e que sejam delineadas intervenções estruturas e individualizadas que promovam o
desenvolvimento de competências e estratégias de coping, colaborando, assim, para a redução
da sobrecarga e consequente melhoria da QV por si percebidas. A pertinência deste trabalho é
sustentada pela constatação da ainda insuficiente e nem sempre adequada resposta às
necessidades sentidas por este grupo vulnerável da comunidade.
Precedeu a realização deste estágio, um estudo exploratório de caracterização dos CIF que
cuidavam de um FC, inscritos em unidades de saúde funcionais do ACeS BV. Recorreu-se à
análise de uma amostra constituída por 224 CIF, obtida através de uma amostragem não
probabilística, acidental e por conveniência. Constituíram critérios de inclusão: ser CIF
principal/responsável, com idade igual ou superior a 18 anos; ser CIF cuja pessoa alvo dos
cuidados integrasse, no SClínico®, o programa “dependentes” (sendo considerado todo o tipo de
dependência - origem física, mental, degenerescência, congénita ou outra); ser CIF há ≥1 ano,
sem interrupções nas últimas 4 semanas; e ser CIF em regime de coabitação com a pessoa alvo
dos cuidados. Considerou-se critério de exclusão os CIF que eram alvo de remuneração pelo
cuidado prestado.
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Através da aplicação de um questionário, foram recolhidos dados de caracterização
sociodemográfica do CIF e de contextualização dos cuidados (idade, sexo, habilitações literárias,
anos de cuidado, número de elementos do agregado familiar, parentesco, motivo da
dependência) e ainda um conjunto de outros dados inclusos em escalas validadas para a
população portuguesa, que permitiram identificar o nível de dependência funcional do FC (Índice
de Barthel), avaliar a sobrecarga (QASCI), a QV (WHOQOL-bref) e a funcionlidade familiar
(APGAR Familiar de Smilkstein) percebidas pelo CIF.
O instrumento de recolha de dados foi submetido a um pré-teste dirigido a 5 CIF com idênticas
características da amostra. Segundo Fortin (2009), esta etapa permite corrigir e alterar o
questionário, resolver problemas inesperados e analisar a composição e ordem das questões,
bem como identificar problemas de interpretação que justifiquem a sua alteração. Os
participantes envolvidos não relataram dificuldade no seu preenchimento, pelo que não se
procedeu a qualquer modificação. O tempo de preenchimento foi de cerca de 30 minutos.
Decorrente deste procedimento, foi decidido proceder à recolha de dados através da aplicação
dos questionários por método de hetero preenchimento.
A aplicação do instrumento de colheita de dados foi realizada por uma equipa de colaboradores,
composta por enfermeiros, a desempenhar funções em várias unidades de saúde do ACeS BV.
Para o efeito e após parecer positivo da Comissão de Ética da ARS do Centro e da Unidade de
Formação e Investigação (UFI) do ACeS, foi endereçado (pela UFI) o convite de participação no
estudo à totalidade das unidades de saúde funcionais pertencentes ao mesmo. Como estratégia
de seleção das unidades a integrar o estudo, foi definido um período de duas semanas, sendo
que constituíram locais de recolha de dados as unidades que responderam positivamente nesse
intervalo de tempo. Assim, no total, entre UCSP, USF e Unidades de Cuidados na Comunidade
(UCC), integraram o estudo 25 unidades (Apêndice I). Posteriormente, procedeu-se ao contacto
com os coordenadores das mesmas no sentido de agendar uma reunião, na qual se apresentou
o trabalho, nomeadamente os seus objetivos e as áreas de colaboração pretendidas. Após
parecer favorável para realização do estudo, acautelou-se a instrução da equipa de
colaboradores que participou no procedimento de colheita de dados. Num momento seguinte,
depois de os enfermeiros responsáveis identificarem os CIF, contactaram-nos no sentido de lhes
apresentar o projeto, verificar se cumpriam os critérios de inclusão e recolher a sua intenção, ou
não, em colaborar. Com os CIF que manifestaram esse interesse, foram agendados o momento
e local mais indicados para a obtenção do consentimento informado e sequente recolha dos
dados, que decorreu no período compreendido entre novembro de 2018 e março de 2019.
Decorrente do tratamento estatístico realizado, com recurso ao IBM SPSS® Versão 24, passa-se
a apresentar uma síntese dos resultados obtidos. A grande maioria dos CIF era do género
feminino (87,1%), com idades compreendidas entre os 22 e os 86 anos (𝑋=62,79, dp=12,2). A
análise das habilitações literárias permitiu verificar que quase metade da amostra (48,2%)
frequentou o 1º ciclo, apenas 5,4% frequentou o ensino superior, e 7,1% não frequentou a escola.
Em relação ao parentesco com o FC, a maioria era filho/a (54,9%), seguido do cônjuge (27,9%).
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No que respeita ao número de elementos do agregado familiar, destacaram-se as famílias
compostas por dois (39,3%) e por três (32,1%) elementos, o que representa 88 famílias
constituídas apenas pelo CIF e pelo FC. Relativamente ao tempo de prestação de cuidados,
variou entre 1 (critério de inclusão) e 50 anos (𝑋=7,12, dp=6,6) (Tabela 1).
Tabela 1: Caracterização sociodemográfica dos CIF

n (%)
Sexo

Feminino

195 (87,1)

Masculino

29 (12,9)

Sem escolaridade

16 (7,1)

Frequência do 1ª ciclo

108 (48,2)

Frequência do 2º ou 3º ciclo

58 (25,9)

Frequência do secundário

30 (13,4)

Ensino Superior

12 (5,4)

Marido/Esposa

62 (27,9)

Filho(a)

123 (54,9)

Neto(a)

5 (2,2)

Genro/Nora

17 (7,6)

Irmão/Irmã

5 (2,2)

Mãe

9 (4,0)

Prima

1 (0,4)

Sobrinho(a)

2 (0,8)

2

88 (39,3)

3

72 (32,1)

4

40 (17,9)

5

18 (8,0)

6

4 (1,8)

7

2 (0,9)

Habilitações Literárias

Parentesco

Nº elementos do agregado familiar

Em relação à perceção de sobrecarga, destacou-se a sobrecarga moderada como a mais
prevalente (49,5%), seguida da sobrecarga elevada, com 26,8% e, com valores aproximados, a
sobrecarga ligeira (21,9%). Quanto à QV, verificou-se que os CIF apresentavam uma perceção
de QV geral (perceção geral de QV e perceção geral de saúde) satisfatória (𝑋=52,3, dp=18,2).
No que diz respeito aos domínios, encontraram-se médias superiores a 50 em todos eles, o que
também revela uma satisfação razoável. Relativamente à funcionalidade familiar percebida pelos
CIF, observou-se uma predominância da família altamente funcional (54%), e percentagens
idênticas na família com disfunção leve (25%) e severa (21%) (Tabela 2).
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Tabela 2: Sobrecarga, QV e funcionalidade familiar percecionadas pelos CIF

n (%)
Sobrecarga percecionada

Sobrecarga Ligeira

49 (21,9)

Sobrecarga Moderada

111 (49,5)

Sobrecarga Elevada

60 (26,8)

Sobrecarga Extrema

4 (1,8)

QV percecionada por domínios

Funcionalidade familiar percecionada

𝑋 (dp)

Físico

55,9 (17,8)

Psicológico

61,3 (16,5)

Social

57,9 (19,1)

Ambiental

55,6 (19,9)

QV Geral

52,3 (18,2)

Família altamente funcional

121 (54,0)

Família com disfunção leve

56 (25,0)

Família com disfunção severa

47 (21,0)

Os dados relativos ao nível de dependência do FC, apontam para a predominância da condição
de total dependência (55,3%), o que revela um número elevado de pessoas com limitações
funcionais graves e, em consequência, uma maior necessidade de cuidados (Tabela 3).
Tabela 3: Nível de dependência do FC

n (%)
Totalmente dependente

124 (55,3)

Severamente dependente

25 (11,2)

Moderadamente dependente

32 (14,3)

Ligeiramente dependente

43 (19,2)

Os resultados encontrados são semelhantes aos de outros estudos, que apontam para uma
realidade em que a dependência é cada vez mais severa, os cuidados mais exigentes e a
perceção de sobrecarga mais marcada. Esta constatação reforçou a inquietação já sentida e a
necessidade de intervir na promoção da capacitação dos CIF, de forma a dotá-los de
competências que lhes permitam sentir-se mais capazes para fazer frente aos desafios e
dificuldades decorrentes do papel de cuidador. Neste sentido, este trabalho foi norteado pelo
propósito de dar resposta à seguinte questão de investigação:
Qual o impacto da implementação de um PI de enfermagem individualizado, dirigido à
capacitação do CIF de um familiar com dependência no autocuidado, na sobrecarga e
consequente QV por si percebidas?
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

O enquadramento teórico permite situar o estudo no interior de um contexto que lhe atribui uma
significação particular e possibilita perceber o fenómeno em estudo. Representa a ordenação
dos conceitos e subconceitos alusivos a um conteúdo específico, determinado no momento da
formulação do problema, que suportará teoricamente a análise posterior do objeto de estudo
(Fortin, 2009).
No presente relatório, esta etapa é constituída pela revisão da literatura que sustenta a visão
global do problema em análise, e encontra-se organizada da seguinte forma: abordagem à
família que integra a pessoa com dependência; ao conceito de CIF, adoção do papel e natureza
dos cuidados; às repercussões associadas ao cuidar e, por último, à família, ao CIF e à pessoa
com dependência à luz da perspetiva da ESF.

2.1. A FAMÍLIA QUE INTEGRA A PESSOA COM DEPENDÊNCIA
Em consequência de uma maior longevidade, o envelhecimento da população é uma realidade
global, especialmente nos países industrializados. Associado a este envelhecimento, devido a
uma maior prevalência de doenças crónicas, verifica-se também um aumento no número de
indivíduos com dependência no autocuidado (Hanson, 2005b; Petronilho, 2013; WHO Europe,
2008). Embora o processo de envelhecimento surja como causa principal da situação de
dependência, esta pode resultar da perda de diferentes faculdades ou surgir como consequência
de diversas causas. Assim, pode definir-se dependência como a situação em que se encontra
uma pessoa que, “por falta ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, resultante ou
agravada por doença crónica, demência orgânica, sequelas pós-traumáticas, deficiência, doença
severa e ou incurável em fase avançada, ausência ou escassez de apoio familiar ou de outra
natureza”, não consegue, de forma autónoma, realizar as atividades da vida diária (AVD)
(Decreto-Lei no 101/2006 do Ministério da Saúde, 2006, p. 3857). No que diz respeito ao
autocuidado, a CIPE® (ICN, 2015, p. 42) define-o como “atividade executada pelo próprio: tratar
do que é necessário para se manter; manter-se operacional e lidar com as necessidades
individuais básicas e íntimas e as atividades da vida diária”. Consideram-se atos indispensáveis
à satisfação das necessidades básicas, nomeadamente os relativos ao alimentar-se, tomar
banho, vestir-se e despir-se, arranjar-se, usar a casa de banho, levantar-se da cama, transferirse entre a cama e uma cadeira, e posicionar-se na cama (OPSS, 2015).
Ao longo do ciclo vital, a pessoa oscila nas necessidades de autocuidado, na capacidade da sua
satisfação e na necessidade de ajuda dos outros, quando, por variadas razões, se altera a sua
condição ou a do meio e, da autonomia, se passa para a dependência (O. Ribeiro & Pinto, 2014).
Pode concluir-se, portanto, que não é apenas a incapacidade que cria a dependência, esta é
resultado do somatório da incapacidade com a necessidade. Também não se trata de um estado
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permanente, mas sim de um processo dinâmico cuja evolução pode ser modificada e até ser
prevenida ou reduzida, mediante a prestação de cuidados adequados (Caldas, 2003).
Face às novas políticas de saúde, verifica-se uma tendência para a redução do tempo de
internamento hospitalar, o que conduz a altas clínicas precoces, com a transferência para o
domicílio de pessoas ainda em fase de recuperação ou em fase terminal de vida, muitas vezes
em situação de total dependência de outros na satisfação daquelas que são as suas
necessidades básicas (O. Ribeiro & Pinto, 2014). Desta forma, a dependência, não sendo um
fenómeno novo, constitui um problema que se reveste de grande complexidade, com implicações
sociais, económicas, políticas (I. Araújo, Paul, & Martins, 2010) e familiares, na medida em que,
quando um membro da família adoece ou sofre alguma incapacidade, a família reage no sentido
de lhe prestar apoio (I. Araújo et al., 2010; Martín, 2005).
“Família é uma palavra que evoca diferentes imagens para cada indivíduo e grupo, cujo
significado tem evoluído ao longo dos tempos” (Hanson, 2005a, p. 4). Desta forma, o conceito
família, pelos seus variados significados, pela mutabilidade constante e continuidade inerente,
reveste-se de grande complexidade (I. Araújo & Santos, 2012). Pode ser definida como uma
unidade composta por pessoas íntimas, interativas e interdependentes que compartilham
determinados valores, metas, recursos, responsabilidades, decisões e compromissos ao longo
do tempo (Hanson, 2005a), e que desempenha funções importantes, nomeadamente relativas à
reprodução e sexualidade, socialização, afetividade, suporte económico, saúde, estabilidade e
segurança, autoridade, aceitação pessoal, satisfação e recreação (Hanson, 2005a; Stanhope &
Lancaster, 1999). Na CIPE® (ICN, 2015, p. 143) a família foi descrita como uma “unidade social
ou todo coletivo composto por pessoas ligadas através de consanguinidade, afinidade, relações
emocionais ou legais, sendo a unidade ou o todo considerados como um sistema que é maior
do que a soma das partes”. Talvez Wright e Leahey (2009, p. 48) tenham sido as autoras que
adotaram uma definição mais abrangente, quando afirmaram que “a família é quem os seus
membros dizem que são”, ultrapassando assim as fronteiras tradicionais daquela que é a
conceção de família.
Na última década, acentuaram-se as transformações que se têm vindo a verificar ao nível da
família e do lugar que esta ocupa na sociedade. Sendo estas alterações transversais,
especificamente em Portugal, observa-se uma redução da sua dimensão, o aumento do número
de pessoas que vivem sós, bem como o aumento significativo de famílias monoparentais e
reconstituídas, o que evidencia um novo padrão de organização familiar (INE, 2012). Embora as
famílias ocidentais tenham vindo a assumir uma diversidade de formas de convivência, a coesão
e a solidariedade social não deixaram de se verificar, continuando a família a assumir um papel
básico e fundamental nas funções de proteger e de cuidar dos seus membros (Imaginário, 2008).
Tal como afirmou Lage (2005, p. 203), “cuidar faz parte da história, experiência e valores da
família”, na medida em que “é um ato individual que prestamos a nós próprios desde que
adquirimos autonomia, mas é igualmente, um ato de reciprocidade que somos levados a prestar
a toda a pessoa que temporária ou definitivamente tem necessidade de ajuda para assumir as
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suas necessidades vitais” (Collière, 1999, p. 235). Hanson (2005a), referindo-se ao
envelhecimento, reforçou que se trata de um assunto de família, e que as pessoas idosas são
parte integrante da rede familiar até que a morte aconteça. É na família que nascemos,
crescemos, nos socializamos e onde procuramos ajuda nas fases de maior dificuldade, ao longo
do ciclo vital (Marques, 2007). Collière (1999, p. 152) deu robustez a esta ideia, ao afirmar que a
família é o “eixo dos cuidados, no sentido em que é, simultaneamente, o meio de conhecer o
doente e de compreender o que ele tem, ao mesmo tempo que detém em si própria um valor
terapêutico”.
A acrescentar à evidente importância da família no que diz respeito ao cuidado prestado ao FC,
também o domicílio é visto como o espaço em que estes, idosos ou não, podem manter-se
estáveis e com QV (L. Gonçalves, Costa, Martins, Nassar, & Zunino, 2011; P. Gonçalves, 2013),
“isto porque a casa é cenário de relações afetivas, trocas sociais, reflete um passado e é, ela
própria, um símbolo da dinâmica da vida” (Imaginário, 2008, p. 74).
Pela multiplicidade de circunstâncias em que decorre a adoção do papel de cuidador, e pelas
características únicas de cada família, também este processo assume contornos particulares
ajustados à realidade de cada indivíduo e família (Moral-Fernández, Frías-Osuna, MorenoCámara, Palomino-Moral, & Del-Pino-Casado, 2018). Embora os membros da família geralmente
desejem adotar este papel, podem fazê-lo sem escolha e preparação adequadas (Brereton &
Nolan, 2000; Mata & Rodríguez, 2012). Desta forma, o sistema familiar, pela vulnerabilidade dos
seus membros, que ainda não se estabilizaram depois das mudanças e da quebra do equilíbrio,
torna-se favorável ao surgimento de uma crise, o que aumenta consideravelmente o risco de
disrupção. Essa fase é temporária e, nas famílias saudáveis, tende a surgir um outro equilíbrio a
médio prazo (Silveira, Caldas, & Carneiro, 2006). O apoio mútuo entre os seus membros, a
liberdade de comunicação e expressão de sentimentos, a coesão familiar e a resolução
construtiva das diferenças de opinião, contribuem para um processo de ajustamento adaptativo
à transição dos processos de saúde-doença e constituem os principais requisitos para uma
família funcional enfrentar situações de vida stressantes (Marcon, Sassá, Soares, & Molina,
2008; Schuler, Zaider, & Kissane, 2012; Schumacher & Meleis, 2010). Hanson (2005a) alertou
para o facto das famílias funcionais também poderem manifestar dificuldades em conviver sob
stresse e desenvolver estratégias de coping que podem ser ou não adequadas.
Posto isto, cada família tem uma organização própria que resulta da história da sua constituição
e das influências pessoais de cada membro, por isso, quando enfrenta um evento traumático ou
uma mudança importante (positiva ou negativa), o sistema familiar como um todo deve adaptarse e mudar a maneira como funciona, readquirindo uma nova forma de estar, diferente da anterior
(Chick & Meleis, 2010). Assim, a funcionalidade da família não está relacionada com a ausência
de problemas e de conflitos, mas sim, em como se organiza para os enfrentar e resolver
(Aragonez, 2017). As famílias funcionais são aquelas que evidenciam a medida exata de coesão,
de modo a manter a unidade e, ao mesmo tempo, possibilitar a individualização (Minuchin et al.,
1975). Nestas, a probabilidade de institucionalização da pessoa com dependência é menor (L.
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Gonçalves et al., 2011; Roger et al., 2000) sendo o CIF o pilar fundamental na domiciliação de
cuidados e apoio social (OPSS, 2017).

2.2. O CUIDADOR INFORMAL FAMILIAR, A ADOÇÃO DO PAPEL E A
NATUREZA DOS CUIDADOS
Entende-se por cuidador informal, aquele que presta cuidados a pessoas com dependência, seja
família, amigos, vizinhos ou outros grupos de pessoas, e que não é remunerado pela ajuda que
oferece (Coface, 2014; Lage, 2005). No contexto deste trabalho, importa especificamente o CIF,
que surge na CIPE® (ICN, 2015, p. 143) como “membro de família cuidador” e é definido como o
“responsável pela prevenção e tratamento da doença ou incapacidade de um membro da
família”. Tendo como pressuposto que as circunstâncias de cada indivíduo e família são únicas,
não existe uma trajetória linear no assumir desse papel. Um fator-chave, no entanto, é a
precipitação com que tal acontece. Em muitos casos, os cuidadores assumem este papel de
forma impercetível e, em outros, a transição pode ocorrer de forma inesperada, com pouco ou
nenhum tempo para se preparar, o que compromete o grau de escolha que pode ser exercido
(Brereton & Nolan, 2000). Importa também acrescentar que, pelo facto de a pessoa cuidada ser
um elemento da família, o exercício do papel de cuidador nem sempre surge como uma opção
(A. C. dos Santos, Silva, Makuch, Matia, & Rozin, 2017).
Nos casos em que o primeiro contacto com a condição de dependência surge após a alta
hospitalar, Popejoy (2011) refere que as decisões sobre o destino da pessoa apontam para a
existência de diferentes níveis de participação das famílias: ativa, colaborativa e passiva. Essa
participação é influenciada pela qualidade da relação entre os membros da família, entre estes
e a equipa de saúde, a vontade expressa da pessoa com dependência, a gravidade da doença,
as exigências do processo de cuidar, as experiências prévias com os serviços de saúde, e o
apoio da rede formal percecionado.
A disposição e a capacidade da família para assumir o papel de cuidar depende de um conjunto
de circunstâncias e motivações, logo, pode prender-se com fatores inerentes à pessoa alvo dos
cuidados (estado de saúde e recusa à institucionalização); ao cuidador (dever e obrigação,
gratidão e retribuição, dependência financeira, grau de parentesco, género, proximidade física e
afetiva, estado civil, situação laboral e respeito pela vontade da pessoa); e à família (tradição
familiar e ausência de cuidador alternativo) (Cruz et al., 2010). Também dentro da família, a
prestação de cuidados não se reparte equitativamente pelos seus membros (Lage, 2005),
podendo considerar-se como fatores importantes na eleição do cuidador principal: a relação
familiar, a coabitação, o género do cuidador e da pessoa a cuidar, a relação afetiva, o estado
civil, a cultura, a situação laboral e o tipo de cuidados (Imaginário, 2008; Martín, 2005).
Normalmente, essa responsabilidade recai sobre um elemento familiar, geralmente mulheres,
solteiras, domésticas ou desempregadas que coabitam com a pessoa alvo dos cuidados (Melo,
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Rua, & Santos, 2014a; Nunes, Brito, Duarte, & Lebrão, 2018; J. Pereira & Petronilho, 2018). É
também o cônjuge quem, muitas vezes, se encontra na primeira linha da prestação de cuidados,
muito embora, com frequência, também já partilhe de uma situação de fragilidade e saúde
debilitada. Se este não estiver disponível ou capaz de prestar cuidados, é então sobre os filhos
que habitualmente recai essa função (Fuhrmann, Bierhals, Santos, & Paskulin, 2015; M. Pereira
& Carvalho, 2012). Portanto, não sendo o cuidado assumido de forma igual pelos elementos da
família, o cuidador informal principal surge como alguém devidamente identificado, tanto pelo FC
como pelos restantes membros familiares, e sobre quem é depositada a responsabilidade pela
prestação de cuidados (Ricarte, 2009; Sequeira, 2018).
Fernández et al. (2018) caracterizaram as etapas do processo que acompanha o assumir do
papel de cuidador e que permite que a normalidade seja recuperada. Referem iniciar-se pela
etapa (1) "Taking on the role", caraterizada pelas mudanças na vida, incerteza e confusão,
aceitação ou resistência; seguida pela (2) "Beginning to realise", marcada pelo assimilar das
novas necessidades, pelo seu impacto e avaliação e; por fim (3) "Implementing strategies" onde
se inicia a procura de ajuda e autoaprendizagem, a reorganização das relações familiares e
sociais, a resolução de problemas e adoção de estratégias que contribuam para a diminuição
das emoções negativas.
No que diz respeito às responsabilidades dos cuidadores, do ponto de vista de Lage (2005),
estas são caraterizadas pela diversidade, uma vez que são direcionadas a um conjunto de
necessidades específicas. García (2010) distinguiu três categorias de apoio, de acordo com o
tipo de ajuda que disponibilizam: (1) apoio material ou instrumental, que consiste na realização
das atividades que a pessoa não consegue realizar por si própria (as denominadas AVD); (2)
apoio informativo ou estratégico, que se traduz na resolução de problemas concretos e na ligação
entre o FC e os vários recursos externos; e (3) apoio emocional, sustentado por atitudes de
suporte, disponibilidade e presença. Ainda sobre as responsabilidades do cuidador informal,
Sequeira (2018) apontou como principais: a vigilância da saúde da pessoa com dependência, a
promoção da sua autonomia e independência, a garantia de um ambiente seguro, a promoção
do envolvimento familiar, a supervisão das atividades desenvolvidas e o estimulo à manutenção
das mesmas, a ajuda nas AVD, bem como a oferta de apoio emocional e financeiro. O assumir
destas responsabilidades pode durar meses ou anos, sendo que o mais frequente é terminar
apenas aquando da morte do familiar beneficiário dos cuidados (Dunbrack, 2005).
O papel de prestador de cuidados é, assim, regulado pelos valores e expectativas do sistema
familiar, em interação com os valores da sociedade, no que se refere à forma como a família
deve agir face ao contexto de dependência de um dos seus membros, e de como deve exercer
esse papel (Figueiredo, 2012).
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2.3. REPERCUSSÕES ASSOCIADAS AO CUIDAR
Assumir a responsabilidade pelo cuidar de alguém traduz-se num evento importante e com
múltiplas repercussões, pela dimensão física que implica, pela duração prolongada no tempo em
que habitualmente decorre, pela possibilidade de diminuição dos contactos sociais, pela
alteração dos relacionamentos, bem como pela necessidade de reorganização da vida pessoal
(H. Pereira, 2011). As consequências decorrentes da adoção deste papel, embora por vezes
positivas, são geralmente negativas, associadas a elevadas taxas de sobrecarga e morbilidade
psicológica, bem como isolamento social, prejuízo da saúde física e dificuldades financeiras
(Brodaty & Donkin, 2009). Braithwaite (1992) descreve o processo de cuidar de um familiar com
dependência como contínuo e quase sempre irreversível, destacando o surgimento da frustração
decorrente de cinco características inerentes à prestação de cuidados: consciência do
progressivo agravamento, imprevisibilidade, limitações de tempo, relação afetiva entre cuidador
e sujeito alvo dos cuidados e a falta de alternativas de escolha. O mesmo autor (idem) define a
sobrecarga como uma perturbação resultante do lidar com a dependência física e a incapacidade
mental do indivíduo alvo da atenção e dos cuidados, podendo ser entendida a partir das
componentes objetiva e subjetiva. A sobrecarga objetiva representa as consequências no
familiar, como resultado da natureza e da necessidade dos cuidados, e que se concretiza em
sintomas e sinais tanto orgânicos como psíquicos. Por sua vez, a sobrecarga subjetiva consiste
na perceção pessoal do CIF sobre as consequências do cuidar (Sequeira, 2018).
A sobrecarga associada às famílias que cuidam de pessoas com dependência pode assumir
várias formas, motivo pela qual é vista como multidimensional (Andrade, 2009; Sales, 2003). Os
fatores de sobrecarga inerentes ao papel de CIF passam por: ter mais do que uma pessoa com
dependência a cargo; aumento da quantidade/intensidade dos cuidados; grau de dependência
da pessoa cuidada; falta de conhecimentos sobre a evolução do estado de saúde e/ou das
técnicas inerentes ao cuidar; falta de colaboração da pessoa cuidada; isolamento social; recursos
económicos insuficientes; conflitos familiares; falta de apoio formal e informal; idade e problemas
de saúde do cuidador; e dificuldade em aceitar o seu papel (Andrade, 2009; Liu et al., 2017;
Sales, 2003; R. Silva & Santana, 2014). Deste contexto, pode resultar um conjunto de problemas
que afeta a saúde e a QV do cuidador, como: diminuição das atividades de lazer; limitação de
tempo livre; conflitos familiares e laborais; alterações da economia doméstica, da dinâmica
familiar e da definição de prioridades, cansaço, isolamento; ansiedade; revolta, depressão,
diminuição da auto estima; sentimentos de culpa; tendência para negligenciar a própria saúde e,
consequente, aumento da morbilidade (Couto, Castro, & Caldas, 2016; Hoffmann & Rodrigues,
2010; Losada et al., 2010; Mata, Fernandes, & Sousa, 2012).
De referir que, embora com menor frequência, os CIF também percecionam benefícios/fontes de
satisfação que advêm do cuidar. Cruz et al. (2010) destacaram a satisfação pessoal com o
sentimento de dever cumprido; a preocupação manifestada pelos familiares para com o cuidador;
a serenidade por saber que a pessoa está a ser bem cuidada; e o reforço dos laços afetivos.
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Lage (2007) apontou as diferenças existentes ao nível das exigências de cuidado, dos padrões
de organização familiar e das estruturas de relação do cuidar, como explicação para o facto de
alguns cuidadores avaliarem a experiência de cuidar como negativa, e outros como motivo de
gratificação, satisfação e uma oportunidade de crescimento pessoal. Ainda nesta perspetiva,
Caldeira, Neri, Batistoni e Cachioni (2017), acrescentaram que a avaliação do cuidador sobre a
sua satisfação com a vida é mais influenciada por variáveis subjetivas do que objetivas, sendo
que a baixa satisfação parece estar fortemente associada a níveis baixos de QV, perceção de
elevados níveis de sobrecarga e à fragilidade do cuidador.
A respeito do conceito QV, este é usado com muita frequência, contudo, por se tratar de um
fenómeno complexo e de abordagem multidimensional, a maioria das vezes não é de fácil
definição, nem corretamente aplicado (Verdugo, Schalock, Arias, Gómez, & Urríes, 2013). A
definição proposta pela OMS, através do Grupo de Trabalho para a Qualidade de Vida
(WHOQOL Group, 1994), constituiu um marco importante na história do conceito. Definiu-o de
uma forma abrangente, que inclui a perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro
do contexto da cultura e valores em que está inserido e em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações. Foi considerado como um conceito extenso e complexo,
que engloba a saúde física, a condição psicológica, o nível de dependência, as crenças pessoais,
as relações sociais e as características dominantes do ambiente. Também Twycross (2003, p.
11) deu o seu contributo para a definição do conceito, apresentando uma visão abrangente e
holística “Quality of life is what a person says it is”.
A doença e a incapacidade são experiências que representam um dos maiores desafios para as
famílias. Os problemas psicossociais resultantes do cuidar de um FC têm impacto em todo o
sistema familiar, na medida em que é imposto ao cuidador um redimensionamento da sua vida,
o que conduz a uma perceção de QV diminuída (Caldas, 2003; Glozman, 2004). Teixeira et al.
(2017) também alertaram para o facto de a perceção de QV dos cuidadores ser frequentemente
descrita como menor, quando comparada com a população em geral. Associaram (idem) este
grupo a um maior risco de pobreza, isolamento, problemas de saúde físicos e mentais, assim
como a uma dificuldade significativa em permanecerem incluídos no mercado de trabalho. Estes
fatores podem comprometer seriamente a continuidade da prestação dos cuidados e o
desempenho do papel de cuidador, bem como a qualidade de vida da pessoa que recebe os
seus cuidados. Em última instância, a ausência de recursos, a sobrecarga e a perceção de pior
qualidade de vida por parte do cuidador, pode conduzir a uma institucionalização mais precoce
da pessoa alvo dos cuidados ou, num pior cenário, à prestação de cuidados negligentes e até
mesmo à prática de violência.
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2.4. FAMÍLIA, CUIDADOR INFORMAL E PESSOA COM DEPENDÊNCIA: À LUZ
DA PERSPETIVA DA ENFERMAGEM DE SAÚDE FAMILIAR.
A enfermagem de família, enquanto área disciplinar, reconhece o sistema familiar como
responsável pela promoção de saúde dos seus membros. Ao promover o empowerment da
família, esta é envolvida na procura de soluções para os seus problemas, no planeamento e na
execução das intervenções, desempenhando um papel ativo preponderante, capaz de conduzir
ao bem-estar de todo o sistema familiar e ao desenvolvimento de estratégias de coping,
necessárias à tomada de decisões de forma autónoma. O papel do EF reveste-se de uma
complexidade crescente e desafio permanente, devendo compreender a família como uma
unidade de cuidados em constante transformação, sujeita a transições normativas e/ou
situacionais, decorrentes do seu processo de desenvolvimento (Ordem dos Enfermeiros, 2011b).
À luz da Teoria das Transições (Chick & Meleis, 2010), as mudanças associadas aos processos
de transição tornam as pessoas mais vulneráveis e expostas a riscos que potencialmente afetam
a sua saúde e o seu bem-estar, pelo que o principal desígnio dos cuidados de enfermagem é a
promoção da vivência de transições saudáveis. Deste modo, o desafio colocado aos enfermeiros
consiste na identificação e caracterização dos processos de transição, e na implementação de
intervenções adequadas, de forma a facilitar e ajudar a recuperar o equilíbrio, de acordo com o
projeto de saúde individual (Chick & Meleis, 2010). Pretende-se que a família, com a ajuda do
seu EF, possa “fazer” uma transição saudável, mediante a redefinição daquilo que são os seus
significados, sendo desejável a integração de novos conhecimentos (Meleis, Sawyer, Im,
Messias, & Schumacher, 2010; Schumacher & Meleis, 2010). Em relação à dependência no
autocuidado, Schumacher, Stewart, Archbold, Dodd e Dibble (2000) entenderam que transição
situacional (mudança de papéis) que leva à adoção do papel de cuidador não pode ser
dissociada da transição saúde-doença (processo patológico) e/ou desenvolvimental (processo
de envelhecimento) vivenciada pelo FC. A intervenção do EF deve considerar, entre os aspetos
mais relevantes, os papéis da família, a etapa do ciclo vital em que se encontra e a sua visão em
relação à transição em que está envolvida, para que possa, em parceria, avaliar e intervir, tendo
como objetivo a promoção do empowerment da mesma (Figueiredo, 2009).
Em relação ao ciclo de vida familiar, de acordo com Stanhope e Lancaster (1999), as famílias
são sujeitas a stresse em cada uma das etapas de transição, comuns e previsíveis, e precisam
de se ajustar para recuperar a estabilidade familiar. De acordo com cada etapa, existem algumas
tarefas de desenvolvimento que se podem apresentar à família, assim como problemas de saúde
(Hanson, 2005a), nomeadamente o aparecimento de um quadro de dependência. Assim, é
importante que o EF identifique a etapa do ciclo vital em que a família se encontra, de forma a
adequar a tomada de decisão sobre as áreas de avaliação de maior relevância. Artinian (2005)
alerta para a importância de perceber que, por norma, numa situação de doença de um familiar,
o CIF não tem que lidar apenas com a doença, encontrando-se, simultaneamente, envolvido em
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transições normativas, e tendo de responder, de forma permanente, às exigências do trabalho e
da própria família.
Perante uma situação tão difícil quanto a de assistir um FC, algumas famílias sofrem uma
instabilidade acentuada ao nível da sua funcionalidade, enquanto outras, embora também sintam
necessidade de ajustar as suas rotinas e proceder a alterações significativas da sua dinâmica,
são capazes de assumir esse papel com sucesso (Crespo & Fernández-Lansac, 2015). É neste
contexto que surge o conceito de resiliência da família, que consiste na capacidade de resistir e
ultrapassar as várias adversidades, e que se apresenta como uma vertente de investimento de
extrema importância para a estabilidade e união familiar, assim como uma ferramenta de
avaliação contínua dos EF (Stanhope & Lancaster, 1999). Walsh (2003) definiu resiliência
familiar como a capacidade da família, enquanto sistema funcional, para resistir e recuperar de
desafios de vida disruptivos, emergindo mais fortalecida e empoderada. A resiliência envolve
mais do que a gestão de condições stressantes, de sobrecarga, ou de sobrevivência a uma
provação, envolve o potencial de transformação pessoal e relacional e o crescimento positivo,
que pode ser estimulado a partir da adversidade e não apesar dela. Em suma, implica lutar bem,
experimentando ao mesmo tempo sofrimento e coragem (Walsh, 1996). Uma postura sustentada
na resiliência baseia-se num conjunto de convicções sobre o potencial da família, que molda
toda a intervenção de ESF, mesmo com famílias multiproblemáticas, cujas vidas estão saturadas
de situações de crise. A colaboração entre os membros da família é incentivada, permitindo-lhes
construir novas e renovadas competências, apoio mútuo e confiança compartilhada. Esta
abordagem promove um clima familiar fortalecedor, reforça a esperança de que, trabalhando
juntos, podem superar obstáculos e experimentar o sucesso, em grande parte devido aos seus
esforços, recursos e habilidades compartilhados. Estas experiências de sucesso aumentam o
orgulho e a eficácia da família, permitindo um enfrentamento mais eficaz em episódios adversos
futuros (Walsh, 1996). Walsh (2016) alertou para o facto de algumas famílias manterem a
estabilidade funcional perante uma crise de curto prazo, mas cederem sob as tensões
cumulativas de desafios múltiplos e persistentes, como situações de doenças crónicas ou
incapacitantes. Também Richards e Lilly (2005) apontaram para esta realidade, reforçando que
a avaliação de uma família exposta a um episódio de doença aguda, terá que ser diferente da
que será realizada nos casos de doença prolongada ou até terminal. Crespo e Fernández-Lansac
(2015) destacaram a importância da resiliência como fator de proteção nas situações de stresse
crónico, apontando para a necessidade da incorporação de aspetos positivos aos modelos
teóricos do cuidado, que tradicionalmente se concentram no desenvolvimento dos sintomas.
Uma abordagem clínica baseada nas forças é absolutamente harmonizável com as teorias de
resiliência e cuidados centrados na família, quando estes se baseiam em parcerias colaborativas
entre os EF e as famílias. Nesta ideologia de cuidados, a pessoa e as famílias são participantes
ativos na identificação de problemas ou preocupações, na tomada de decisões e no planeamento
de medidas para promover e restaurar a saúde (Swartz, 2017). A enfermagem baseada nas
forças, orienta a sua ação no sentido da promoção do empowerment, da autoeficácia e da
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esperança. McCubbin e McCbbin (as cited in Richards & Lilly, 2005), identificaram aqueles a que
chamaram os recursos cruciais da família, considerados como capacidades e pontos fortes que
permitem à família lidar com os fatores de stresse e evitar o desequilíbrio do funcionamento
familiar. Destacaram a estabilidade económica, a coesão, a flexibilidade, a resistência, a partilha
de crenças espirituais, a comunicação aberta, as tradições, as celebrações, as rotinas e a
organização.
Um instrumento utilizado pelos EF e que se enquadra perfeitamente nos pressupostos
abordados, é o MDAIF, o qual tem na sua base o reconhecimento da complexidade do sistema
familiar, considerando as suas propriedades sistémicas de globalidade, equifinalidade e autoorganização. Parte do princípio fundamental de que os cuidados de enfermagem devem ser
centrados na família, enquanto cliente e unidade de intervenção, com ênfase no estilo
colaborativo, onde as suas forças, recursos e competências sejam potencializadas. Ao
considerar a família como unidade de cuidados, o foco é tanto na família como um todo, como
nos seus membros individualmente. Este modelo permite que os EF proponham intervenções
que deem resposta às necessidades das famílias, identificado, com rigor, essas mesmas
necessidades. No caso específico do papel do prestador de cuidados, a autora do MDAIF
considera que as dificuldades da família se relacionam sobretudo com a falta de conhecimento,
de recursos e de suporte social (Figueiredo, 2012).
Brito et al. (2015) reforçam o quão importante é cuidar de quem cuida, realçando a necessidade
de preparar o cuidador para o desempenho deste papel e a importância de o enfermeiro o incluir
no foco da sua prática, considerando-o como parte integrante do seu cuidar.
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3. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

A investigação científica é um processo sistemático de colheita de dados observáveis e
verificáveis, pelo que deve respeitar um plano metodológico rigoroso, previamente estabelecido
(Fortin, 2009).
Neste capítulo, será apresentada uma descrição detalhada sobre o modo como a investigação
foi realizada, designadamente o tipo e desenho do estudo, os participantes, os procedimentos
para a colheita de dados, os métodos de análise dos dados, bem como as considerações formais
e éticas inerentes ao seu desenvolvimento.

3.1. TIPO DE ESTUDO
“O desenho é um plano lógico traçado pelo investigador, tendo em vista estabelecer uma maneira
de proceder suscetível de levar à realização dos objetivos, que são encontrar respostas às
questões de investigação ou verificar hipóteses” (Fortin, 2009, p. 54).
Assim, atendendo à questão e aos objetivos de investigação, a metodologia utilizada foi o estudo
de casos múltiplos (Yin, 2003) e a Investigação-Ação (Lewin, 1946). Recorreu-se também ao
MDAIF (Figueiredo, 2012) como referencial teórico, cuja matriz operativa orientou o processo de
avaliação e intervenção familiar.
O estudo de casos múltiplos foi adotado por constituir a metodologia indicada quando se
pretende responder a questões do tipo “como” e “porquê” e, também, por ser o mais adequado
nas situações em que o foco da investigação se encontra em fenómenos contemporâneos e em
que se pretende compreender o “caso” no seu todo e na sua unicidade (Yin, 2003). Entendeu-se
que conhecer o contexto e a dinâmica familiar do CIF que assume o cuidado pelo FC,
compreende saber como este se organiza, identificando quais a suas reais necessidades e
recursos para enfrentar este desafio, o que se insere perfeitamente naquele que é o âmbito da
metodologia de estudo de caso.
Ainda segundo Yin (2003), o estudo de caso pode ser restrito a uma ou a várias unidades de
análise, caracterizando-o como único ou múltiplo. Na perspetiva do autor (idem), o estudo de
casos múltiplos oferece provas mais convincentes, sendo visto como mais robusto, na medida
em que permite um retrato mais completo e global da realidade que se pretende estudar. Com
base neste pressuposto, considerou-se esta investigação como um estudo de casos múltiplos,
na medida em que foram analisados três CIF (unidade de análise) no seu contexto natural de
desenvolvimento sistémico. Para o efeito, recorreu-se a um conjunto de dados provindos de
instrumentos diversos, como sejam: matriz operativa do MDAIF, genograma, ecomapa, escala
de Graffar, Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe, QASCI, WHOQOL-bref, APGAR
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familiar de Smilkstein, questionário de caracterização sociodemográfica (QSD) do CIF e de
contextualização da prestação de cuidados, e Índice de Barthel.
Atendendo o objetivo geral deste estudo, que se propunha dotar os CIF de competências
conducentes à diminuição de sobrecarga e consequente melhoria de QV, por si percecionadas,
considerou-se ainda necessária a integração da metodologia de investigação-ação, na condução
do estudo de casos múltiplos. A investigação-ação é uma metodologia que procura associar a
teoria e a prática. Inclui, simultaneamente, a ação (ou mudança) e a investigação (ou
compreensão), com base num processo cíclico ou em espiral, que alterna entre planificação,
ação, observação (avaliação) e reflexão (teorização), de forma a induzir um contínuo
aperfeiçoamento, através da experiência (conhecimento) obtida nos ciclos anteriores. Este
conjunto de procedimentos em movimento circular, dá início a um novo ciclo que, por sua vez,
desencadeia novas espirais de experiências de ação reflexiva (Coutinho et al., 2009). Por
questões de limitação temporal, o presente estudo contemplou um único ciclo de investigaçãoação.
Considerando que este trabalho procurou promover a capacitação dos CIF através da
implementação de um PI individualizado, a seleção da investigação-ação, como estratégia
metodológica, revelou-se igualmente a mais apropriada, na medida em que Coutinho et al. (2009)
referiram tratar-se de uma metodologia de investigação essencialmente prática que se rege pela
necessidade de resolver problemas reais, como foi propósito deste estudo. Assim, o PI permitiu
uma ação direta que teve como objetivo provocar uma mudança (ação) na realidade (capacitação
do CIF) e o acesso a novas descobertas relativamente à problemática dos CIF (investigação),
podendo levar à redefinição das práticas, bem como à ampliação do corpo de conhecimentos da
área científica da ESF.

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população alvo deste estudo foi constituída pelos CIF que, à data, cuidavam de um familiar
com dependência, inscritos na USF Santa Joana. Para seleção da amostra (CIF submetidos ao
PI), teve-se em consideração os resultados encontrados na análise da amostra dos 17 CIF
inscritos nesta unidade, e que integravam a amostra de 224 CIF pertencentes aos ACeS BV. Da
análise dos dados obtidos, seis dos 17 CIF percecionavam sobrecarga elevada. Considerando
ao objetivo deste estudo, entendeu-se que estes, pela condição de sobrecarga percebida,
reuniam circunstâncias elegíveis para integrar o PI.
De forma a garantir a confidencialidade e anonimato dos participantes, aquando da recolha dos
questionários aplicados na USF Santa Joana, procedeu-se à sua codificação para que, nesta
fase, apenas fosse possível aos respetivos EF identificar os CIF selecionados. Após a sua
identificação, entraram em contacto com os mesmos, no sentido de agendar uma visita onde
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fosse apresentada a investigadora, os objetivos do estudo, o esquema de desenvolvimento do
PI, e recolhida a expressa intenção, ou não, de participarem. Aquando deste primeiro contacto,
dos seis FC, dois encontravam-se institucionalizados e um hospitalizado, ficando a intervenção
limitada a três CIF (Figura 2).

n=17

USF Santa Joana
n=6

CIF com sobrecarga elevada
2 FC institucionalizados
1 FC hospitalizado

n=3

CIF incluídos para intervenção
Figura 2: Esquema do processo de amostragem

Após a seleção descrita, amostra foi composta por três CIF, em que dois eram do género
feminino e um do género masculino, todos filhos do FC. Apresentaram idades compreendidas
entre os 63 e os 68 anos (𝑋=65,3) e, com exceção do CIF II (3º ciclo), os restantes frequentaram
apenas o 1º ciclo.

3.3. PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS
Resultado da revisão da literatura realizada, constatou-se que, a nível nacional, ainda se assiste
a um “esquecimento” das necessidades dos CIF e, consequentemente, a uma ausência de
respostas sistematizadas e individualizadas àquelas que são as suas dificuldades. Verificou-se
também que as respostas existentes careciam de uma avaliação estruturada que permitisse
conhecer as necessidades e recursos de cada CIF e família, de forma a facilitar a tomada de
decisões ajustada que conduzisse a efetivos ganhos em saúde. Assim, este estudo partiu da
premissa de que o EF, enquanto profissional de saúde que tem o privilégio de prestar cuidados
de proximidade, constitui um recurso extremamente válido na capacitação destes cuidadores e
famílias, no sentido de melhor responderem às exigências associadas ao exercício do papel.
A inquietação causada pela constatação desta realidade, levou a que este trabalho fosse
conduzido no sentido de dar resposta ao seguinte objetivo geral:
-

Dotar os CIF de competências conducentes à diminuição de sobrecarga e consequente
melhoria da QV, por si percecionadas.

Para alcançar este objetivo, foram enunciados um conjunto de objetivos específicos, que
constituíram linhas mestras neste trabalho e orientaram as opções metodológicas adotadas:
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-

Identificar as necessidades prioritárias de cada CIF sensíveis à intervenção do EF;

-

(Co)construir e implementar um PI de enfermagem individualizado, que responda às
necessidades prioritárias identificadas;

-

Avaliar o impacto do PI de enfermagem individualizado, na sobrecarga e QV
percecionadas pelo CIF.

3.4. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS E VARIÁVEIS
A aplicação do instrumento de colheita de dados aconteceu em três momentos distintos. No
primeiro momento, foi aplicado à amostra dos 17 CIF utentes da USF Santa Joana (integrantes
na amostra de 224 CIF inscritos no ACeS BV), e incluiu 5 partes: QSD do CIF e de
contextualização da prestação de cuidados; Índice de Barthel; QASCI (Questionário de Avaliação
da Sobrecarga do Cuidador Informal); WHOQOL-bref (World Health Organization Quality of Life
- bref); e APGAR familiar de Smilkstein. Enquanto o QASCI, o WHOQOL-bref e o APGAR
Familiar de Smilkstein pretenderam avaliar variáveis relativas ao CIF, o Índice de Barthel
destinou-se a obter informação relativa ao FC. No segundo momento (pré-intervenção),
posterior à seleção dos CIF a intervir (n=3), recorreu-se à matriz operativa do MDAIF e à
aplicação de diversos instrumentos de avaliação familiar: Genograma, Ecomapa, Escala de
Graffar e Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe. No terceiro momento, (pósintervenção), em que se procedeu à avaliação do impacto da implementação do PI, e que
aconteceu 1 mês após o términus da intervenção, foram aplicados o QASCI e a WHOQOL-bref
(Figura 3).

1º Momento (CIF inscritos na
USF Santa Joana: n=17):

Seleção
dos CIF

2º Momento (pré-intervenção:
n=3)
• Matriz operativa do MDAIF
• Genograma
• Ecomapa
• Escala de Graffar
• Escala de Readaptação Social de
Holmes e Rahe

• QSD
• QASCI
• WHOQOL - Bref
• APGAR familiar
• Índice de Barthel

Implementação do PI

3º Momento (pós-intervenção:
n=3)
• QASCI
• WHOQOL - Bref
Figura 3: Esquema dos vários momentos de avaliação e respetivos instrumentos aplicados
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Face ao exposto, na sua totalidade, o instrumento de recolha de dados contemplou:
Questionário de caracterização sociodemográfica do CIF e de contextualização da
prestação de cuidados
Esta parte do instrumento de recolha de dados (Apêndice II) pretendeu avaliar algumas das
características sociodemográficas dos CIF e aspetos relativos à prestação de cuidados. Integrou
questões que procuraram aceder a informação respeitante às variáveis: idade, género e
habilitações literárias do CIF, número de elementos do agregado familiar, tempo de cuidado, grau
de parentesco com o FC, e o motivo que levou à condição de dependência.

Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI)
Instrumento validado para a população portuguesa por Martins, Ribeiro e Garret (2004, 2003) e
que se destina a avaliar a sobrecarga física, emocional e social do cuidador informal. É composto
por 32 itens e integra 7 dimensões: sobrecarga emocional relativa ao familiar (SE 4 itens: 1 - 4)
implicações na vida pessoal do cuidador (IVP 11 itens: 5-15); sobrecarga financeira (SF 2 itens:
16 - 17); reações a exigências (RE 5 itens: 18 - 22); perceção dos mecanismos de eficácia e
controlo (PMEC 3 itens: 23 - 25); suporte familiar (SupF 2 itens: 26 - 27); e satisfação com o
papel e com o familiar (SPF 5 itens: 28 - 32). A SE faz referência às emoções negativas
evidenciadas no cuidador informal, que podem suscitar conflitos internos e sentimentos de fuga
à situação. A subescala IVP avalia as repercussões sentidas pelo cuidador informal por estar a
cuidar do seu familiar, como a diminuição de tempo disponível para si, a sensação de saúde
piorada e as limitações ao nível da vida social. A subescala SF faz referência às dificuldades
económicas decorrentes da situação de doença do familiar e à incerteza relativa ao futuro
económico. A subescala RE inclui sentimentos negativos, como a perceção de ser manipulado
ou a presença de comportamentos por parte do familiar de quem cuida capazes de ofender ou
envergonhar, compreende também a sensação de perda de privacidade resultante da prestação
de cuidados. A PMEC integra aspetos que capacitam ou facilitam a continuação do exercício do
papel de cuidador informal, ajudando a enfrentar os problemas que advêm do seu desempenho,
como sejam, a capacidade para tomar conta e os conhecimentos e experiência para assumir a
responsabilidade do cuidado. O SupF diz respeito ao reconhecimento e apoio disponibilizados
pela família. Por fim, a subescala SPF abrange os sentimentos e emoções positivas resultantes
do desempenho do papel de cuidador informal e a ligação afetiva estabelecida entre ambas as
partes, cuidador e pessoa alvo dos cuidados.
Segundo Martins, Ribeiro e Garret (2004, 2003), o cuidador informal deve responder atendendo
à frequência com que as situações colocadas acorreram consigo nas últimas quatro semanas.
Valores altos indicam maior sobrecarga. As subescalas SPF, SupF e PMEC são consideradas
forças positivas, pelo que as pontuações obtidas nos itens destas subescalas (itens: 23 - 32)
devem ser invertidas para que valores mais altos correspondam a situações de maior
sobrecarga. Para que as pontuações finais de cada subescala apresentem valores homogéneos
e comparáveis, os itens de cada dimensão são somados e a esse valor é subtraído o valor
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mínimo possível da subescala. Este resultado é dividido pela diferença entre o valor máximo e o
valor mínimo possível na subescala e, seguidamente, multiplicado por 100, para que a leitura
seja efetuada em percentagem, tal como mostra a equação:

∑ −pontuação mínima de cada subescala
𝑀𝑥−𝑀𝑛

𝑥100.

Em relação aos pontos de corte, os autores propõem: baixa sobrecarga para valores entre 0 a
25; sobrecarga moderada para valores entre 26 a 50; sobrecarga elevada para valores entre 51
e 75 e sobrecarga extrema para valores iguais ou superiores a 76.
A escolha deste instrumento prendeu-se com o facto de ser uma escala construída e validada
para a população portuguesa, adaptando-se ao contexto social e cultural nacional, para além de
que as 7 dimensões integrantes permitem uma análise consistente da perspetiva conceptual e
multidimensional da sobrecarga do cuidador (T. Martins et al., 2004, 2003).

Brief version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref)
O WHOQOL-bref foi elaborado pela OMS tendo por base a definição atribuída à QV pelo Grupo
WHOQOL e é uma versão abreviada do instrumento original, o WHOQOL-100. Este instrumento
foi validado para a população portuguesa por Serra et al. (2006), e avalia a QV através de 26
perguntas, sendo 2 gerais, relativas à perceção geral de QV e à perceção geral de saúde, e 24
que se organizam em 4 domínios: físico (7 itens: 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18); psicológico (6 itens: 5,
6, 7, 11, 19, 26); relações sociais, (3 itens: 20, 21, 22); e meio ambiente (8 itens: 8, 9, 12, 13, 14,
23, 24, 25).
O inquirido deve responder tendo presente os seus padrões, expectativas, alegrias e
preocupações nas duas últimas semanas. A resposta a cada pergunta deve ser inserida numa
escala tipo Likert, com cinco níveis, cada um com uma pontuação que pode variar de 1 (mínimo)
a 5 (máximo) de acordo com o valor que o participante sente que reflete a sua perceção em
relação a cada item da escala. Os resultados da escala são obtidos através da soma dos valores
brutos das diversas questões, contudo, existe uma exceção, as questões 3, 4 e 26 apresentamse sob a forma negativa, pelo que os valores correspondentes à resposta têm de ser invertidos.
Segundo Serra et al. (2006), quanto maior for o resultado do somatório das questões, melhor
será a QV percebida pelo indivíduo.
A opção por avaliar a QV do CIF através do recurso a esta escala, prendeu-se com facto de, no
trabalho em que Serra et al. (2006) validaram a sua aplicação para a população portuguesa,
concluírem ser um bom instrumento para avaliar a QV em Portugal. Nesta escolha, também
pesou o facto de ser uma escala de caráter transcultural, o que permite a comparação com
estudos internacionais.

APGAR Familiar de Smilkstein
O APGAR familiar, desenvolvido por Smilkstein (1978) e com versão portuguesa de Agostinho e
Rebelo, foi concebido para permitir uma medição qualitativa da satisfação de um membro da
família em relação a cada um dos cinco componentes básicos da função familiar: adaptação
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(Adaptation 1) - refere-se ao modo como são utilizados os recursos intra e extrafamiliares na
resolução de problemas e situações de crise do equilíbrio familiar; participação (Partnership1) reporta-se ao modo como as decisões são partilhadas e ao cultivo de responsabilidades por parte
dos membros da família; crescimento (Growth1) - diz respeito ao crescimento, à maturidade física
e emocional e à autorrealização que é alcançada pelos membros da família através do apoio e
orientação mútuos; afeto (Affection1) - refere-se às expressões de afeto, intimidade e interação
emocional entre os membros da família; e decisão (Resolve1) - consiste no compromisso de
dedicar tempo aos outros membros da família, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento
físico e emocional. Também envolve a satisfação percebida pela partilha do tempo, espaço e
recursos no contexto familiar.
O questionário é composto por 5 perguntas que equacionam 3 possíveis respostas, sendo que
cada uma confere diferentes pontuações. A soma final, (0 a 10) dá a conhecer a perceção do
indivíduo sobre o grau de funcionamento da família, que pode oscilar de acordo com os seguintes
pontos de corte: altamente funcional (7 a 10 pontos); com moderada disfunção (4 a 6 pontos)
ou com disfunção acentuada (0 a 3 pontos) (Figueiredo, 2012). Smilkstein (1978) identifica três
situações em que o APGAR Familiar deve ser aplicado, situações essas que justificam
inteiramente o uso desta escala no presente trabalho. Referem ser oportuno aplicá-la quando a
família assume a prestação de cuidados no domicílio a uma pessoa com doença crónica ou
terminal; na primeira abordagem com a família; e quando a família referencia a existência de um
problema com o qual está a ter dificuldades em lidar.

Índice de Barthel
O Índice de Barthel foi validado para a população portuguesa por Araújo et al. (2007) com uma
população de idosos não institucionalizados. Consiste num instrumento que avalia o nível de
independência funcional do sujeito para a realização de dez AVD: comer, higiene pessoal, uso
do sanitário, tomar banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da
cadeira para a cama, e subir e descer escadas (Mahoney & Barthel, 1965). Cada atividade
apresenta entre dois a quatro níveis de dependência, em que 0 corresponde à dependência total,
sendo a independência pontuada com 5, 10 ou 15 pontos, consoante os vários níveis de
diferenciação em cada item. A soma da pontuação atribuída aos 10 itens pode variar de 0
(totalmente dependente) a 100 (totalmente independente), com intervalos de 5 pontos. A sua
cotação global oscila de acordo com os seguintes pontos de corte: totalmente dependente: <
20 pontos; severamente dependente: 20 - 35 pontos; moderadamente dependente: 40 - 55
pontos; ligeiramente dependente: 60 - 85 pontos; independente: 90 - 100 pontos. Este índice
permite a avaliação da capacidade funcional do indivíduo e determina o grau de dependência de
forma global e de forma parcelar, em cada atividade (Sequeira, 2018). De ressalvar que
indivíduos com a mesma pontuação total podem necessitar de cuidados distintos de acordo com
a(s) atividade(s) que demonstram maior incapacidade (F. Araújo et al., 2007). Sulter, Steen e

1

Tradução com base em Figueiredo (2012).
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Keyser (as cited in F. Araújo et al., 2007) apontam a classificação de 60 pontos como a posição
de viragem entre a condição de independência e dependência.
A decisão de optar por esta escala teve na sua base o facto de responder ao que se pretendia
avaliar e de se tratar de um instrumento de avaliação disponível no SClínico®, possibilitando o
registo no processo individual da pessoa com dependência participante no estudo.

Matriz operativa do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar
O MDAIF (Figura 4), enquanto referencial teórico e metodológico, foi construído e validado pela
investigação desenvolvida no contexto dos CSP, pela autora Maria Henriqueta Figueiredo
(2009). Em 2011, foi adotado pela Ordem dos Enfermeiros (2011a) como Referencial em ESF,
por constituir um instrumento orientador e sistematizador das práticas. A avaliação familiar, no
âmbito do MDAIF, centra-se em áreas de atenção relevantes em ESF, operacionalizada por uma
construção

multidimensional

centrada

nas

dimensões

estrutura,

desenvolvimento

e

funcionamento do sistema familiar. Com uma estrutura operativa dinâmica, pretende ser flexível
e interativo, permitindo aos enfermeiros a implementação de intervenções que respondam às
necessidades das famílias em cuidados, motivo pelo qual foi utilizado neste trabalho.

Figura 4: Diagrama das áreas de atenção familiares por dimensões de avaliação
Fonte: Figueiredo (2012)

Genograma
O genograma é um dos instrumentos utilizados na avaliação da estrutura interna da família.
Reflete dados sobre os relacionamentos entre os seus membros ao longo do tempo, podendo
também incluir informações relativas à saúde, ocupação, religião, etnia e migrações. É prática
comum incluir, pelo menos, três gerações, representando a família através de uma árvore
familiar. Para a sua construção é utilizada uma simbologia própria, sendo que a representação
gráfica obtida permite uma informação rápida relativa à família em termos da sua composição,
descendência, datas significativas (ex. nascimento, falecimento, casamento) (Figura 5), vínculos
entre os seus elementos (Figura 6) e outros dados relevantes para a avaliação em saúde (L. M.
Wright & Leahey, 2009). A utilização do genograma neste trabalho teve na sua base a
necessidade de recorrer a um instrumento que permitisse aceder a um conjunto de informações
relativas à estrutura interna da família, como seja a forma como os membros da família se
relacionam, como é a dinâmica familiar, como mantém vínculos, como lidam com problemas e
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conflitos, os rituais que cultivam, a qualidade das regras familiares, a definição da sua hierarquia
e os limites dos papéis assumidos. A construção do genograma com o CIF permitiu, por um lado,
intervir de uma forma mais fundamentada e adequada e, por outro, ofereceu ao próprio uma
perspetiva de autoconhecimento da dinâmica funcional da sua família.

Figura 5: Simbologia utilizada na construção do Genograma
Fonte: Hanson (2005)

Figura 6: Simbologia que traduz o vínculo entre os elementos da família
Fonte: Hanson (2005)

Figura 7: Simbologia que traduz a ligação entre a família e a comunidade
Fonte: Hanson (2005)

Ecomapa
Assim como o genograma, também o ecomapa, pelo seu impacto visual, constitui uma importante
e acessível fonte de informação familiar. Inclui dados relativos à estrutura externa da família, ou
seja, representa o relacionamento dos seus membros com os sistemas mais amplos. Assim,
constitui um diagrama das relações entre a família e a comunidade (amigos, vizinhos, família,
trabalho, igreja, associações, unidades de saúde), identificando os padrões de organização e a
natureza das relações com o meio onde habita, mostrando o equilíbrio entre as suas
necessidades e os seus recursos (Caeiro, 1991; L. M. Wright & Leahey, 2009). Mais do que o
conteúdo, o ecomapa foca a dinâmica inter-relacional. Essa relação é representada por
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intermédio de linhas que, mediante o tipo de ligação, adotam uma simbologia específica (Caeiro,
1991) (Figura 7). A utilização do ecomapa configurou-se como uma opção valiosa, na medida
em que possibilitou uma visão mais ampla sobre a estrutura e a dinâmica da família e permitiu a
identificação da sua rede de apoio social e familiar, o que contribuiu para uma tomada de decisão
mais assertiva no que diz respeito às intervenções implementadas, bem como ajudou as próprias
famílias a identificarem recursos que não reconheciam como tal.

Escala de Graffar
A escala de Graffar foi construída em 1956 por Graffar, tendo sido adaptada para a polução
portuguesa por Fausto Amaro em 1990 e atualizada em 2001. A escala de Graffar avalia as
condições socioeconómicas da família, o que permite identificar a sua classe social. Assim, é
possível prever condições de risco, bem como alterações ao nível dos comportamentos de saúde
e de desenvolvimento psicossocial. Baseia-se num conjunto de cinco critérios: profissão, nível
de instrução, fonte de rendimento familiar, conforto do alojamento e aspeto da zona de habitação.
O somatório das pontuações dos itens avaliados, permite incluir a família numa determinada
posição social, numerada de I (classe alta) a V (classe baixa) (Figueiredo, 2012). Com a
identificação da classe social da família, foi possível perceber se o seu estatuto socioeconómico
constituía um constrangimento em termos de acessibilidade aos recursos essenciais à prestação
de cuidados ao seu familiar e à manutenção do seu próprio bem-estar.

Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe
A Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe (1967) possibilita a identificação de eventos
familiares geradores de stresse, permitindo equacionar uma relação entre os níveis de stresse
resultantes das transições familiares e o risco de surgirem doenças psicossomáticas nos seus
membros. Consideram que cada evento, chamado de Unidade de Mudança de Vida, tem um
impacto diferente em termos de stresse, pelo que, quanto mais eventos o indivíduo somar, maior
será a pontuação, logo, maior a probabilidade de adoecer. É constituída por um índice de 43
eventos, cotados numa escala de 11 a 100. Para a cotação da escala, basta somar os valores
de todos os eventos listados que ocorreram nos últimos 12 meses. Se um determinado evento
tiver acontecido mais do que uma vez, o valor deve ser multiplicado pelo número de ocorrências.
Em relação à interpretação da pontuação global, quando um indivíduo obtém mais de 300 pontos,
terá 80% de probabilidade de vir a desenvolver algum tipo de doença física ou psíquica; quando
tiver uma pontuação superior a 200 e igual ou inferior a 300, terá 50% de probabilidade de
adoecer; e entre 150 e 200 pontos verifica-se uma menor probabilidade de incidência de doenças
(Caeiro, 1991). Embora o impacto causado por um determinado evento varie muito de uma
pessoa para outra, o uso deste instrumento permitiu, para além de prever a possibilidade de
desenvolvimento de um quadro de doença, identificar a ocorrência de alguns dos 43 eventos
listados na escala.
Em síntese, as variáveis operacionalizadas através do instrumento de colheita de dados foram:
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-

Variável independente: PI de enfermagem individualizado, dirigido à capacitação dos
CIF, em contexto de visita domiciliária.

-

Variáveis dependentes: sobrecarga (QASCI) e QV (WHOQOL-bref) percecionadas
pelos CIF.

-

Variáveis atributo: idade, género, habilitações literárias, classe social (escala de
Graffar), vivência de eventos geradores de stresse (Escala de Readaptação Social de
Holmes e Rahe), funcionalidade familiar (APGAR familiar de Smilkstein) percebida pelo
CIF, composição do agregado familiar, anos de cuidado, parentesco, motivo e nível de
dependência da pessoa alvo dos cuidados (Índice de Barthel).

3.5. PLANO DE INTERVENÇÃO
O MDAIF constituiu o modelo sistematizador e orientador do PI implementado. Perante a
singularidade de cada unidade familiar e o objetivo geral de dotar os CIF de competências
conducentes à diminuição de sobrecarga e consequente melhoria da QV, por si percecionadas,
foi fundamental realizar uma avaliação da família como um todo e de cada elemento seu
constituinte. Partindo do princípio de que a experiência de saúde é individual e, baseado no que
já foi exposto em relação ao “pensar” a família como um sistema, configurou-se importante
implementar um PI em contexto de visita domiciliária, por considerarmos permitir uma avaliação
mais fiel e uma intervenção ajustada às condições específicas de cada CIF, FC, família e
ambiente. Para além deste fator, permitiu também o estabelecimento de uma relação mais
próxima baseada na confiança, no respeito e empatia, o que facilitou a adesão ao PI e contribuiu
grandemente para a eficácia da sua implementação.
Na perspetiva de Brás, Anes, Brás, e Figueiredo (2016, p. 52), “ter acesso à família é condição
sine qua non para atuar sobre a mesma. Uma intervenção na família sem a conhecer equivale à
instituição de um tratamento sem diagnóstico”. Acrescentaram ainda que “aceder à família
através da avaliação inicial, formulando diagnósticos e planeando cuidados, com vista às
intervenções de enfermagem, constituem-se etapas interdependentes e intimamente ligadas”.
Nesta linha de pensamento, foi construído um PI em que a avaliação e intervenção tiveram por
base o raciocínio clínico de EF subjacente ao MDAIF, o que permitiu a formulação de
diagnósticos e o respetivo plano de cuidados.
Durante as VD, em que foi dado cumprimento ao plano de cuidados elaborado, recorreu-se a
estratégias de ensino, instrução, treino e supervisão de competências, negociação, motivação e
promoção de atitudes e comportamentos, orientação para serviços de apoio formais,
disponibilização de informação, entre outras estratégias que se figuraram adequadas e capazes
de conduzir a alteração da realidade inicialmente identificada. As intervenções implementadas,
embora individualizadas, tiveram por base tanto o apoio emocional como instrumental. A
motivação dos CIF, as suas capacidades, recursos, limitações, características pessoais, assim
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como qualquer fator suscetível de influenciar a sua capacitação, foram decisivos na abordagem
e nas estratégias adotadas. Houve também o cuidado de, em todos os contactos, elogiar o
esforço, as habilidades e os progressos realizados, mesmo quando o objetivo estabelecido ainda
não tinha sido atingido. Desta forma, foi promovida a autoestima e reforçado o reconhecimento
pelo empenho demonstrado, o que conduziu a uma maior motivação.
De forma a complementar as intervenções implementadas, foi disponibilizado um manual do
cuidador (Apêndice III) construído pela investigadora principal, em que foram desenvolvidos os
temas: cuidar do cuidador, comunicar com a pessoa com dependência, ambiente, higiene,
vestuário, mobilização e transferências, úlceras de pressão, alimentação, medicação, sono, o
que fazer em caso de óbito no domicílio, produtos de apoio, recursos socias, e contactos úteis.
Considerando a diversidade e especificidade dos cuidados prestados ao FC, optou-se por
introduzir no manual apenas a informação considerada necessária à generalidade dos
cuidadores e criar suplementos ao manual com temáticas específicas. Assim, após avaliação
das necessidades dos CIF, figurou-se necessário construir um manual de apoio à pessoa que
presta cuidados à pessoa com diabetes (Apêndice IV) e outro, dirigido à que presta cuidados à
pessoa com sonda nasogástrica (Apêndice V). Com o objetivo de fundamentar a informação
contida no manual, para além da realização de uma pesquisa bibliográfica exaustiva, foi também
importante o contributo de peritos especialistas em enfermagem de reabilitação, a quem foram
pedidos esclarecimentos no sentido de tornar o manual mais prático e acessível. No que diz
respeito à informação relativa ao acesso a produtos de apoio, recursos sociais e contactos úteis,
foi também valiosa a colaboração do assistente social da Junta de Freguesia de Santa Joana.
Embora essa informação pudesse ser encontrada em diversas fontes, foi importante aceder a
um conjunto de outros conteúdos que possibilitaram esclarecer mais adequadamente os CIF e
ajustar a informação padrão à sua realidade particular. O manual do cuidador consistiu num
instrumento bastante importante, na medida em que desempenhou um duplo papel, o de fonte
de informação e, simultaneamente, de guia de avaliação. Foi baseado no seu conteúdo que se
realizou a apreciação inicial do conhecimento/aprendizagem de habilidades de cada CIF, e que
se procedeu à classificação do conhecimento do papel como demonstrado ou não demonstrado,
bem como se realizou a avaliação das alterações operadas neste domínio, ao longo da
implementação do PI. A construção deste manual também se revelou importante para a USF
Santa Joana, dado ter sido adotado como material de apoio a disponibilizar no âmbito do Plano
de Acompanhamento Interno (PAI), dirigido à temática do cuidador informal.
No contacto com os CIF, foi também identificada a necessidade de criar um suporte onde
constasse a terapêutica farmacológica administrada ao FC, pelo que foi construído e preenchido
com os três CIF um guia de medicamentos (Apêndice VI).
Ainda no que se refere ao material de suporte disponibilizado, foi contactada a Professora
Doutora Maria dos Anjos Dixie, enquanto coordenadora do projeto Help2Care, no sentido de
solicitar autorização para reproduzir vídeos criados no âmbito deste projeto e disponibilizados
em plataforma online, a qual emitiu parecer positivo. Embora os vídeos fossem bastante
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elucidativos e, primeiramente, tenham sido considerados recursos válidos, o facto de as VD
terem coincidido com os momentos em que eram prestados os cuidados, fez com que a sua
reprodução não se tenha justificado.
Dado o carácter individualizado do PI, o número de VD, o conteúdo abordado em cada uma e a
sua duração foram ajustados às necessidades de intervenção identificadas. De salientar que,
embora não estivesse inicialmente previsto, para além dos telefonemas referentes ao
agendamento das VD, na intervenção dirigida ao CIF III, foi verificada a necessidade de realizar
dois contactos telefónicos, entre a 3ª e a 4ª e entre a 4ª e a 5ª VD. No total, foram realizadas 5
VD aos CIF I e II, e 6 VD ao CIF III, que decorreram entre os dias 20 de maio e 19 de julho de
2019.
Na primeira VD, realizada com a presença do EF, foi apresentada a investigadora principal,
foram explicados os pressupostos da participação, os objetivos do estudo e esclarecidas
dúvidas. Após a aceitação da participação no PI, foi disponibilizado o consentimento informado
e assinado pelos CIF. De seguida, foi agendada a data e hora da VD seguinte, respeitando o
momento mais oportuno para os CIF, mas solicitando que, se fosse possível, coincidisse com o
momento de prestação de cuidados ao FC. Foi combinada a realização de um contacto
telefónico, no dia anterior a cada VD, no sentido de relembrar a marcação e perceber a
necessidade de realizar algum ajuste no horário.
Na segunda VD foi realizada a avaliação familiar tendo por base o guião da matriz operativa do
MDAIF, construído o ecomapa e o genograma de forma colaborativa com os CIF e aplicados os
restantes instrumentos da avaliação familiar. Esta avaliação foi enriquecida pela oportunidade
de observação da prestação de cuidados ao FC por parte dos CIF. Como mencionado
anteriormente, a avaliação do conhecimento do papel (conhecimento/aprendizagem de
habilidades), foi realizada tendo por base o conteúdo do manual do cuidador. No final da
avaliação, da identificação das necessidades e recursos de cada CIF, foi realizada a validação
dos diagnósticos elaborados com o mesmo, bem como definidas com cada um as prioridades de
intervenção e os objetivos que se propunham a atingir. Elaborado o plano individual de
intervenção (CIF I – Apêndice VII, CIF II – Apêndice VIII, CIF III – Apêndice IX), este serviu de
orientação para programar com cada CIF o número de VD a realizar e os conteúdos a abordar.
As VD foram realizadas com a regularidade de uma por semana, sendo que nesta VD foram
agendadas as datas das próximas.
Na terceira, quarta e quinta VD (no caso do CIF III) foi colocado em prática o plano de
intervenção individualizado previamente definido. O tempo de duração das VD foi
significativamente diferente, resultado das diferentes necessidades de intervenção identificadas.
Os diagnósticos de enfermagem enunciados para cada situação específica, e que integraram
cada plano individual de trabalho, foram sujeitos a uma avaliação contínua, fundamentada nos
critérios anteriormente identificados para a sua formulação e nos objetivos estabelecidos com
cada CIF. A avaliação das mudanças operadas no que se refere ao conhecimento do papel, foi
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realizada tendo por base o conteúdo do manual do cuidador. No que diz respeito à saturação do
papel, a evolução foi avaliada através das mudanças percebidas em termos da manifestação de
problemas físicos, psicológicos, emocionais, sociais e económicos, associados ao desempenho
do papel (categorias avaliativas do MDAIF). A evolução observada foi traduzida por mudanças
nos juízos de diagnóstico. A versão final do plano de cuidados foi apresentada ao respetivo EF,
como forma de garantir a continuidade dos cuidados.
No que diz respeito à estratégia utilizada para avaliação do cumprimento dos objetivos definidos
com os CIF para cada critério diagnóstico e, dentro do conhecimento do papel, para cada
autocuidado, foi calculada a sua taxa de consecução. Para isso, os objetivos foram alvo de
avaliação contínua e, no final, confrontados com os resultados alcançados, o que permitiu a sua
classificação através de uma escala tipo Likert em três níveis: “atingido” (valor=2), “parcialmente
atingido” (valor=1) e “não atingido” (valor=0). De forma a que as pontuações finais
apresentassem valores homogéneos e comparáveis, e para que a leitura fosse efetuada em
percentagem, foi utilizada a seguinte equação:

∑ −pontuação mínima de cada subescala
𝑀𝑥−𝑀𝑛

𝑥100.

A avaliação pós-intervenção, que correspondeu à quinta VD no caso dos CIF I e II, e à sexta no
CIF III, teve lugar 1 mês após a conclusão da intervenção, e teve como objetivo avaliar o impacto
da mesma nas variáveis sobrecarga e QV, pelo que foi repetida a aplicação dos respetivos
instrumentos de colheita de dados. Na última VD, através da aplicação de um questionário
(Apêndice X) composto por 5 itens, com resposta tipo Likert, procede-se ainda à avaliação da
satisfação dos CIF no que diz respeito à pertinência e utilidade do PI e do material de suporte
pedagógico disponibilizado (Apêndice XI) (Figura 8).

• Apresentação da investigadora principal e do PI;
• Assinatura do consentimento informado;
• Agendamento da VD seguinte.
1ª VD

2ª VD

3ª e 4ª VD
(CIF I e II)
3ª, 4ª e 5ª VD
(CIF III)

5ª VD
(CIF I e II)
6ª VD
(CIF III)

• Avaliação familiar através da matriz operativa do MDAIF e aplicação dos instrumentos de avaliação
familiar;
• Elaboração do plano de cuidados;
• Definição das prioridades e objetivos;
• Agendamento das restantes VD.

• Implementação das intervenções definidas para cada plano de cuidados;
• Avaliação da consecução dos objetivos;
• Avaliação das mudanças operadas ao nível do papel prestador de cuidados, através da evolução do
conhecimento do papel e da saturação do papel.

• Avaliação do impacto do PI na sobrecarga e QV percecionadas pelo CIF;
• Avaliação do conteúdo e da pertinência do PI e do material disponibilizado.

Figura 8: Esquema de desenvolvimento das VD
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3.6. PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS
“A investigação em Enfermagem é necessária para gerar novos conhecimentos, avaliar práticas
e serviços existentes, fornecer evidência que informará a educação, prática, investigação e
gestão em Enfermagem” (ICN, 2012). No entanto, pelo facto de a investigação no domínio da
saúde envolver a natureza humana e, como tal, poder causar danos à liberdade e direitos, impõese a aplicação de fundamentos éticos e legais que certifiquem os procedimentos e as atitudes
investigatórias. Assim, o investigador tem o dever de salvaguardar os direitos humanos em todo
o tempo e em todas as situações, respeitando os valores éticos e morais. Neste sentido, este
estudo perseguiu os 5 princípios ou direitos fundamentais aplicáveis aos seres humanos e
estabelecidos pelo Código de Ética, que são: o direito à autodeterminação, à intimidade, ao
anonimato e à confidencialidade, à proteção contra o desconforto e prejuízo, e ao tratamento
justo e equitativo (Fortin, 2009).
Como já mencionado, a recolha de dados referente ao primeiro momento aconteceu no período
que decorreu entre novembro de 2018 e março de 2019. A implementação do PI desenrolou-se
nos meses de maio e junho de 2019, sendo que a recolha de dados referente ao segundo
momento (pré-intervenção) aconteceu na semana de 20 a 24 de maio, e ao terceiro momento
(pós-intervenção), na semana de 8 a 12 de julho no caso dos CIF I e II, e na semana de 15 a 19
de julho no CIF III.
Para a realização deste estudo, foram cumpridos os procedimentos éticos, tendo sido obtidos
pareceres favoráveis do Diretor da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (Anexo
I), da Comissão de Ética da ARS do Centro (Anexo II), da UFI do ACeS BV (Anexo III), e do
Conselho Técnico da USF Santa Joana (Anexo IV). A aplicação do instrumento de colheita de
dados foi precedida pela assinatura do consentimento livre e esclarecido dos participantes, tendo
estes sido devidamente informados da finalidade, objetivo, âmbito e benefícios do estudo para a
comunidade em geral. Foi elucidado o facto de a participação ser livre e voluntária, suscetível de
abandono a qualquer momento, sem que essa atitude implicasse qualquer tipo de represália em
relação aos serviços prestados pelas instituições de saúde. Pelas características do estudo, os
participantes assinaram dois consentimentos informados, o primeiro referente à recolha de dados
inicial (Apêndice XII) e, o segundo, respeitante à implementação do PI (Apêndice XIII).
Relativamente aos instrumentos QASCI (ANEXO V) e WHOQOL-Bref (ANEXO VI), os autores
foram contactados no sentido de autorizarem a sua aplicação, tendo sido obtida resposta
positiva.

3.7. TRATAMENTO ESTATÍSTICO E ANÁLISE DOS DADOS
O tratamento estatístico dos dados foi efetuado utilizando para o efeito o programa IBM SPSS®
Versão 24. Foi usada estatística descritiva com o cálculo de frequências absolutas e relativas,
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medidas de tendência central (média) e medidas de dispersão (desvio padrão). A organização e
apresentação destes resultados foi efetuada sob a forma de tabelas e quadros, onde se encontra
descrita a distribuição de frequências e percentagens.
Dado o reduzido número de participantes da amostra deste estudo e a forma de seleção por
conveniência como foi conseguida, decidiu-se pela não utilização de estatística inferencial, na
medida em que esta não permitiria a obtenção de resultados estatisticamente significativos e
passíveis de qualquer transferibilidade para a população de onde houvera sido extraída.
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Esta parte do trabalho compreende a apresentação dos resultados encontrados antes e após a
implementação do PI. Assim, na avaliação pré intervenção, é descrita a avaliação do contexto
de desenvolvimento sistémico dos CIF e apresentadas as necessidades de intervenção
identificadas. Na avaliação pós intervenção, é demonstrado o impacto do PI, ao nível das
necessidades de intervenção identificadas (traduzido pelas mudanças nos juízos diagnósticos e
pela taxa de consecução dos objetivos), e na perceção da sobrecarga e QV.

4.1. AVALIAÇÃO PRÉ INTERVENÇÃO
Neste ponto são apresentados os dados relativos à avaliação realizada previamente à
implementação do PI, e que contribuíram para a seleção das intervenções mais adequadas ao
contexto sistémico de cada CIF.

4.1.1. Avaliação do contexto de desenvolvimento sistémico dos Cuidadores
Informais Familiares
De forma a tornar mais clara a apresentação dos CIF, respetivas famílias e contexto sistémico,
optou-se por fazê-lo por agregado, identificando-os como família I, II e III. Para garantir o
anonimato dos seus elementos, estes foram nomeados pela inicial do seu nome próprio. Usarse-á concordância entre a nomenclatura usada na família, CIF e FC, ou seja, a cada família I, II
e III, corresponde o CIF I, II e III e o FC I, II e III, respetivamente. A caracterização é iniciada pela
apresentação do genograma e ecomapa realizados com cada CIF, o que proporciona uma visão
geral da complexidade da estrutura e dinâmica familiar, bem como da qualidade das relações
estabelecidas com o meio. A simbologia utilizada na sua construção teve por base a preconizada
pelos autores dos referidos instrumentos (Figuras 5, 6 e 7).
No final de cada caracterização, são referidas as dificuldades e os recursos identificados, que
resultaram da análise da totalidade dos instrumentos de colheita dados, do contacto com a
família, com o CIF e com o FC, bem como da observação do contexto vivencial e da prática de
cuidados.
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Família I

Figura 9: Genograma e Ecomapa da família I
A Família I (Figura 9) é composta apenas por dois elementos: a M, filha e cuidadora principal a tempo
completo de C. Esta sofreu uma queda em agosto de 2018, da qual resultou uma fratura do fémur. Até essa
data, embora deambulasse com recurso a auxiliar de marcha, era autónoma nas AVD. Após esse evento,
deixou de reunir condições para habitar sozinha, pelo que M, que até então vivia em casa da filha E, foi
confrontada com a necessidade de se mudar para casa da mãe, no sentido de a apoiar. A M tem duas
irmãs, no entanto, por desavenças passadas, não mantém contacto com elas. Em relação às filhas, tem um
relacionamento caracterizado por um vínculo forte com duas delas, sendo que, de momento, também por
desavenças anteriores, não partilha qualquer relação com a filha mais velha. Decorrente da vida
profissional, as filhas visitam-na essencialmente aos fins de semana, no entanto, estabelecem contacto
telefónico regular. Uma das filhas, a F, colabora de forma importante nas tarefas inerentes ao cuidado da
avó, nomeadamente as relacionadas com a gestão da medicação (receitas, farmácia) e contacto
estabelecido com a equipa da USF. A M sofre de patologia osteoarticular avançada, da qual resulta cifose
bastante marcada. Esta condição impõe limitações importantes em termos de locomoção, pelo que apenas
se ausenta de casa acompanhada pelas filhas ou, para pequenos percursos, utiliza uma motorizada elétrica
adaptada. Durante o dia, divide o seu tempo pela prestação de cuidados à mãe e pela realização de tarefas
domésticas, relacionadas com o quintal e trato dos animais. Nos momentos livres, faz palavras cruzadas,
assiste a programas de televisão e faz companhia à mãe. Esta, embora apresente uma dependência
severa, tem um discurso perfeitamente coerente e orientado. Mantém ainda a capacidade de comer por
mão própria, de se autoposicionar e colaborar nas transferências. Habitam numa moradia térrea que,
embora antiga, mantém bom estado de conservação e condições de higiene bastante adequadas. Não são
observáveis barreiras arquitetónicas, o espaço permite a deslocação da cadeira de rodas por todos os
compartimentos, inclusive para o exterior da casa, através de rampa construída para o efeito. O quarto de
C tem boas condições de higiene e o espaço encontra-se adaptado às suas necessidades. A cama está
posicionada em frente a uma janela, o que permite um contacto permanente com o exterior, sendo
frequentemente cumprimentada pelos vizinhos. À exceção do banho, é M quem presta a totalidade dos
cuidados à mãe. A higiene é assegurada, diariamente, por colaboradoras de uma IPSS da área de
residência. Por norma, M está presente e manifesta-se bastante satisfeita com a qualidade dos cuidados
prestados. Lamenta o facto de a higiene ser prestada no leito, contudo a casa de banho não reúne as
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condições necessárias à entrada de uma cadeira de banho. A prestação dos cuidados é facilitada pelo
recurso a alguns produtos de apoio, como: cama articulada, colchão anti escaras de pressão alternada e
cadeira de rodas. Refere sentir-se “muito cansada, não sei por quanto tempo aguento esta vida”. Em relação
à capacitação para cuidar, afirma que, “tirando umas indicações em relação à insulina, não fui ensinada a
fazer mais nada”. Acrescenta “muito do que sei aprendi quanto estive internada no hospital”.

Dificuldades identificadas:
⁻

Sensação de “prisão” e isolamento;

⁻

Condição de saúde fragilizada, em resultado da patologia osteoarticular e agravada pela
tarefa de cuidar;

⁻

Manifestação de medo pelo futuro, relacionado com a diminuição gradual da mobilidade da
mãe. Se reduzir a sua colaboração nos posicionamentos e transferências, teme deixar de
reunir condições para ser sua cuidadora. Refere que a mãe já frequentou tratamentos de
fisioterapia, porém, a relutância em realizar os transportes de ambulância conduziu à sua
interrupção. Este aspeto constituiu motivo de bastante ansiedade;

⁻

Insegurança, por não ter a certeza de estar a prestar os melhores cuidados;

⁻

Identificação de dúvidas em relação à técnica de administração de insulina e cuidados a ter
com a diabetes (autocuidados: beber, gestão do regime terapêutico, autovigilância e
autoadministração de medicamentos);

⁻

Desconhecimento dos direitos e recursos sociais.

Forças identificadas:
⁻

Forte relação afetiva com a mãe;

⁻

Apoio incondicional das filhas F e E;

⁻

Motivação e capacidade para aprender;

⁻

Relação estabelecida com as colaboradoras da IPSS. Identifica as visitas diárias como
promotoras de bem-estar, satisfação e partilha;

⁻

Satisfação em relação à situação socioeconómica;

⁻

Motivação para continuar a assumir o papel de cuidadora da mãe;

⁻

Histórico de vida marcado pela superação resiliente de várias dificuldades.
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Família II

Figura 10: Genograma e Ecomapa da família II
A Família II (Figura 10) é composta apenas pelo CIF e pelo FC. J, filho de N, é quem assume o papel de
cuidador. A N, em consequência de um acidente vascular cerebral que sofreu em 2016, encontra-se numa
situação de total dependência na satisfação das AVD. Anteriormente a este episódio, em virtude de já
apresentar algumas limitações, permanecia um mês em casa de cada um dos filhos. Aquando da alta
hospitalar, foi encaminhada para uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) onde
permaneceu 60 dias. Posteriormente, foi cuidada por uma cuidadora formal em casa particular. O J, na
altura desempregado, sugeriu aos irmãos ser ele a assumir a prestação de cuidados à mãe, situação que
se prolonga até ao momento. Ao longo destes 3 anos, por desavenças e conflitos que surgiram, o J tem um
relacionamento conflituoso com 3 dos 4 irmãos, pelo que não recebe qualquer apoio da sua parte. A irmã
com que mantém uma relação harmoniosa, sofre de vários problemas de saúde que a impedem de
colaborar nos cuidados à mãe. No que diz respeito aos filhos, a relação também está a passar por uma
fase conturbada, circunstância que atribui a conflitos com a ex-mulher. Embora preferisse que a situação
fosse diferente, refere saber que será transitória, pelo que não é geradora de ansiedade ou preocupação.
Em relação à sua rotina diária, quando não está a cuidar da mãe, realiza as tarefas domésticas, dorme a
sesta (não tem um sono reparador durante o período da noite resultado da preocupação constante com a
mãe), descola-se ao café que fica próximo do domicílio ou sai para fazer compras. Ocupa também parte do
seu tempo a reparar pequenos equipamentos que compra através da internet e, posteriormente, vende.
Esta atividade, para além de contribuir positivamente para o seu estado anímico, também ajuda
economicamente. Habitam no rés-do-chão de um prédio em regime de arrendamento apoiado (habitação
social). O apartamento apresenta um bom estado de conservação e condições de higiene bastante
adequadas, bem como permite a deslocação da cadeira de rodas. O quarto de N tem boas condições de
higiene e o espaço encontra-se adaptado às suas necessidades. Embora esta apresente compromisso ao
nível da comunicação, J procura criar-lhe momentos de distração, pelo que, para além de passar bastante
tempo perto dela, mantém uma televisão ligada nos programas que entende serem do seu agrado, que
alterna com períodos em que liga o rádio. Como mencionado, é o J quem assume a totalidade dos cuidados
diários à mãe, sendo que, pela severidade da dependência, lhe ocupam várias horas por dia. Durante algum
tempo teve apoio de uma IPSS na prestação dos cuidados de higiene, no entanto, dispensou esse serviço
por, na sua perspetiva, ser a pessoa mais capaz para tratar da mãe e mais conhecedor dos seus gostos e
preferências. Refere também que a formação que frequentou na área da geriatria contribuiu bastante para
que se sinta seguro no que diz respeito à componente instrumental do papel. A única pessoa de quem
menciona receber algum apoio é a ex-companheira. Embora estejam separados há alguns anos, mantêm
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uma relação próxima, pelo que ao sábado é ela quem o auxilia na prestação de cuidados de higiene totais
à mãe. Em termos de produtos de apoio, utiliza cama articulada, colchão anti escaras de pressão alternada
e cadeirão com rodas (ajustado às necessidades da N). Refere sentir-se “desnorteado” e sem certezas em
relação à sua capacidade para dar continuidade à prestação de cuidados à mãe.

Dificuldades identificadas:
⁻

Sensação de “prisão” imposta pela necessidade de cuidado e vigilância à mãe (“faço o
melhor pela minha mãe, mas isto é uma prisão, estou a perder tudo”);

⁻

Perda de interesse por atividades que outrora o motivavam (reparação de equipamentos);

⁻

Revolta bastante marcada em relação à não colaboração dos irmãos na prestação de
cuidados à mãe;

⁻

Ausência de noção dos seus limites, colocando em causa a sua própria condição física para
assegurar cuidados que, nas circunstâncias atuais, poderiam e deveriam ser ajustados.
Embora não diariamente, faz a transferência da mãe (obesa) para cadeirão sem qualquer
ajuda ou produto de apoio;

⁻

Negligência em relação à vigilância da sua saúde;

⁻

Dificuldade em se consciencializar que a mãe, em resultado da sua condição de saúde, nem
sempre adota expressões, sons ou comportamentos adequados e conscientes. Sente-se
ofendido e interpreta como ingratidão quando, apesar de todo o seu cuidado e carinho, a
mãe apresenta agitação psicomotora;

⁻

Padrão de sono comprometido que resulta do facto de estar constantemente em alerta. De
forma a otimizar a vigilância, instalou uma câmara no quarto da mãe, com transmissão para
o seu, o que faz com que se levante várias vezes durante o período da noite, apenas porque
percebe que a mãe está acordada;

⁻

Identificação de dúvidas em relação à administração de alimentação e medicação através
da sonda nasogástrica (autocuidados: comer e autoadministração de medicação);

⁻

Incerteza em relação à capacidade de continuar a assumir o papel de cuidador;

⁻

Medo em relação ao futuro, à situação profissional e económica (em caso de morte da mãe);

⁻

Desconhecimento dos direitos e recursos sociais.

Forças identificadas:
⁻

Forte relação afetiva com a mãe;

⁻

Apoio da ex-companheira;

⁻

Boa relação com os vizinhos e comunidade;

⁻

Segurança na prestação dos cuidados, proporcionada pelo curso profissional realizado na
área da geriatria;

⁻

Motivação e capacidade para aprender;

⁻

Satisfação com as condições da habitação atual (mudança de residência recente);

⁻

Satisfação em relação à situação económica atual. Embora exija uma gestão “apertada” dos
recursos, garante o acesso aos cuidados e bens necessários.
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Família III

Figura 11: Genograma e Ecomapa da família III
A Família III (Figura 11) é constituída por um casal, o A e a F, e pela mãe desta, a O. A condição de total
dependência de O teve início há 4 anos e resultou do processo de envelhecimento. Há cerca de 2 anos,
em consequência de uma ferida maligna crónica, foi submetida a amputação do membro inferior direito. O
A é divorciado e tem duas filhas com quem não estabelece qualquer contacto. A F é viúva e tem um filho,
o P, com quem tem uma relação caracterizada por um vínculo forte. As duas famílias habitam na mesma
moradia, contudo, a sua estrutura permite que estabeleçam rotinas independentes, partilhando apenas o
acesso de entrada e saída (consideram-se como agregados familiares independentes). A F refere ter
desempenhado, há vários anos e por um curto período de tempo, uma atividade profissional, no entanto,
desde essa altura assumiu as tarefas domésticas e o cultivo de um pequeno quintal. O A ficou
desempregado há cerca de 7 anos da profissão de construtor civil, pelo que, desde então faz alguns
“biscates” e, na época do verão, fornece o serviço de som para festas em arraiais. No que respeita à
ocupação dos tempos livres, gostam de ver filmes e dormir a sesta. Por norma, da parte da manhã, depois
de cuidarem de O, aproveitam para sair e tratar de assuntos pendentes. São também os responsáveis pelo
transporte de ida para a escola e regresso a casa da neta, com quem têm uma relação próxima. Gostam
bastante do espírito vivido nas festas populares, no entanto, pela necessidade de vigilância da mãe e pelo
“medo de as pessoas falarem”, deixaram de as frequentar. Na altura que o faziam, iam sempre sozinhos,
pois negam relações estabelecidas com a família extensa, vizinhos ou amigos, “cada um tem a sua vida, é
bom dia e boa tarde e chega”. Habitam numa casa antiga, com razoável estado de conservação e higiene.
Não são observáveis barreiras arquitetónicas, o espaço permite a deslocação da cadeira de rodas no seu
interior e exterior, através de rampas construídas para o efeito. O quarto de O apresenta razoáveis
condições de higiene e o espaço encontra-se ajustado às suas necessidades, no entanto, a preciana da
janela existente encontra-se permanentemente fechada, o que contribui para que seja muito escuro e pouco
arejado. Em relação aos cuidados, embora o casal partilhe as tarefas, ambos concordam com o facto de F
ser a cuidadora principal. O filho e a nora não estão muito envolvidos no cuidado à avó, embora colaborem
na transferência para o leito realizada após o jantar. Em termos de produtos de apoio, utilizam apenas uma
cadeira de rodas que não está adaptada às necessidades de O. Foi observada a presença de colchão anti
escaras de pressão alternada, mas que se encontrava desligado, e a cama utilizada não é articulada nem
equipada com grades de proteção (utilizam tábuas nas laterais, seguras com cordões). Refere sentir-se
“cansada e sem saúde para continuar com isto por muito tempo”.
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Dificuldades identificadas:
⁻

Isolamento social marcado;

⁻

Ausência de relações estabelecidas com familiares, vizinhos ou comunidade;

⁻

Sentimento de desalento (“sinto que estou a ir-me a baixo, muitas vezes dá-me vontade de
chorar”);

⁻

Medo constante da crítica (“as pessoas depois falam”);

⁻

Dificuldade em aceitar e recusa em pedir ajuda, inclusive do filho e da nora;

⁻

Desgosto por não visitarem a mãe de A há cerca de 6 anos, por ausência de quem a
substitua no cuidado à mãe;

⁻

Agravamento do estado de saúde (lombalgias), que atribui ao esforço físico exigido pelos
cuidados prestados à mãe;

⁻

Identificadas dificuldades marcadas ao nível dos autocuidados: higiene, vestuário, comer,
beber, e atividade física;

⁻

Desconhecimento dos direitos e recursos sociais.

Forças identificadas:
⁻

Forte relação afetiva com a mãe;

⁻

Relação harmoniosa, de companheirismo e partilha com A;

⁻

Apoio incondicional de A;

⁻

Relação harmoniosa com o filho e com a nora que, pela proximidade, podem ser vistos
como um recurso;

⁻

Relação de proximidade e satisfação com as atividades desenvolvidas com a neta;

⁻

Satisfação com as condições habitacionais;

⁻

Postura acessível e recetiva em relação à intervenção dos profissionais de saúde.

Em síntese: A amostra foi constituída por dois CIF do género feminino e um do género
masculino, todos filhos do FC e com idades compreendidas entre os 63 e os 68 anos. O CIF I
era quem desempenhava o papel de cuidador há menos tempo (1 ano), sendo que os CIF II e III
assumiam as funções de cuidadores há 3 e 4 anos, respetivamente. Com exceção do CIF II (3º
ciclo), os restantes frequentaram apenas o 1º ciclo. Em termos de situação ocupacional, dois CIF
encontravam-se desempregos e 1 reformado. O CIF II, contrariamente aos restantes,
percecionou a sua família como severamente disfuncional.
Relativamente à perceção de sobrecarga, o CIF I apresentou sobrecarga elevada (51-75) ao
nível das dimensões sobrecarga emocional, implicações na vida pessoal, reação a exigências, e
satisfação com o papel e com o familiar. Evidenciou-se o suporte familiar, por não ter
percecionado sobrecarga nesta dimensão. O CIF II, que foi quem percecionou sobrecarga mais
elevada, apresentou sobrecarga extrema (≥76) nas dimensões implicações na vida pessoal,
reação a exigências e suporte familiar, e elevada nas dimensões sobrecarga emocional e
financeira. Em relação ao CIF III, também apresentou sobrecarga extrema em duas dimensões,
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na sobrecarga emocional e implicações na vida pessoal. Evidenciaram-se as dimensões reação
a exigências e satisfação com o papel e com o familiar, por não percecionar sobrecarga.
Em termos da QV geral percebida (perceção geral de QV e perceção geral de saúde), o CIF III
foi quem apresentou o valor mais elevado (50). Em relação aos restantes domínios, o CIF I
revelou satisfação apenas no domínio psicológico, o CIF II nos domínios físico e meio ambiente,
e o CIF III no domínio físico. Da análise das pontuações obtidas por cada CIF em cada um dos
domínios, observaram-se valores aproximados, com realce da pontuação obtida pelo CIF II no
domínio relações sociais, que demonstrou insatisfação relevante com este aspeto da sua vida.
No que diz respeito às características do FC, observou-se dependência severa em um caso e
total nos restantes, tendo sido a doença o motivo causal prevalente. Em relação às
características familiares, encontraram-se agregados compostos apenas por dois e três
elementos, que se encontravam na quinta etapa do ciclo vital (Relvas, 1996). A maioria das
famílias encontrava-se numa situação socioeconómica correspondente à classe média baixa
(Quadro 1).
Quadro 1:Caracterização do CIF, FC e Família
CIF I

CIF II

CIF III

Idade

68

63

65

Sexo

Feminino

Masculino

Feminino

Filha

Filho

Filha

1

3

4

Habilitações literárias

1º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

Situação ocupacional

Reformada

Desempregado

Desempregada

Baixa (114)

Baixa (90)

Baixa (38)

Altamente funcional
(9)
Elevada (57)

Disfunção severa
(1)
Elevada (70)

Altamente funcional
(9)
Elevada (51)

37,5

37,5

50

FC I

FC II

FC III

94

84

89

Severa (20)

Total (0)

Total (0)

Acidente

Doença

Doença

Família I

Família II

Família III

Parentesco
Anos de cuidado

Probabilidade de adoecer
(Escala
de
Readaptação
Social de Holmes e Rahe)

Funcionalidade familiar
(APGAR familiar)
Sobrecarga (QASCI) *1
QV Geral (WHOQOL-bref) *2

Idade
Nível de dependência
(Índice de Barthel)
Motivo de dependência

Tipo de família

Família alargada

Família alargada

Família alargada

Agregado familiar

2

2

3

Etapa do ciclo vital

Família com filhos
adultos
Classe média
(17)

Família com filhos
adultos
Classe média baixa
(20)

Família com filhos
adultos
Classe média baixa
(21)

(Relvas)

Classe social

(Escala de Graffar adaptada)
*1 Valores descritivos apresentados na tabela 6
*2 Valores descritivos apresentados na tabela 7
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4.1.2. Necessidades de intervenção identificadas
Resultado da avaliação através do MDAIF e da aplicação dos instrumentos de avaliação familiar,
as necessidades de intervenção identificadas dizem respeito à dimensão funcional, mais
propriamente ao papel prestador de cuidados (enfatiza a dimensão instrumental do
funcionamento familiar) e ao processo familiar (centra-se nos padrões de interação familiar).
Dentro do foco papel prestador de cuidados, foram identificados o conhecimento do papel não
demonstrado e o consenso, conflito e saturação do papel como critérios de diagnóstico. Já em
relação ao foco processo familiar, evidenciaram-se como critérios de diagnóstico: comunicação
não eficaz, coping familiar não eficaz, interação de papéis não eficaz/conflitual, e relação
dinâmica disfuncional.
Relativamente ao processo familiar disfuncional, que resultou da apreciação realizada pelo CIF
II em relação ao padrão interacional da sua família, importa mencionar que para esta avaliação,
considerou a relação estabelecida com os irmãos, uma vez que o seu agregado familiar é
composto apenas por si e pelo FC. Embora esta necessidade tenha sido identificada, o CIF em
causa não pretendeu que fosse alvo de intervenção. Justificou pela descrença em que algo
pudesse ser efetivamente modificado e pelo facto de, no momento, não desejar estabelecer
qualquer contacto com os irmãos. Reforçou ser esta a realidade com que deve “aprender a lidar,
desenrascar-me como se os meus irmãos não existissem”. Em relação ao consenso e conflito
do papel, apresentou igual posição, pelo que apenas a saturação foi alvo de intervenção.
Embora a Família II e III se situassem, em termos de classe social, na classe média baixa,
também não foram implementadas intervenções especificamente dirigidas a este foco. Esta
decisão adveio do facto de os CIF em causa manifestarem conhecimento e capacidade de gestão
do rendimento de acordo com as despesas familiares. De forma a otimizar esta gestão, a
totalidade dos CIF foi esclarecida em relação aos direitos e recursos sociais e comunitários,
matéria onde se percebeu existir um manifesto desconhecimento geral.
Em termos das dificuldades específicas relacionadas com o conhecimento do papel, no CIF I,
prenderam-se essencialmente com conceitos importantes da diabetes e administração de
insulina. Neste caso, o FC colabora na alimentação, posicionamentos e transferências, e a
higiene é assegurada por uma IPSS, pelo que as tarefas inerentes à prestação de cuidados são
em reduzido número e complexidade. Relativamente ao CIF II, as necessidades identificadas
relacionaram-se com a administração de alimentação e medicação por sonda nasogástrica.
Embora o FC seja totalmente dependente, não foram identificadas outras dificuldades relevantes.
Em relação ao CIF III, em que o FC também se encontra na situação de total dependência,
identificaram-se necessidades importantes relativas à maioria dos autocuidados.
No que diz respeito à saturação do papel, a confirmar os dados previamente obtidos através do
QASCI, os três CIF referiram problemas físicos, psicológicos, emocionais e sociais (categorias
avaliativas do MDAIF) associados ao desempenho do papel.
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Relativamente à prioridade atribuída por cada CIF em termos daquela que seria a área
(conhecimento ou saturação) a intervir mais precocemente, o CIF I, por ser a área em que
percecionava menor eficácia, pretendeu que a intervenção fosse iniciada pelo conhecimento do
papel não demonstrado, já os CIF II e III, decidiram pela saturação do papel (Quadro 2).
Quadro 2: Diagnósticos formulados e prioridade de intervenção atribuída
Foco:

Papel prestador de cuidados

Juízo:

Não adequado
Conhecimento do papel não demonstrado:

CIF I

⁻

Autocuidado beber;

⁻

Gestão do regime terapêutico;

⁻

Autovigilância;

⁻

Autoadministração de medicamentos.

Saturação do papel: SIM
Prioridade

1º Conhecimento do papel não demonstrado
2º Saturação do papel

Conhecimento do papel não demonstrado:
⁻

Autocuidado comer;

⁻

Autoadministração de medicamentos.

Consenso do papel: NÃO (sem intervenção)
CIF II

Conflito do papel: SIM (sem intervenção)
Saturação do papel: SIM
Processo Familiar Disfuncional (sem intervenção)
Prioridade

1º Saturação do papel
2º Conhecimento do papel não demonstrado

Conhecimento do papel não demonstrado:

CIF III

⁻

Autocuidado higiene;

⁻

Autocuidado vestuário;

⁻

Autocuidado comer;

⁻

Autocuidado beber;

⁻

Autocuidado atividade física;

Saturação do papel: SIM
Prioridade

1º Saturação do papel
2º Conhecimento do papel não demonstrado

4.2. AVALIAÇÃO PÓS INTERVENÇÃO
Foi objetivo específico deste estudo, avaliar o impacto do PI de enfermagem individualizado, na
sobrecarga e QV percecionadas pelo CIF, o que foi concretizado através da análise dos dados
resultantes da aplicação do QASCI e do WHOQOL-bref um mês após o términus da intervenção.
Para demonstrar a evolução observada ao nível das necessidades inicialmente identificadas, no
que diz respeito ao papel prestador de cuidados, considerou-se também importante mostrar as
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mudanças operadas ao nível dos juízos diagnósticos e a avaliação da consecução dos objetivos
estabelecidos com os CIF.
Como referido anteriormente, a avaliação realizada em contexto domiciliário permitiu conceber e
implementar um PI individualizado, em que foram contempladas as dificuldades e os recursos
identificados, a prioridade de resposta atribuída a cada problema e os objetivos a atingir,
definidos em colaboração com cada CIF. Após a formulação dos diagnósticos (2ª VD), as
restantes VD (com exceção da última, em que foi realizada a avaliação do impacto do PI), foram
orientadas por um plano de cuidados que pode ser consultado de forma detalhada no final deste
relatório (CIF I – Apêndice VII, CIF II – Apêndice VIII, CIF III – Apêndice IX). Em cada um dos
planos, podem encontrar-se os objetivos relativos a cada diagnóstico, as intervenções
implementadas de acordo com o MDAIF, as estratégias utilizadas tendo por base o conhecimento
da realidade sistémica de cada CIF, e os resultados obtidos.
As linhas gerais do PI já foram descritas anteriormente, pelo que, neste ponto, destacam-se
apenas as características que distinguiram as intervenções. O PI implementado com o CIF III,
pela complexidade das necessidades identificadas, exigiu um maior número de VD e com tempo
de duração superior (42% do tempo total das VD), assim como justificou a realização de dois
contactos telefónicos além dos programados. Em relação aos CIF I e II, o tempo de intervenção
foi aproximado, com apenas 30 minutos de diferença. Esta foi determinada pela VD em que foi
abordada a saturação do papel, e em que a intervenção com o CIF II exigiu mais tempo. De uma
forma global, o tempo destinado à avaliação inicial (2ª VD) foi extenso. Este facto foi justificado
pela necessidade de explorar vários aspetos relacionados com a família, CIF, FC, contexto de
prestação de cuidados e ambiente, com o preenchimento dos instrumentos de recolha de dados,
e com o estabelecimento do plano a cumprir nas VD seguintes (Tabela 4).
Tabela 4: Resumo das características das VD

Características das VD

CIF I

CIF II

CIF III

Nº de VD

5

5

6

Nº de telefonemas extra agendamento

0

0

2

57’ (30’-90’)

63’ (30’-90’)

72,5’ (30’-120’)

285’

315’

435’

CIF + FC

CIF + FC

Casal + FC

Tempo de duração médio das VD
Tempo de duração total das VD
Elementos do agregado familiar presentes
Tempo de duração total das VD

1035’ (17h aproximadas)

4.2.1. Impacto do Programa de Intervenção nas necessidades identificadas
As estratégias encontradas para avaliar o impacto do PI nas necessidades inicialmente
identificadas, basearam-se nas orientações de Figueiredo (2012, p. 178), que definiu que “a
avaliação dos resultados deverá ser um processo contínuo fundamentado nos objetivos
estabelecidos e critérios anteriormente identificados para a formulação de diagnósticos”. Assim,
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para além de se ter optado por mostrar os resultados obtidos através das mudanças observadas
ao nível dos juízos diagnósticos, foi também considerada a taxa de sucesso de consecução dos
objetivos estabelecidos com os CIF.
A avaliação contínua, realizada ao longo da implementação do PI, permitiu verificar a evolução
dos diagnósticos inicialmente formulados. O papel prestador de cuidados não adequado
permaneceu ativo paras os três CIF, uma vez que, embora tenham apresentado diminuição das
manifestações físicas, psicológicas, emocionais e sociais, todos mantiveram o critério
diagnóstico saturação do papel. No que diz respeito ao critério diagnóstico conhecimento do
papel, apenas se manteve ativo para o CIF III que, apesar de ter demonstrado evidentes
progressos, manteve conhecimento não demonstrado para o autocuidado higiene e atividade
física (Quadro 3).
Quadro 3: Mudanças verificadas nos juízos diagnósticos
Foco:

Papel prestador de cuidados

Juízo:

Não adequado
Conhecimento do papel demonstrado:

CIF I

⁻

Autocuidado beber;

⁻

Gestão do regime terapêutico;

⁻

Autovigilância;

⁻

Autoadministração de medicamentos.

Saturação do papel: SIM
Conhecimento do papel demonstrado:
CIF II

⁻

Autocuidado comer;

⁻

Autoadministração de medicamentos.

Saturação do papel: SIM
Conhecimento do papel não demonstrado:

CIF III

⁻

Autocuidado higiene;

⁻

Autocuidado atividade física;

Conhecimento do papel demonstrado:
⁻

Autocuidado vestuário;

⁻

Autocuidado comer;

⁻

Autocuidado beber;

Saturação do papel: SIM

A confrontação dos objetivos estabelecidos para cada um dos critérios diagnósticos e, no âmbito
do conhecimento do papel, para cada um dos autocuidados, com os resultados obtidos, permitiu
analisar a medida com que foram concretizados. Pela impossibilidade de apresentar a totalidade
dos objetivos e dos resultados, que podem ser consultados nos apêndices VII (CIF I), VIII (CIF
II) e IX (CIF III), na tabela 5 encontram-se os resultados referentes ao cálculo da taxa de sucesso.
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A taxa de sucesso global foi de 94,69% e é explicada pelo sucesso individual de cada CIF. A
taxa mais baixa (75%) foi encontrada no CIF I, no critério diagnóstico saturação do papel. Este
critério diagnóstico não obteve taxa de sucesso de 100% em nenhum dos casos. O CIF III, além
da saturação do papel, não viu concretizada a totalidade dos objetivos estabelecidos para os
autocuidados higiene e atividade física. Os CIF I e II apresentaram uma taxa de sucesso global
aproximada (95% e 97,92%), sendo que o CIF III foi quem apresentou a taxa mais baixa, de
92,83%.
Tabela 5: Taxa de sucesso da consecução dos objetivos
Critérios de Diagnóstico

CIF I

CIF II

CIF III

Taxa de sucesso

Autocuidado beber

100,00

Gestão do regime terapêutico

100,00

Autovigilância

100,00

Autoadministração de medicamentos

100,00

Saturação do papel

75,00

Autocuidado comer

100,00

Autoadministração de medicamentos

100,00

Saturação do papel

93,75

Autocuidado higiene

81,25

Autocuidado vestuário

100,00

Autocuidado comer

100,00

Autocuidado beber

100,00

Autocuidado atividade física

85,71

Saturação do papel

90,00
Taxa sucesso global

94,69

4.2.2. Impacto do Programa de Intervenção na perceção de Sobrecarga e
Qualidade de Vida
De acordo com Martins et al. (2003, 2004), importa relembrar que as pontuações dos itens do
QASCI, referentes às dimensões perceção de mecanismos de eficácia e controlo, suporte
familiar, e satisfação com o papel e com o familiar, foram invertidas. Para que as pontuações
finais de cada subescala apresentassem valores homogéneos e comparáveis, foram convertidos
para valores de 0 a 100, sendo que, pontuações mais altas, correspondem a situações de maior
sobrecarga percebida.
De uma forma geral, com exceção das dimensões suporte familiar (CIF II e III) e satisfação com
o papel e com o familiar (CIF II), nas restantes observou-se uma redução da sobrecarga
percebida pelos CIF. Importa mencionar que nas dimensões em que não foi percecionada
redução de sobrecarga, também não se verificou agravamento, uma vez que se mantiveram os
valores encontrados na avaliação pré e pós intervenção.
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No CIF I, com exceção do suporte familiar, dimensão na qual não percecionou sobrecarga na
avaliação pré intervenção, manifestou redução de sobrecarga em todas as dimensões. A
diferença mais relevante foi percebida na dimensão satisfação com o papel e com o familiar
(diferença de 60 pontos percentuais com sucesso de 100%) e reação a exigências (diferença de
55 pontos percentuais). Em relação ao CIF II, a dimensão reação a exigências destacou-se com
uma descida relevante (diferença de 65 pontos percentuais), sendo que nas dimensões suporte
familiar e satisfação com o papel e com o familiar manteve igual perceção de sobrecarga. No
que respeita o CIF III, as dimensões sobrecarga emocional e implicações da vida pessoal foram
aquelas em que se observou uma maior redução, não tendo percecionado redução de
sobrecarga ao nível da dimensão suporte familiar. Em termos de variação percentual2, no que
respeita às diferenças percebidas por cada CIF, o CIF I percecionou uma descida de 52,63%, o
CIF II de 42,86%, e o CIF III de 41,18% face à sobrecarga total avaliada antes da implementação
do PI (Tabela 6).
Tabela 6: Evolução das dimensões do QASCI antes e após a implementação do PI
Dimensões

CIF I

CIF II

A1

A2

SE

68,8

43,8

-25,0

75,0

43,8

IVP

68,2

52,3

-15,9

86,4

SF

12,5

0,0

-12,5

RE

65,0

10,0

PMEC*

50,0

SupF*
SPF*
Sobrecarga total

A1

A2

-31,2

81,3

50,0

-31,3

47,7

-38,7

87,8

50,0

-37,8

62,5

50,0

-12,5

25,0

12,5

-12,5

-55,0

85,0

20,0

-65,0

0,0

0,0

0,0

16,7

-33,3

50,0

25,0

-25,0

33,3

25,0

-8,3

0,0

0,0

0,0

87,5

87,5

0,0

50,0

50,0

0,0

60,0

0,0

-60,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57,0

27,0

A2-A1

-30,0

A1

70,0

A2

CIF III

40,0

A2-A1

-30,0

51,0

30,0

A2-A1

-21,0

A = Avaliação, SE = Sobrecarga Emocional, IVP = Implicações na Vida Pessoal, SF = Sobrecarga Financeira, RE =
Reações a Exigências; PMEC = Perceção dos Mecanismos de Eficácia e Controlo, SupF = Suporte Familiar, SPF =
Satisfação com o Papel e com o Familiar
* Pontuações invertidas

Passando para os resultados encontrados ao nível da QV percebida, importa também recordar
que, tal como indicado por Serra et al (2006), após inversão dos itens 3, 4 e 26, a soma obtida
em cada domínio foi convertida para valores entre 0 e 100, sendo que a um maior valor
corresponde maior satisfação com a QV percebida. Relembra-se também que a QV Geral não
se reporta ao valor médio de QV, mas sim ao resultado da resposta às duas primeiras questões,
em que é avaliada a perceção geral de QV e perceção geral de saúde.
Pela análise geral dos achados na avaliação pós intervenção, com exceção da QV Geral, em
que o CIF III manteve o mesmo valor, verificou-se uma melhoria da satisfação percebida em
todos os domínios. No CIF I, a subida referente ao domínio relações sociais foi a que mais se

2

Fórmula de cálculo: [(valor no momento posterior ÷ valor no momento anterior) - 1] × 100

86

evidenciou, seguido da QV Geral. Em relação ao CIF II, com exceção do domínio ambiente
(subida menos relevante), os restantes apresentaram melhorias semelhantes, com diferenças
de 21 a 25 pontos percentuais. Relativamente ao CIF III, percebeu uma subida mais evidente ao
nível dos domínios físico e psicológico (Tabela 7).
Tabela 7: Evolução dos domínios do WHOQOL-bref antes e após a implementação do PI
Domínios

CIF I

CIF II

A1

A2

A2-A1

A1

A1

A2

Físico

32,1

46,4

14,3

53,6

75,0

21,4

50,0

67,9

17,9

Psicológico

54,2

70,8

16,6

45,8

66,7

20,9

45,8

66,7

20,9

Relações Sociais

33,3

66,7

33,4

16,7

41,7

25,0

41,7

50,0

8,3

Meio Ambiente

46,9

62,5

15,6

56,3

65,6

9,3

46,9

59,4

12,5

QV em Geral

37,5

62,5

25,0

37,5

62,5

25,0

50,0

50,0

0,0
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A2

CIF III
A2-A1

A2-A1

88

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os elevados níveis de sobrecarga identificados numa amostra de CIF de familiares com
dependência, inscritos no ACeS BV, constituíram a motivação primária para o estudo que foi
desenvolvido neste estágio. Este teve como objetivo geral dotar os CIF de competências
conducentes à diminuição de sobrecarga e consequente melhoria de QV, por si percecionadas.
Para o efeito, foi desenhada uma intervenção de capacitação dirigida a uma subamostra de CIF
(n=3), inscritos e residentes na área de abrangência da USF Santa Joana, que se constituíram
como Casos de Estudo.
Os Casos de Estudo foram protagonizados por dois CIF do género feminino e um do género
masculino, todos filhos do FC, com idades compreendidas entre os 63 e os 68 anos (𝑋 =65,3
anos), sendo que dois tinham frequentado o 1ºciclo e, apenas um, o 3ºciclo. Pereira e Petronilho
(2018), num estudo realizado em idêntica população, também identificaram como principais
características assumidas pelos CIF: ser mulher, de meia-idade, filha do FC, casada, com
instrução de ensino primário completo e em coabitação com o FC. Silva e Santana (2014), a este
propósito, referiram ainda parecer existir uma certa predeterminação de quem assume o papel
de cuidador, na medida em que existe uma expectativa social de que seja a mulher a cuidar da
família e a realizar as tarefas tidas como, “naturalmente”, femininas. Embora as alterações
observadas ao nível da sociedade e da própria estrutura familiar, bem como a participação
progressiva da mulher no mercado de trabalho estejam a contribuir para a modificação gradual
desta realidade, observando-se um aumento do cuidador masculino, a mulher constitui ainda a
parcela de cuidadores mais prevalente (L. Gonçalves et al., 2011). Ainda em relação à pessoa
sobre quem recai a responsabilidade de assumir o papel de cuidador, Silveira et al. (2006)
também mencionaram a relação afetiva como um fator importante, condição que se verificou
neste estudo. Todos os CIF, para além do relacionamento familiar, mantinham com o FC uma
relação afetuosa bastante próxima.
Em relação ao número de elementos que constituíam o agregado familiar, a constrição
observada foi maioritariamente ilustrada pelo agregado constituído apenas pelo CIF e pelo FC.
Este achado foi ao encontro dos dados do INE (2012), que apontaram o agregado familiar
composto por duas pessoas como o mais frequente, seguido por famílias de três pessoas e, em
número muito aproximado, as famílias unipessoais. Importa reforçar que a condição de
coabitação e, em consequência, o maior número de horas dedicado ao cuidar, constituem fatores
associados a uma maior perceção de sobrecarga (Oliveira, Carvalho, Stella, Higa, & D’Elboux,
2011). Ainda relativamente à análise das famílias estudadas, estas encontravam-se todas na
última etapa do ciclo vital, correspondente à família com filhos adultos (Relvas, 1996),
enquadramento que também encontra suporte na literatura (I. Araújo & Santos, 2012).
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No que diz respeito ao FC, a amostra foi constituída apenas por pessoas do género feminino,
pertencentes a uma faixa etária elevada, com idades compreendidas entre os 84 e os 94 anos
(𝑋=89 anos). Foi identificado um FC com dependência severa e dois totalmente dependentes,
cuja condição de dependência resultou, na maioria dos casos, de doença associada ao processo
de envelhecimento. As características do FC são corroboradas por outros estudos, em que os
resultados também apontaram para a predominância de pessoas do género feminino, viúvas,
com idade avançada e grau de dependência total (I. Araújo, Paúl, & Martins, 2011; I. Araújo &
Santos, 2012; Lage, 2007; O. Ribeiro, Pinto, & Regadas, 2014). Esta realidade pode ser
explicada pelo facto de a percentagem de pessoas com dependência aumentar nos grupos
populacionais mais idosos, destacando-se a mulher por ter uma maior longevidade (INE, 2018).
O conhecimento do grau de dependência dos FC em relação a cada atividade de autocuidado,
permitiu identificar as tarefas de cuidado específicas necessárias, constituindo assim um
indicador importante em termos da exigência imposta aos CIF e família (I. Araújo et al., 2011).
Em relação à funcionalidade familiar, dois CIF percecionaram a sua família como altamente
funcional, e um como severamente disfuncional. O CIF II, que foi quem percecionou a sua família
como disfuncional, baseou-se na análise da relação estabelecida com os irmãos. Mencionou terse degradado significativamente, resultado de conflitos que surgiram após a condição de
dependência da mãe. A este respeito, Imaginário (2008) considerou as alterações ao nível das
relações familiares como uma das importantes consequências do cuidar, resultantes de
divergências entre o CIF e os restantes familiares, face aos comportamentos, decisões e atitudes
uns dos outros. Esta perspetiva também foi abordada por Silveira, Caldas, e Carneiro (2006) que
mencionaram que quando a rede de interações já é conflituosa antes da doença, ou se baseia
num contacto formal e distante ou, ainda, quando nas normas da família não cabem negociações
e acordos explícitos, a divisão das tarefas torna-se difícil, o que conduz ao surgimento de
ressentimentos e desavenças. A literatura em geral também sustenta que os CIF que
percecionam uma pior funcionalidade familiar, geralmente, apresentam um nível de sobrecarga
mais elevado (Koutra, Simos, Triliva, Lionis, & Vgontzas, 2016) e uma pior QV (RodriguezSanchez et al., 2011).
Como já mencionado, o critério utilizado na seleção dos CIF sujeitos a intervenção foi o nível de
sobrecarga percebida. Esta decisão teve na sua base a noção de que cuidar de uma pessoa
com algum grau de dependência exige lidar com uma multiplicidade de esforços, tensões e
tarefas, que podem exceder as reais capacidades do cuidador e conduzi-lo à exaustão, com
impacto importante na sua vida, na da sua família, e na pessoa foco dos seus cuidados (Teixeira
et al., 2017). A acrescentar a esta situação, já por si difícil, na sua maioria, são cuidadores
desprovidos de conhecimentos técnico-científicos que, em geral, se baseiam empiricamente nos
saberes culturais, nas experiências passadas e no que observam e partilham com outros
cuidadores (Mata & Rodríguez, 2012; R. Silva & Santana, 2014). Tendo em conta o já
amplamente anunciado pela literatura nacional e internacional, nomeadamente que a sobrecarga
é uma realidade na vida dos CIF que pode conduzir a um prejuízo das várias dimensões do seu
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bem-estar (Kate, Grover, Kulhara, & Nehra, 2013; Landfeldt et al., 2016; Ogunlana, Dada,
Oyewo, Odole, & Ogunsan, 2014; Padilha, Carrasco, Binda, Fréz, & Bim, 2017; C. R. Rodrigues,
2016; Souza et al., 2015; Swain, Behura, & Dash, 2017; Tan, Molassiotis, Lloyd-Williams, &
Yorke, 2018), entendeu-se ser prioritário intervir naqueles que, pela sobrecarga percebida, se
encontravam numa situação de fragilidade.
De uma forma geral, da análise das dimensões em que foram encontrados valores de sobrecarga
mais elevados, houve quem percebesse sobrecarga extrema (≥ 76) nas dimensões sobrecarga
emocional, implicações na vida pessoal, reações a exigências e suporte familiar, e elevada (5175) nas dimensões sobrecarga financeira, e satisfação com o papel e com o familiar. No estudo
de Souza et al. (2015), não foram identificadas dimensões em que tenha sido percecionada
sobrecarga extrema, sendo que aquelas em que sobrecarga foi elevada referiram-se à
sobrecarga emocional, implicação na vida pessoal, reação a exigências, perceção dos
mecanismos de eficácia e de controlo, e suporte familiar. Os resultados do estudo de Cardoso
(2011) também apontaram para uma sobrecarga mais evidente ao nível das dimensões
sobrecarga emocional e implicações na vida pessoal. Embora, da análise destes estudos, se
identifiquem algumas semelhanças nas dimensões mais afetadas, não é possível realizar uma
confrontação de resultados com os encontrados no presente trabalho, na medida em que todos
eles se reportam a médias encontradas em amostras de maior dimensão. No presente estudo,
por ter sido privilegiada a análise do Caso, isto é, do CIF integrado no seu contexto familiar, em
que os cuidados são únicos e dotados de características singulares, e também porque se tratou
de uma amostra constituída apenas por três Casos de Estudo, foi realizada uma análise
individual da sobrecarga percebida por cada CIF.
Ainda assim, as dimensões sobrecarga emocional e implicações na vida pessoal foram as que
apresentaram, de uma forma geral, valores mais elevados. A totalidade dos CIF percecionou
sobrecarga elevada e extrema nestas dimensões, o que vai de encontro aos resultados
encontrados na amostra de Cardoso (2011). O mesmo autor (idem) constatou que a perceção
de maior sobrecarga nas dimensões mencionadas, estava associada às situações de pior estado
de saúde do FC. Idêntica tendência foi reconhecida no presente estudo, já que os FC em análise
apresentaram uma dependência severa e total, o que implicou que o desempenho do papel tenha
interferido de forma significativa com aspetos da vida pessoal, familiar, laboral e social do CIF
(T. Martins et al., 2003). No que diz respeito à sobrecarga emocional, Paúl (1997) apresentou
outra perspetiva, ao sugerir que o stresse relacionado com o papel de cuidar está mais associado
aos aspetos emocionais e à forma como este é percecionado pelo cuidador, do que propriamente
com o número de tarefas objetivamente realizadas. Relativamente à dimensão implicações na
vida pessoal, os três CIF´s optaram por respostas que demonstraram a perceção de um
agravamento do seu estado de saúde, em resultado dos cuidados prestados ao seu familiar.
Davis, Gilliss, Deshefy-Longhi, Chestnutt, e Molloy (2011) afirmaram que, de uma forma geral, o
exercício do papel de cuidador conduz os CIF a quadros de maior stresse, depressão, ansiedade,
e problemas de saúde físicos, quando comparados com não cuidadores da mesma idade. Nesta
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perspetiva, Sullivan e Miller (2015) apontaram para o facto de, na maioria das vezes, os
cuidadores negligenciarem a vigilância da sua própria saúde, o que pode ser justificado pela falta
de tempo para dedicarem a si mesmos ou, ainda, pelo cansaço de recorrer frequentemente aos
serviço de saúde com o FC. Ainda em relação às implicações na vida pessoal, Cardoso (2011)
e Marques (2007) identificaram os cuidadores mais jovens como aqueles em que o assumir do
papel teve maior impacto em termos de comprometimento das relações sociais, contribuindo
para a sensação de “prisão”. No presente estudo, apesar da média de idades dos CIF ter sido
de 65,3 anos, nos três casos, eram pessoas socialmente bastante ativas antes de assumirem as
funções de cuidadores, pelo que interpretaram este acontecimento como extremamente limitante
no que diz respeito ao seu papel social. A revisão integrativa da literatura de Melo et al. (2014a),
também focou a importância da escassez de tempo que o cuidador dispõe para si próprio e para
a satisfação das sua necessidades individuais, sejam elas de lazer ou socialização, e alertou
para a insuficiência de recursos que permitam pausas na prestação de cuidados. Em relação a
este aspeto, a totalidade dos CIF manifestou desconhecimento dos direitos e recursos
comunitários (C. Martins & Moura, 2016).
No que diz respeito à dimensão sobrecarga financeira, embora os custos económicos associados
ao cuidar constituam um fator significativo no que diz respeito à sobrecarga, tanto pelas pelos
custos diretos associados, como pela incerteza em relação ao futuro económico (Lai, 2012), o
CIF II foi o único que percecionou sobrecarga elevada. Nos três casos, os CIF já não exerciam
qualquer atividade laboral antes de assumirem as funções de cuidador, pelo que não foi o papel
adotado a impor essa situação. A perceção de um valor mais elevado nesta dimensão pelo CIF
II, foi justificado pelo facto de ainda se encontrar em idade ativa e não auferir qualquer
rendimento, levando-o a percecionar o seu futuro económico como muito incerto.
Relativamente à dimensão reação a exigências, o CIF I percecionou sobrecarga extrema, o CIF
II elevada, e o CIF III não percecionou sobrecarga nesta subescala. No que diz respeito ao CIF
I, a justificação poderá estar relacionada com o momento em que o questionário foi aplicado,
dado ter coincidido com uma fase em que se encontrava bastante angustiado e revoltado com a
recusa do FC em realizar tratamentos de fisioterapia. O seu comportamento não colaborante e
renitente, conduziu o CIF a um estado de exasperação que ditou um relacionamento conflituoso
durante esse período. Relativamente ao CIF II, a elevada sobrecarga nesta dimensão poderá ter
resultado da dificuldade em compreender as consequências do estado neurológico do FC no seu
comportamento. Interpretava os seus períodos de agitação como sinónimo de ingratidão e
manipulação. Sequeira (2018) alertou para o facto de experiências de conflito potenciarem
repercussões negativas nos CIF, sendo que, nesta perspetiva, Shyu (2000) acrescentou a
necessidade de, em determinada fase, os cuidadores precisarem de apoio para aprender a lidar
com as emoções e os conflitos que surgem entre a díade.
Pela análise dos dados referentes à dimensão perceção de mecanismos de eficácia e controlo,
constatou-se que todos os CIF percecionaram sobrecarga moderada. Esta dimensão, que avalia
a capacidade para tomar conta, através dos conhecimentos e experiência relativos à prestação
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de cuidados, pode ser confrontada com os resultados da avaliação realizada ao nível do
conhecimento do papel (MDAIF). Foi possível verificar se a autoeficácia percebida (suportada na
questão nº25 do QASCI: “considera que tem conhecimentos e experiência para cuidar do seu
familiar?”) foi coerente com a realidade dos cuidados prestados, observada através do contacto
direto com o CIF e com o contexto de cuidados. No caso do CIF I (cuidador há menos tempo),
que respondeu “às vezes”, constatou-se que a maioria dos cuidados eram prestados usando
pressupostos e técnicas corretos. A opção por esta resposta poderá ter tido na sua base a
insegurança que resultou da ausência de validação dos mesmos por alguém perito na matéria.
O CIF II respondeu “quase sempre”, o que correspondeu à realidade identificada. Esta noção fiel
de autoeficácia pode ter resultado do curso profissional que frequentou na área da geriatria, que
lhe permitiu a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades úteis à prestação
de cuidados no domínio instrumental. O CIF III respondeu “sempre”, no entanto, através da
observação do estado geral em que se encontrava o FC e da prática de prestação de cuidados,
verificou-se nem sempre obedecerem aos pressupostos e técnicas adequados, pelo que não
correspondiam à sua perceção de autoeficácia. Neste caso, a divergência pareceu estar
relacionada com o desconhecimento de como era suposto fazer. A respeito da autoeficácia,
Meleis (2010) afirmou que a pessoa pode considerar não estar apta para o desempenho do papel
quando tem expectativas pouco claras dos conhecimentos, atitudes, valores e habilidades
necessários, e que esta situação pode conduzir ao surgimento de stresse. Alguns estudos
mencionaram que após um período de maior indefinição e dificuldade, que coincide com a fase
imediata à instalação do quadro de dependência, segue-se uma fase de maior estabilidade,
relacionada com o desenvolvimento de mestria por parte do CIF, o que lhe permite percecionar
maior sentido de competência para cuidar (Schumacher et al., 2000; Shyu, 2000). Ainda assim,
é importante ter presente que, por razões relacionadas com o conhecimento, experiência e nível
de envolvimento no cuidado, alguns cuidadores acabam por cuidar melhor do que outros
(Schumacher et al., 2000).
Na dimensão suporte familiar, o CIF I, por se sentir plenamente reconhecido e apoiado pelas
filhas não percecionou sobrecarga, revelando a importância que a funcionalidade apresenta
naquela que poderá ser uma dinâmica sistémica familiar bem-sucedida (L. M. Wright & Leahey,
2009). O CIF III percecionou sobrecarga moderada, segundo por si expressa em resultado da
baixa envolvência do filho nos cuidados prestados ao FC, e também da sua dificuldade em pedir
ajuda aos outros. O CIF II foi quem percecionou sobrecarga mais elevada, consequência da não
colaboração dos irmãos no cuidado e do sentimento de revolta face a esta situação. Estes
achados foram ao encontro de resultados provindos de vários estudos, os quais atribuem ao
apoio familiar um importante papel no que diz respeito à perceção de sobrecarga e bem-estar do
CIF (Crabb, Owen, Stober, & Heller, 2019; Del-Pino-Casado, Frías-Osuna, Palomino-Moral,
Ruzafa-Martínez, & Ramos-Morcillo, 2018; Mata, Fernandes, & Pimentel, 2011; Rosell-Murphy
et al., 2014; Shieh, Tung, & Liang, 2012).

93

Em relação à dimensão satisfação com o papel e com o familiar, o CIF III não manifestou
sobrecarga e o CIF II percebeu baixa sobrecarga. Estes resultados podem ter estado
relacionados com os significados positivos associados ao cuidar, como afirmam alguns autores
(Ferré-Grau, Rodero Sanchez, Cid Buera, Vives Relats, & Aparicio Casals, 2011; Mata et al.,
2012; R. Silva & Santana, 2014; L. Sousa, Neves, Sequeira, & Fortuno, 2018), assim como a
uma relação prévia positiva com o FC, que constitui um preditor de maior satisfação no cuidar
(Castro et al., 2016; Sánchez-Izquierdo, Prieto-Ursúa, & Caperos, 2015). Em relação a esta
dimensão, o CIF I percebeu sobrecarga elevada, que pareceu estar relacionada com a situação
já apresentada, de resistência do FC em realizar fisioterapia. Ainda sobre esta dimensão, na
perspetiva de Silva e Santana (2014), ser cuidador tem uma representação distinta para cada
pessoa e pode fazer emergir sentimentos positivos e negativos concomitantemente. O cuidador
poderá ter momentos em que prevalecem os sentimentos de retribuição, amor, responsabilidade,
satisfação e proximidade, e outros em que a sensação de obrigação, desprazer, sofrimento,
comprometimento do seu bem-estar e conformismo ganham mais importância.
A influência negativa que o cuidar pode ter na QV percebida pelo CIF é amplamente demonstrada
pela literatura (Anjos et al., 2015; Chuluunbaatar, Chou, & Pu, 2016; Kate et al., 2013; Landfeldt
et al., 2016; Nemati, Rassouli, Ilkhani, & Baghestani, 2017; Ogunlana et al., 2014; Padilha et al.,
2017; C. R. Rodrigues, 2016; Souza et al., 2015; Swain et al., 2017; Tan et al., 2018), pelo que
também se considerou ser uma variável relevante neste estudo. Da análise dos três CIF, apenas
o CIF III percecionou satisfação no que diz respeito à perceção geral de QV e perceção geral de
saúde (QV geral). Relativamente às pontuações obtidas pelos CIF em cada um dos domínios,
os três apresentaram insatisfação na sua maioria, embora as relações sociais se tenham
destacado como o aspeto da sua vida em que manifestamente se encontravam mais
descontentes. Estes resultados poderão ser explicados pela elevada perceção de sobrecarga
dos CIF alvo de intervenção, circunstância que a literatura mostra estar associada uma perceção
de QV inferior (Kate et al., 2013; T. Martins et al., 2004; Ogunlana et al., 2014; Padilha et al.,
2017; M. Pereira & Carvalho, 2012; C. R. Rodrigues, 2016; Souza et al., 2015; Swain et al., 2017;
Tan et al., 2018; Turkoglu & Kilic, 2012). Ainda nesta perspetiva, Cardoso (2011) concluiu que
as dimensões sobrecarga emocional, implicações na vida pessoal e reação a exigências do
QASCI, constituem componentes da sobrecarga com grande impacto na QV dos cuidadores,
dimensões essas que, na generalidade, os CIF estudados obtiveram valores elevados.
Embora vários estudos tenham apontado para aquelas que são as dimensões da sobrecarga
mais relevantes, ou os domínios da QV mais prejudicados em resultado do assumir do papel de
cuidador, a sua análise individualizada veio reforçar a certeza em relação à forma única como
cada cuidador e família reage e se comporta perante este evento. Assim, figurou-se essencial a
implementação de um PI individualizado, em que não fossem instituídas respostas padronizadas,
mas sim, uma intervenção estruturada que, de forma colaborativa, contribuísse para a superação
da especificidade dos obstáculos identificados. Nesta perspetiva, resultado da pesquisa
bibliográfica realizada e da análise das competências específicas do Enfermeiro Especialista em
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Enfermagem de Saúde Familiar, decidiu-se por um PI que teve na sua base o conhecimento do
contexto sistémico de cada CIF e família. São vários os estudos que apontam para o facto de as
intervenções de enfermagem individualizadas, quando baseadas na recolha de informação sobre
as características da pessoa, das suas necessidades e perceções, e em que esta assume um
papel ativo, serem mais eficazes (Suhonen, Välimäki, & Leino-Kilpi, 2008). Para esta decisão,
contribuiu também o facto de os CIF se encontrarem em momentos diferentes de prestação de
cuidados e, tal como defendeu Ducharme (2014), os cuidadores têm necessidades específicas
ao longo da trajetória de cuidado, pelo que os PI devem ser concebidos para responder a essas
necessidades. Assim, optou-se por um PI em que a implementação do plano de cuidados
decorreu ao longo de três VD no caso dos CIF I e II e quatro no caso do CIF III. Aconteceram
com regularidade semanal, sendo que que o conteúdo, as estratégias adotadas e a duração das
mesmas foram definidas em função das necessidades e características de cada CIF e contexto
vivencial.
O domicílio constituiu o local privilegiado para a sua implementação, por proporcionar a
possibilidade de avaliar e intervir sobre fatores individuais, familiares, ambientais, socioculturais
e económicos, que influenciam tanto o contexto de cuidar, como o seu impacto no CIF, para além
de permitir a deteção precoce de sinais de crise ou de maior vulnerabilidade familiar (T.
Rodrigues & Martins, 2015). Esta escolha prendeu-se também com a reduzida disponibilidade
dos CIF, justificada pelas inúmeras tarefas que têm a seu cargo e, por na maioria das vezes, não
lhes ser possível ausentarem-se do domicílio por não terem quem os substitua (Cardoso, 2011).
Assim, a opção pela VD contribuiu para uma excelente adesão ao PI e uma participação ativa
dos elementos envolvidos. Tal como foi descrito por Murphy et al. (2008), apesar de os
cuidadores se sentirem sobrecarregados, estão dispostos a participar se reconhecerem a
necessidade de ajuda e identificarem benefícios potenciais para si próprios e para o FC.
A escolha do MDAIF como referencial teórico, através do qual o PI foi operacionalizado,
relacionou-se com o facto de permitir a exploração das capacidades da família para lidar com as
situações geradoras de stresse, tendo em consideração a sua estrutura básica, os recursos
internos e externos, e a sua perceção sobre a situação. Desta forma, contribuiu para a efetivação
de uma prática direcionada para a capacitação, face às exigências e especificidades de cada
CIF e família (Figueiredo, 2012). De acordo com Araújo e Martins (2016) a avaliação dos CIF
permite

perceber

as

suas

potencialidades,

habilidades,

competências,

bem

como

vulnerabilidades e pontos críticos. Também Wright e Leahey (2009) afirmaram que deve ser
integrada uma filosofia de cuidados colaborativos, em que se objetive apoiar a família na
identificação das suas necessidades, e que com esta seja elaborado/negociado o planeamento
e execução das intervenções. Assim, da avaliação sistémica realizada, foram identificadas
necessidades de intervenção ao nível da dimensão funcional, mais propriamente no papel de
prestador de cuidados. Dentro deste foco, foram identificados o conhecimento do papel não
demonstrado e a saturação do papel como critérios de diagnóstico. Os diagnósticos enunciados
confirmaram a perceção de sobrecarga por parte dos CIF, já identificada no QASCI, bem como
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constataram que, tal como defendido por alguns autores (O. Araújo, Lage, Cabrita, & Teixeira,
2015; Mata & Rodríguez, 2012; Sequeira, 2018; Shyu, 2000), a grande maioria dos CIF assume
o seu papel sem que se encontrem capacitados do ponto de vista instrumental para executar as
tarefas exigidas.
O PI implementado adotou uma abordagem psicoeducativa, na medida em que integrou as
componentes de apoio educacional e emocional. No caso do CIF I, por apresentar uma
insegurança marcada em relação aos cuidados prestados, manifestou intenção que a
intervenção fosse iniciada pela vertente informativa. A insegurança sentida era geradora de
bastante ansiedade e preocupação, resultado da incerteza em relação à qualidade dos cuidados
prestados ao FC. O trabalho de Araújo et al. (2015), que teve como objetivo avaliar a eficácia de
uma intervenção, baseada na promoção do conhecimento e de habilidades práticas de
cuidadores de idosos vítimas de AVC, reforçou a noção de que a maioria dos CIF não se sente
preparada para cuidar, e alertou que esta falta de preparação pode levar à inadequação dos
cuidados, sobrecarga e prejuízo da sua saúde.
No caso dos CIF II e III, embora o conhecimento do papel não demonstrado também tenha
constituído critério diagnóstico, manifestaram não ser essa componente do cuidar a que gerava
mais ansiedade, pelo que pretenderam que o PI fosse iniciado pela saturação do papel. A análise
desta posição reforça a necessidade de se perspetivar a sobrecarga como multidimensional,
exigindo uma avaliação holística e aprofundada. Na opinião de Viegas, Fernandes e Veiga
(2018), em Portugal, os estudos mostraram que as intervenções do enfermeiro dirigidas ao
cuidador visavam, sobretudo, a melhoria das suas competências na prestação de cuidados, o
que conduz à subvalorização das necessidades decorrentes do papel de cuidador. Neste
sentido, Rocha, Teixeira, Tomé e Eloy (2015) referiram que a responsabilidade de treinar os
familiares em novas habilidades e competências é principalmente assumida pelo enfermeiro,
todavia, é imprescindível conhecer a dinâmica familiar para melhor capacitar o prestador de
cuidados, apontando a criação de um programa centrado na preparação destes cuidadores,
assente nas necessidades identificadas. A este respeito, Sequeira (2018) acrescentou que os
cuidadores devem ser objeto de diagnóstico e intervenção pelos profissionais de saúde e,
particularmente, que os enfermeiros têm o dever de identificar as principais dificuldades, avaliar
a capacidade para o desempenho do papel de cuidador, bem como fazer o levantamento do
nível de conhecimentos, sobrecarga, satisfação e estratégias de coping utilizadas. Desta forma,
estar-se-á a dotá-los de competências cognitivas (informação), instrumentais (saber fazer) e
pessoais (saber lidar com).
Foi objetivo específico deste estudo avaliar o impacto do PI de enfermagem individualizado, na
sobrecarga e consequente QV, percecionadas pelo CIF. Para a sua concretização, foram
analisados os resultados decorrentes da comparação entre as avaliações pré e pós intervenção,
que emergiram da aplicação do QASCI e do WHOQOL-bref.
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Após a implementação do PI, os níveis de sobrecarga expressos pelos CIF sofreram alterações
relevantes. Observou-se uma redução da sobrecarga percebida na maioria das dimensões, com
exceção do suporte familiar, que se manteve igual no CIF II e III, e com a dimensão satisfação
com o papel e com o familiar em que o CIF II também não percecionou alteração. No que diz
respeito ao CIF II, a manutenção de sobrecarga extrema em relação ao suporte familiar, pareceu
ser justificada pelo facto de manter a perceção de falta de apoio dos irmãos no que diz respeito
aos cuidados prestados e à valorização do papel que desempenha. Relativamente à dimensão
satisfação com o papel e com o familiar, manteve sobrecarga baixa, em que o item menos
pontuado se referiu à demonstração de gratidão por parte do FC, contudo, a impossibilitada desta
manifestação é determinada pela condição do seu estado neurológico. Em relação ao CIF III,
embora percecione igual sobrecarga ao nível do suporte familiar, manifestou-se satisfeita com a
maior envolvência do filho na prestação de cuidados ao FC.
De uma forma geral, os dados revelam uma diminuição considerável da sobrecarga percebida
pelos CIF, manifestada por menor referência às emoções negativas, menores repercussões ao
nível do tempo disponível para si, da sua saúde e das limitações ao nível da vida social.
Percebeu-se uma melhor capacidade para fazer frente aos desafios e dificuldades e, assim, dar
continuação ao desempenho do papel de cuidador. Estes resultados sugerem ter estado
relacionados com o PI implementado, em que, de forma individualizada, para além de incluir
intervenções dirigidas à dimensão instrumental da prestação de cuidados (conhecimento do
papel), incluiu também intervenções dirigidas à dimensão emocional (saturação do papel).
Assim, o CIF foi ensinado, instruído e treinado naquelas que são as competências técnicas
necessárias à prestação de cuidados (O. Araújo et al., 2015; Figueiredo, 2012; Sequeira, 2018),
foi alvo de intervenções em que foi promovida a comunicação expressiva de emoções (Castro et
al., 2016; Figueiredo, 2012), exploradas as situações geradoras de saturação (Anderson & White,
2018; Figueiredo, 2012), promovidas estratégias de coping para o papel (Figueiredo, 2012; Melo
et al., 2014a; M. J. Peixoto & Santos, 2009; Sullivan & Miller, 2015), motivada e negociada a
redefinição dos papeis pelos membros da família (Figueiredo, 2012; Kumar, Kaur, & K, 2016;
Melo et al., 2014a), bem como realizada orientação para serviços de saúde, nomeadamente
médico e EF, e para o serviço social (Figueiredo, 2012; Petronilho, 2013; Teixeira et al., 2017).
O facto de o PI ter sido conduzido pelos objetivos estabelecidos com os CIF, também sugere ter
contribuído para os ganhos em saúde identificados, na medida em que foram respeitadas as
suas preferências, necessidades e autonomia, bem como foram envolvidos nas tomadas de
decisão, de acordo com as suas escolhas (Institute of Medicine, 2001; M. R. Sousa & Bastos,
2016).
No que diz respeito à QV, foi também observada uma subida em todos os domínios, com
destaque para as relações sociais, onde os CIF manifestaram satisfação mais relevante. Esta
subida poderá ter estado relacionada com o facto de terem sido implementadas intervenções
que possibilitaram uma maior envolvência dos CIF com os sistemas mais amplos, o que
contribuiu para que percecionassem mais ajuda. Os domínios físico, psicológico e a QV geral
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obtiveram subidas semelhantes, sendo que o ambiente foi o que sofreu menos alteração, facto
possivelmente explicado por medir itens não modificáveis pelo PI, como satisfação com as
condições habitacionais e transportes utilizados. No domínio psicológico, através da análise da
última pergunta do WHOQOL-bref, foi relevante constatar que a totalidade dos CIF percebeu
uma redução na frequência de sentimentos negativos, tais como tristeza, desespero, ansiedade
e depressão.
Da análise da produção científica, no que diz respeito à eficácia da implementação de PI na
perceção de melhoria do bem-estar do CIF, foi encontrada uma ampla diversidade de contextos
e abordagens, com utilização de diferentes metodologias e conteúdos programáticos, bem como
instrumentos de avaliação e focos de atenção, o que impediu a realização de uma confrontação
face às estratégias utilizadas e aos resultados obtidos. Assim, embora não tenham sido
encontrados estudos em que as opções metodológicas tenham sido semelhantes às do trabalho
agora realizado, são vários os que evidenciaram que a implementação de intervenções de
enfermagem que apoiem os cuidadores têm impacto na diminuição da sobrecarga (O. Araújo,
Lage, Cabrita, & Teixeira, 2016; Cianfrocca et al., 2018; Guerra, Ferri, Fonseca, Banerjee, &
Prince, 2011; Hsu et al., 2017; Larson et al., 2005; Melo et al., 2018; F. Pereira, 2015; Viegas et
al., 2018; Wang & Chien, 2011; L. K. Wright, Litaker, Laraia, & DeAndrade, 2001; Zabalegui,
Galisteo, Navarro, & Cabrera, 2016) e, consequentemente, na melhoria da QV percebida (Hsu
et al., 2017; Mahendran et al., 2017; Molazem, Falahati, Jahanbin, Jafari, & Ghadakpour, 2014;
Soliman, Mahdy, & Fouad, 2017). Foram também encontradas diversas revisões sistemáticas
que, na mesma perspetiva, apontaram para a eficácia das intervenções em termos do bem-estar
do CIF (Cheng, Chair, & Chau, 2014; Melo, Rua, & Santos, 2014b; J. K. da Silva et al., 2018; M.
Silva, Sá, & Sousa, 2018; Sin et al., 2017). Para além do impacto dos PI ao nível da sobrecarga
e QV, há também evidência da sua contribuição para a redução da utilização dos serviços de
saúde, dos episódios de reinternamentos hospitalares (Cheng et al., 2014; J. K. da Silva et al.,
2018; Tricco et al., 2014) e da institucionalização do FC (O. Araújo et al., 2015; FCA, 2006). Face
ao exposto, embora não seja possível atribuir qualquer relação de causalidade, os seis CIF
inicialmente identificados com sobrecarga elevada, que seriam convidados a integrar o PI,
passaram a três por, aquando do contacto prévio à intervenção, ter-se constatado que um havia
sido hospitalizado e dois institucionalizados. Na perspetiva de Paúl (1997), a única forma de
reduzir a sobrecarga pessoal e familiar de quem cuida, passa por conhecer e intervir nesta
população, antecipando-se às suas necessidades específicas e apoiando o seu esforço, evitando
situações de descompensação que, para além de prejudiciais ao próprio, precipitam
frequentemente a institucionalização.
Após a intervenção, também se procedeu à avaliação da satisfação dos CIF no que diz respeito
à pertinência e utilidade do PI e do material de suporte pedagógico disponibilizado. Na questão
que procurou saber se o PI tinha correspondido às expectativas dos CIF, estes responderam de
forma unânime “muitíssimo”, o que revelou satisfação em relação à forma como a sua
implementação decorreu e ao facto de ter correspondido ao inicialmente apresentado. Duas
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questões eram dirigidas à avaliação do conteúdo do manual do cuidador, tanto em termos da
pertinência da informação disponibilizada, como em relação à simplicidade da sua consulta,
sendo que os CIF também optaram pela resposta “muitíssimo”. A este respeito, Petronilho (2007)
afirmou que o acesso à informação escrita por parte dos cuidadores, contribui para melhorar os
seus conhecimentos e capacidades e responder mais adequadamente aos desafios de saúde
em contexto familiar. Acrescentou (idem) que constitui também um recurso valioso para clarificar
dúvidas que possam surgir nos momentos em que estão sozinhos. Quando questionados em
relação ao facto de o PI poder ter contribuído para que se sentissem mais capacitados enquanto
cuidadores, os CIF responderam “muitíssimo”, o que reforça a crença no seu impacto positivo.
Embora os resultados encontrados sugiram que o PI tenha contribuído para a redução da
sobrecarga e consequente melhoria da QV percebidas, a resposta dos CIF a esta questão exigiu
que procedessem a uma análise da sua nova realidade e à consciencialização de se sentirem
efetivamente mais capacitados. Este questionário também procurou perceber a perspetiva dos
CIF em relação à possibilidade de as VD, no futuro, terem como alvo de avaliação e intervenção
não apenas os FC, mas também os cuidadores, sendo que, também nesta questão, os CIF
optaram pela resposta “muitíssimo”. Foram unânimes ao considerar que as suas necessidades
permanecem, na maioria das vezes, ocultas e que as VD são essencialmente dirigidas às
necessidades dos FC. Esta ideia já tinha sido apontada pela Family Caregiver Alliance (2006),
quando afirmou que avaliação sistemática das pessoas com dependência constitui um elemento
essencial da prática médica, de enfermagem e dos serviços sociais, no entanto, a avaliação do
cuidador familiar não é regularmente realizada. De acordo com a mesma organização (idem), a
avaliação do cuidador deve abordar as questões a partir da perspetiva e cultura do cuidador,
centrar-se no apoio que este pode necessitar e nos resultados que objetiva atingir, procurando
sempre garantir a sua saúde e bem-estar. O estudo de Stojak, Jamiolkowski, Chlabicz, e
Marcinowicz (2019) forneceu evidências de uma relação positiva entre os cuidados de
enfermagem domiciliar de longa duração e o bem-estar dos cuidadores informais de idosos com
dependência. Os cuidadores que foram alvo de visitas domiciliárias manifestaram menos stresse
e maior satisfação com o papel, bem como percecionaram maior apoio, quando comparados
com os que não foram alvo do programa. Em Portugal, a população ainda tem uma imagem
redutora do papel do enfermeiro em contexto de VD, reconhecendo-lhe essencialmente a
vertente curativa e instrumental, em detrimento da vigilância e da promoção da saúde (C. A.
Martins, 2003; Pinto, 2016).
Os resultados encontrados sugerem que o PI implementado foi ao encontro das necessidades
dos CIF, tendo contribuído para a redução de sobrecarga e melhoria da QV percebidas. As
competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar parecem ter sido
determinantes para o sucesso da intervenção, na medida em que o PI considerou a unicidade
da família e promoveu a sua capacitação, focando-se na família como um todo e nos seus
membros individualmente (Regulamento n.o 428/2018 da Ordem dos Enfermeiros, 2018).
Comtemplou uma intervenção baseada no método organizativo, dinâmico e sistematizado de
pensamento crítico, que recolheu os dados da família necessários à identificação dos problemas
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e à formulação de diagnósticos, bem como à elaboração de objetivos e ao planeamento de
intervenções, através da negociação com os elementos do agregado familiar e tendo em conta
os recursos comunitários (Regulamento no 126/2011 da Ordem dos Enfermeiros, 2011).
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6. CONCLUSÃO

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões que emergiram da realização do
presente estudo, as limitações identificadas e as implicações para a prática profissional.

6.1. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
A alterações observadas ao nível das características sociodemográficas da sociedade
portuguesa, têm contribuído para que o apoio disponibilizado aos CIF de pessoas com
dependência se apresente como um desafio cada vez maior. Ainda que a família tenha vindo a
assumir diferentes formas de convivência, continua a ser quem, na grande maioria das vezes,
assume a responsabilidade pelo cuidado do seu familiar (Lage, 2005; Sequeira, 2018). O
desempenho deste papel exige tempo, dedicação, organização familiar, alteração de rotinas e
costumes, assim como a conciliação de responsabilidades e tarefas (R. Silva & Santana, 2014),
sendo que a resposta da família dependerá da capacidade de mobilizar os seus recursos internos
e externos, de forma a minimizar o surgimento de consequências negativas. Em Portugal, os
estudos mostram que as intervenções do enfermeiro dirigidas ao CIF visam, sobretudo, a
melhoria das suas competências instrumentais para a prestação de cuidados, subestimando as
necessidades decorrentes do papel de cuidador e as suas implicações familiares (Viegas et al.,
2018). Perante esta evidência, foi objetivo geral deste trabalho, dotar os CIF de competências
conducentes à diminuição de sobrecarga e consequente melhoria de QV, por si percecionadas.
Para dar cumprimento a este objetivo, foi desenhado e implementado um PI, que teve como foco
de atenção a capacitação dos CIF, através de um conjunto de intervenções individualizadas e
dirigidas às suas necessidades específicas.
A reforçar a decisão tomada, Melo et al. (2014b, p. 119) defenderam que “a melhor forma de
intervir, é tendo em consideração as necessidades específicas e individuais de cada cuidador
familiar e o grupo em que este se insere, a família”. Foi nesta perspetiva que se optou pelo MDAIF
como referencial teórico e operacional. O uso deste modelo permitiu a interligação entre as
etapas do processo de enfermagem, e guiou tanto a colheita de dados como o planeamento das
intervenções. Os indicadores de avaliação inerentes a cada área de atenção permitiram o
estabelecimento de uma orientação, de acordo com os critérios definidos, quer para a decisão
sobre os diagnósticos, quer para as intervenções, permitindo ainda a avaliação dos resultados
face aos objetivos propostos (Figueiredo, 2012). Os diagnósticos formulados foram validados
com os CIF e o planeamento das intervenções considerou a suas forças, condição que contribuiu
para que tenham percecionado a mudança como viável e, assim, tenha sido conseguido o seu
comprometimento com o plano (Figueiredo, 2009).
A análise do contexto sistémico do CIF, em que foi realizada a avaliação das necessidades
específicas e em que foram considerados os dados colhidos em relação à família como um todo,
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aos seus subsistemas e a cada elemento individualmente, foi determinante para que as
intervenções implementadas respondessem de forma fiel às necessidades identificadas. Para
esta abordagem, contribuiu a certeza de que a experiência vivida por cada cuidador é única, bem
como os seus recursos, forças e dificuldades. A decisão de optar pelo local de desenvolvimento
do CIF para implementar o PI, contribuiu para que, in loco, se acedesse ao seu viver em família
e ao contexto de prestação dos cuidados, o que permitiu que fosse negociada a melhor forma
de dar resposta aos objetivos estabelecidos, garantindo um suporte mais efetivo.
Da ampla avaliação realizada, em que se recorreu ao uso de vários instrumentos de avaliação
familiar, resultou a identificação de necessidades sensíveis à intervenção do EF, e um plano de
cuidados individualizado que conduziu a implementação do PI. Este contemplou entre três a
quatro VD, com regularidade semanal, sendo que o conteúdo e duração das mesmas foi
determinado pelas necessidades identificadas e pelas especificidades do contexto vivencial de
cada CIF.
Para determinar o impacto do PI, em termos do efeito produzido nas variáveis sobrecarga e QV
percecionadas pelos CIF, compararam-se as pontuações encontradas na avaliação pré e pós
intervenção. No que diz respeito à sobrecarga total, os dados encontrados mostraram uma
melhoria relevante nos três CIF. Observou-se também uma redução da sobrecarga percebida na
maioria das dimensões, com exceção do suporte familiar, que se manteve igual no CIF II e III, e
na dimensão satisfação com o papel e com o familiar em que o CIF II também não percecionou
alteração. Em relação à QV, foi observada uma melhoria em todos os domínios, com destaque
para as relações sociais, onde os CIF percecionaram uma subida mais relevante. Os domínios
físico, psicológico e a QV geral obtiveram subidas semelhantes, sendo que o ambiente foi o que
sofreu menos alteração.
Estes resultados sugerem que a intervenção do EF neste contexto, deverá obedecer a um PI
individualizado que se harmonize não apenas com a singularidade dos indivíduos e famílias
envolvidos, mas, também, e de forma muito particular, com a especificidade das mudanças que
a vivência desta realidade impõe no presente e que possa vir a desencadear no futuro. Assim, o
EF desempenha um papel determinante, não apenas no apoio multidimensional prestado aos
CIF e família em reposta às necessidades emergentes, mas também na antevisão e prevenção
de problemas que possam vir a surgir.
O EF, por ser aquele que mais de perto acompanha o percurso de desenvolvimento dos CIF e
famílias e, sendo por esse facto, o mais conhecedor da forma como se relacionam e se
organizam em função deste evento de vida estarão, decerto, mais capazes para intervir no
sentido de os dotar de competências que lhes permitam assumir o papel de cuidadores de uma
forma mais saudável, e garantir a prestação de cuidados de qualidade ao seu familiar. De
salientar que se trata de uma área em que o EF, pelas suas competências específicas, é detentor
de autonomia de ação em termos de prescrição de intervenções, pelo que, se apoiado por
políticas de saúde que privilegiem o efetivo apoio às famílias cuidadoras, estarão reunidas as
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condições para que se assista a uma mudança de paradigma que conduza à otimização do bemestar do CIF, família e FC. Embora, pelas características do estudo, não se possa generalizar
estas conclusões a outros CIF, não se deve, contudo, invalidar a importância das mesmas e o
contributo que pode trazer à forma como os CIF devem ser cuidados, para que persigam o seu
projeto de vida. A sua prioridade deve ser, antes de qualquer outra, cuidar de si próprio, sem que
esta atitude conduza a sentimentos de culpa, ingratidão ou sensação de desinteresse pelo FC.
Para que se sinta capaz de pensar e agir dessa forma, é importante que sejam realizadas ações
de intervenção que integrem não só informações sobre a doença e sobre a prestação de
cuidados, mas também que considerem que o cuidador é uma pessoa singular, que tem
sentimentos, necessidades e fragilidades que podem ficar ocultas durante o processo de cuidar
(Castro et al., 2016).

6.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Ao longo da realização deste estudo foram identificadas algumas limitações que se considerou
importante serem mencionadas. Uma delas prendeu-se com amostra, nomeadamente com o
reduzido número de CIF que a constituiu e com o seu caráter não probabilístico, o que
impossibilitou que fosse representativa e, por conseguinte, não tenha permitido inferir
generalizações para a população alvo. Para além disso, o seu tamanho reduzido, também não
permitiu concluir se o PI implementado obteve um impacto em termos da diminuição da
sobrecarga e aumento da QV, mais significativo do que outros que diferiram nas estratégias
utilizadas.
Outro aspeto relevante, relacionou-se com a não construção de uma grelha de observação que
permitisse a avaliação inicial e a evolução do domínio instrumental (conhecimento do papel) da
prestação de cuidados. Embora essa avaliação tenha sido fundamentada no conteúdo do manual
do cuidador, a existência de uma grelha permitiria, de uma forma mais rigorosa, a reprodução
futura do PI desenhado.
O facto de a recolha de dados ter acontecido através do método de hetero preenchimento,
poderá ter constituído também uma limitação deste estudo, pela possibilidade de viés do
investigador.
Por constrangimentos relacionados com o tempo disponível, não foi possível organizar uma
sessão grupal com os CIF, contudo, pela evidência demonstrada no que diz respeito aos seus
benefícios (Chien et al., 2011; Ó. Ribeiro, Almeida, Barbosa, Duarte, & Brandão, 2017), também
se considerou limitação o facto do PI não ter integrado uma atividade com essas características.
Ainda relacionado com o curto espaço de tempo em que decorreu o estudo, também não foi
possível avaliar se o impacto do PI na sobrecarga e QV percebidas pelos CIF se manterá a longo
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prazo, dado que, para isso, teria sido importante a aplicação do QASCI e do WHOQOL-bref em
momentos diferentes.
Outra limitação, prendeu-se com o facto de não terem sido encontrados estudos publicados no
domínio da EF sobre a temática abordada, o que impossibilitou a comparação de dados e o
enriquecimento da discussão. Esta constatação reforça a necessidade de ser realizada mais
investigação e divulgação de evidências nesta área.

6.3. IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL /PROPOSTAS DE
ALTERAÇÃO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS
Embora de uma forma cautelosa, pode-se afirmar que a realização deste estudo contribuiu para
o reforço da importância do papel que os EF desempenham junto das famílias e, particularmente,
daquelas que assumem a responsabilidade pelo cuidado a um familiar com dependência. O
impacto da dependência de um familiar e, ainda, o impacto que o cuidar de alguém nestas
circunstâncias tem na família enquanto unidade, não pode ser subestimado. Este trabalho
destaca uma área de relevada importância para a ESF, na medida em que dá sinais de que uma
intervenção baseada naquelas que são as suas reconhecidas competências e os instrumentos
de avaliação por si utilizados, resulta numa importante melhoria do bem-estar do CIF e família.
Demonstra também, que um maior envolvimento da família nos seus processos de saúde, onde
os seus recursos e dificuldades sejam identificados com rigor, e o seu papel ativo nas tomadas
de decisão seja promovido e valorizado, constituem condições indispensáveis aos ganhos em
saúde.
Assim, os resultados obtidos neste estudo reforçam a necessidade de ampliar a oferta de
cuidados de ESF nesta área, mostrando que, quando surge um episódio de dependência de um
familiar, os cuidados, para além de dirigidos aos problemas identificados no FC, devem incluir a
prestação de apoio ao CIF e restante família, naquelas que são as suas próprias necessidades.
Embora se tenha tido acesso ao parecer de apenas três CIF, estes foram unânimes ao defender
que seria importante que, no futuro, as VD pudessem ser planeadas e estruturadas no sentido
de também terem como objetivo a prestação de apoio aos cuidadores. Esta posição é reveladora
da consciencialização de que também deveriam ser alvo atenção, e de que sentem que as suas
necessidades permanecem ocultas.
O amplo conhecimento e a maior consciencialização que se tem vindo a desenvolver acerca da
problemática das famílias cuidadoras, deve ser aproveitado em benefício da construção de um
caminho em que o EF assuma um papel proativo na defesa do seu bem-estar. Nesta perspetiva,
seria importante repensar o paradigma de cuidados atual, e ponderar a possibilidade de ser
implementada uma consulta de ESF dirigida aos CIF em contexto de VD. Plöthner, Schmidt, De
Jong, Zeidler e Damm (2019) defenderam a relevância da criação de um sistema de cuidados
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domiciliários que apoie as famílias, satisfazendo, simultaneamente, as necessidades e os
desejos dos CIF e dos FC. Também Mata, Fernandes e Pimentel (2011) defenderam a realização
de visitação domiciliária por uma equipa multidisciplinar, por proporcionar momentos
privilegiados para a avaliação das reais necessidades do cuidador e pessoa alvo dos cuidados.
Também se mostra relevante que sejam desenvolvidos mais estudos de intervenção, conduzidos
por EF, e dirigidos a amostras de maiores dimensões, para que se possa concluir, com rigor,
quais as características que um PI deve contemplar, de forma a dotar os CIF de competências
que lhes permitam manter ou recuperar a sua integridade física, social, emocional e financeira.
Nesta perspetiva, e face aos resultados encontrados neste estudo, seria importante a reprodução
do PI desenhado, com a inclusão dos ajustes já referidos, de forma a concluir acerca do seu
efetivo impacto e da sua exequibilidade em termos de recursos.
Em relação aos sistemas de informação em saúde, para que seja permitido aos EF a realização
dos registos decorrentes da avaliação e intervenção familiar, torna-se fundamental que a
parametrização do SClínico® segundo o MDAIF seja estendida a todo o país. Assim, será
possível traduzir a efetividade das intervenções desenvolvidas em ganhos de saúde das famílias.
Em síntese, o desafio que se coloca aos EF, enquanto prestadores de cuidados de proximidade
e responsáveis pela promoção da capacitação da família como um todo e dos seus membros
individualmente, passa por garantir que os CIF cuidem mais eficazmente de si próprios, que as
famílias mantenham ou recuperem a estabilidade desejada e que os FC sejam cuidados de forma
digna e segura.
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO
O presente relatório resulta de uma pluralidade de experiências e aprendizagens que
ultrapassaram, de forma gratificante, as expectativas iniciais. As vivências experienciadas ao
longo deste percurso contribuíram para o desenvolvimento de competências, não apenas de
investigação em saúde, académicas, ou específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem
de Saúde Familiar, mas também, e não menos importantes, que conduziram a um profundo
crescimento pessoal. Em análise, talvez seja a combinação e inter-relação destas aptidões que
distinguem o EF na forma como utiliza e interliga os recursos que permitem alcançar efetivos
ganhos em saúde. A par com a intensidade e enriquecimento das experiências vivenciadas, o
redigir do próprio relatório constituiu também um processo de introspeção e reflexão que,
inevitavelmente, conduziu a uma maior consciencialização das competências adquiridas.
No que diz respeito ao estágio, para o seu sucesso, foi essencial o contributo de vários
intervenientes. Não pode deixar de ser destacada a excelência profissional, a orientação e a
disponibilidade da enfermeira Ana Margarida Murteiro, a calorosa receção e colaboração de toda
a equipa multidisciplinar e a confiança depositada pelos utentes da USF. Também é de
fundamental importância enaltecer, com profundo sentimento de gratidão, a forma acolhedora e
generosa com que os CIF abriram as portas dos seus lares.
Este percurso foi marcante pelo seu contributo em termos da complexidade que acrescentou à
forma de olhar a família. Conduziu a uma prática onde as suas propriedades de globalidade,
equifinalidade e auto-organização passaram a constituir-se como pressupostos integrantes e
considerados fundamentais. Embora a atuação do EF no contexto dos CSP já tenha demostrado
evidências de contribuir para efetivos ganhos em saúde, esta experiência veio mostrar que o
desenvolvimento das suas competências específicas também podem acrescentar qualidade à
resposta oferecida à família nos cuidados de saúde diferenciados.
Em relação ao trabalho de investigação realizado, embora, em resultado da consciencialização
global da importância do papel desempenhado pelos CIF, se assistia ao um crescer da
preocupação em relação ao seu bem-estar, existe ainda um longo percurso a fazer. Para além
do necessário desenvolvimento de políticas sociais que apoiem os CIF, o enfermeiro, e
particularmente o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar, tem um
importante papel a desenvolver enquanto gestor e promotor da sua capacitação. É importante
que seja praticada uma enfermagem mais significativa para as famílias, em que estas sintam que
são efetivamente ouvidas e consideradas, não apenas como parceiras, mas também como
clientes neste processo. Posto isto, o EF, enquanto profissional que acompanha a família ao
longo do ciclo vital, será aquele que se encontra melhor capacitado para intervir no processo de
transição e manutenção das tarefas inerentes ao exercício do papel de cuidador. Espera-se que
o estudo realizado contribua para o desenvolvimento de uma intervenção mais estruturada e
dirigida às dificuldades e recursos específicos de cada CIF, família e FC, traduzindo-se numa
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melhoria da qualidade dos cuidados prestados e, consequentemente, em ganhos em saúde mais
efetivos.
Num balanço retrospetivo, a elaboração deste relatório constituiu um desafio aliciante e
enriquecedor a vários níveis. Contribuiu para a consciencialização de que o Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar deve ser dotado de uma visão e de um
pensamento complexo para, desta forma, intervir através de uma prática avançada que permita
dar resposta às necessidades, também elas complexas, do sistema familiar.
Em suma, resultado do contributo de um conjunto de fatores e intervenientes, os objetivos foram
atingidos e as competências inerentes desenvolvidas. O percurso realizado, para além de ter
permitido a aplicação e interligação dos conteúdos teóricos lecionadas, a reflexão crítica da
prática e o treino de competências, permitiu também o privilégio de usufruir dos ensinamentos e
das lições de vida proporcionados por cada cuidador, família e pessoa cuidada. Tal como referiu
Friedemann (1989), o enfermeiro destaca-se de outros profissionais, na medida em que a sua
formação inclui a exposição aos acontecimentos mais significativos da vida humana,
nomeadamente o nascimento e a morte, o desenvolvimento vital em todas as suas fases, os
estados de saúde e doença, e as emoções mais básicas de alegria, ansiedade e tristeza.
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APÊNDICES
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APÊNDICE I – Unidades de Saúde Funcionais que integraram o estudo

A área de influência do ACeS BV corresponde aos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha,
Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. Neste
estudo, colaboraram unidades de saúde funcionais que integram os Centros de Saúde de Águeda,
Anadia, Aveiro, Estarreja e Oliveira do Bairro.
⁻ USF Águeda+Saúde
⁻ UCSP Águeda I (Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga)
Águeda

⁻ UCSP Águeda II (Águeda e Belazaima do Chão)
⁻ UCSP Águeda III (Travassô, Recardães, Fermentelos e Mourisca do Vouga)
⁻ UCC Grei
⁻ UCSP Anadia I (Vilarinho do Bairro)

Anadia

⁻ UCSP Anadia II (Sangalhos e Amoreira da Gândara)
⁻ UCSP Anadia III (Anadia)
⁻ USF Flor de Sal
⁻ USF Moliceiro

Aveiro

⁻ USF Santa Joana
⁻ UCSP Aveiro II (Oliveirinha)
⁻ UCC Aveiro
⁻ USF Terras de Antuã

Estarreja

⁻ UCSP Estarreja I (Estarreja)
⁻ UCSP Estarreja II (Pardilhó e Avanca)
⁻ UCC Nós

Oliveira do Bairro

⁻ UCC Cubo Mágico
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APÊNDICE II – Questionário de caracterização sociodemográfica do CIF
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APÊNDICE III – Manual do Cuidador
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APÊNDICE IV – Manual do Cuidador: Diabetes
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APÊNDICE V – Manual do Cuidador: Sonda Nasogástrica
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APÊNDICE VI – Guia de Medicamentos
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APÊNDICE VII – Programa de Intervenção CIF I

PI individualizado CIF I
1ª VD – Duração de 30 minutos. Apresentação do PI, da investigadora principal e assinatura do consentimento informado.
2ª VD - Duração de 90 minutos. Da avaliação realizada, emergiram os diagnósticos, objetivos e prioridades que são apresentados de seguida. Na
terceira VD a intervenção foi iniciada pelo problema que o CIF identificou como prioritário em termos de necessidade de resposta.
Foco:

Papel prestador de cuidados

Juízo:

Não adequado
Conhecimento do papel não demonstrado:

Critérios de diagnóstico:

⁻

Autocuidado beber;

⁻

Gestão do regime terapêutico;

⁻

Autovigilância;

⁻

Autoadministração de medicamentos.

Saturação do papel: SIM
Estabelecimento
Prioridades:

de

1º Conhecimento do papel não demonstrado
2º Saturação do papel: SIM

3ª VD - Duração de 60 minutos e, de acordo com o previamente definido, foram implementadas intervenções dirigidas ao conhecimento do papel não
demonstrado nos autocuidados: beber, gestão do regime terapêutico, autovigilância e autoadministração de medicamentos.
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Autocuidado Beber
Objetivos:

Atingido
X

1.

Conhecer os benefícios da ingestão de água;

2.

Utilizar estratégias que conduzam ao aumento do consumo de líquidos;

X

3.

Aumentar a ingestão de água para 500ml/dia (ingestão atual de 200ml/dia).

X

Intervenções (MDAIF):

⁻

Ensinar sobre padrão de ingestão de líquidos;

⁻

Planear estratégias de ingestão de líquidos.

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

Estratégias:
⁻

Entrega, apresentação e esclarecimento do conteúdo do manual do cuidador;

⁻

Explicação da importância do aumento da ingestão hídrica para a saúde em geral e para a diabetes em
particular;

⁻

Sugestão de deixar copo de bico ou garrafa de água (pequena) em local visível e acessível à mãe, de forma
a motivar e permitir a autonomia na sua ingestão;

⁻

Sugestão de introdução de gelatinas na dieta (após conhecimento da dieta praticada).

Resultados:
1.

Conhecimento dos benefícios associados à ingestão de água;

2.

Introdução de gelatinas na dieta;

3.

Aumento do consumo de água para uma média de 500ml/dia (melhoria das características da urina).

Autocuidado Gestão do regime terapêutico
Objetivos:

Atingido
X

1.

Conhecer os conceitos básicos da Diabetes;

2.

Normalizar os valores de glicémia em jejum (ansiedade em relação a valores apresentados que se
aproximam aos compatíveis com quadro de hipoglicémia).

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

X

Intervenções (MDAIF):

Estratégias:

⁻

Ensinar sobre a fisiopatologia da doença;

⁻

⁻

Ensinar sobre medidas de prevenção de complicações;

dirigido ao cuidador informal que tem a seu cargo a prestação de cuidados à pessoa com

⁻

Ensinar sobre regime terapêutico.

Diabetes”;

Entrega, apresentação e esclarecimento do conteúdo do suplemento ao manual do cuidador “Guia
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⁻

Levantamento e análise da dieta praticada e da medicação administrada. Identificada
necessidade de ajustar o horário e reforçar o conteúdo da ceia.

Resultados:
1.

Manifestação de maior segurança e tranquilidade resultado do conhecimento dos conceitos básicos da diabetes;

2.

Valores de glicémia controlados, com elevação dos resultados em jejum (consulta do registo diário, 2 semanas após).

Autocuidado Autovigilância
Objetivos:
1.

Atingido

Conhecer, saber identificar e sentir-se capaz de intervir em possíveis episódios de hipoglicémia ou
hiperglicémia (a consciência de que não está capacitada é geradora de bastante ansiedade);

Não Atingido

X

2.

Utilizar técnica correta na vigilância da glicémia capilar;

X

3.

Realizar a vigilância dos pés e conhecer os sinais de alerta.

X

Intervenções (MDAIF):

Avaliação
Parcialmente

Estratégias:

⁻

Ensinar sobre os sinais de hipoglicémia e hiperglicémia;

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre vigilância da glicémia capilar;

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre a vigilância dos pés.

⁻

Chamada de atenção para o guia entregue e reforço do conteúdo respeitante a esta matéria;

⁻

Demonstração e treino da técnica de pesquisa glicémica e vigilância dos pés.

Resultados:
1.

Manifestação de maior segurança e tranquilidade resultado das competências adquiridas em relação à forma de atuação em episódios de hipoglicémia ou
hiperglicémia;

2.

Técnica correta de vigilância da glicémia capilar;

3.

Vigilância regular dos pés e conhecimento dos sinais que exigem particular atenção.

Autocuidado Autoadministração de medicamentos
Objetivos:
1.

Armazenar corretamente a insulina que não está a uso;

2.

Realizar rotatividade dos locais de administração;

Atingido
X
X
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Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

3.

Cumprir a distância aconselhada entre administrações;

X

4.

Cumprir intervalo de tempo aconselhado entre o fim da administração da insulina e a retirada da agulha;

X

5.

Cumprir o intervalo de tempo aconselhado entre a administração da insulina e a refeição seguinte;

X

6.

Desperdiçar os dispositivos utilizados na administração em local próprio.

X

Intervenções (MDAIF):

Estratégias:

⁻

Ensinar/instruir sobre o armazenamento seguro dos medicamentos;

⁻

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre a técnica de administração de insulina;

⁻

Ensinar/instruir sobre a eliminação adequada dos medicamentos.

Chamada de atenção para o guia entregue e reforço do conteúdo respeitante a
esta matéria;

⁻

Demonstração e treino da técnica de administração de insulina.

Resultados:
1.

Armazenamento adequada da insulina (prateleira do frigorífico ao invés da porta);

2.

Realizada rotatividade dos locais de administração;

3.

Cumprida distância entre administrações;

4.

Cumprido intervalo de tempo entre o fim da administração da insulina e a retirada da agulha;

5.

Cumprido o intervalo de tempo entre a administração da insulina e a refeição seguinte;

6.

Entrega de dispositivos utilizados na farmácia.

4ª VD - Duração de 60 minutos e teve como objetivo colocar em prática intervenções que incidiram sobre a saturação do papel.
Saturação do papel: SIM
Objetivos:

Atingido
X

Avaliação
Parcialmente

1.

Demonstrar segurança nos cuidados prestados;

2.

Aumentar o número de contactos sociais;

3.

Visitar o Santuário de Fátima;

X

4.

Prevenir o agravamento do seu estado de saúde;

X

5.

Prevenir o agravamento das limitações físicas da mãe;

X

6.

Conhecer os direitos e recursos sociais existentes.

Intervenções (MDAIF):

X

X
Estratégias:
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Não Atingido

⁻

Chamada de atenção para o manual do cuidador, nomeadamente para o capítulo dedicado ao cuidado
com o cuidador;

⁻

Incentivo à identificação de aspetos positivos relacionados com o desempenho do papel (satisfação pela
forma como a mãe está a ser cuidada e pela forma carinhosa com que demostra gratidão; relação

⁻
⁻

Promover

a

comunicação

expressiva

estabelecida com as colaboradoras da IPSS; possibilidade de cultivar o quintal e ter animais,

das

emoções;

proporcionada pela mudança de casa);

Avaliar a saturação do papel (explorar quais as ⁻

Apoio na compreensão e aceitação das alterações inerentes ao desempenho do papel de cuidador.

situações geradoras de saturação);

Criação de espaço onde pode expressar abertamente as consequências do cuidar;
⁻

⁻

Promover estratégias de coping para o papel;

⁻

Motivar para a redefinição dos papeis pelos ⁻
membros da família (sistemas mais amplos);

⁻
⁻

⁻

Promoção da autoestima e demonstração de confiança na sua capacidade para lidar com as situações;
Elogio dos progressos realizados e apoio das decisões tomadas;
Incentivo ao aumento da frequência das atividades de lazer (ir ao café, conversar com as vizinhas, passar
mais tempo com as filhas);

Negociar a redefinição dos papeis pelos membros
da família (sistemas mais amplos);

⁻

Incentivo à realização do desejo de ir a Fátima e análise de alternativas que o permitam;

Requerer serviços de saúde.

⁻

Incentivo ao regresso à hidroterapia;

⁻

Encaminhamento do processo de C para a UCC de Aveiro no sentido de ser avaliada para possível
realização de fisioterapia no domicílio;

⁻

Esclarecimento dos direitos e recursos (conteúdo também encontrado no manual do cuidador);

⁻

Encorajamento para solicitação de ajuda sempre que necessário.

Resultados:
1.

Referência ao facto de se sentir segura, não só em relação à vigilância da diabetes e à administração da insulina, mas em relação às restantes técnicas. Mesmo
em relação às técnicas em que não procedeu a qualquer ajuste, refere “pelo menos agora sei que estou a fazer bem”;

2.

Adoção de hábito de sair todos os dias após o almoço para tomar café;

3.

Programada visita ao Santuário de Fátima com uma das filhas (a outra ficará a cuidar da avó);

4.

Em análise a possibilidade de retomar a hidroterapia (coloca a possibilidade como forte);

5.

Programada visita de um elemento da UCC de Aveiro para avaliação relativa à realização de fisioterapia no domicílio;

6.

Conhecimento dos direitos e recursos, nomeadamente acesso a fraldas descartáveis, descanso do cuidador e aquisição de produtos de apoio.

5ª VD – Duração de 45 minutos. Avaliação pós-intervenção.

159

APÊNDICE VIII – Programa de Intervenção CIF II

PI individualizado CIF II
1ª VD - Duração de 30 minutos. Apresentação do PI, da investigadora principal e assinatura do consentimento informado.
2ª VD - Duração de 90 minutos. Da avaliação realizada, emergiram os diagnósticos, objetivos e prioridades que são apresentados de seguida.
Foco:

Papel prestador de cuidados

Juízo:

Não adequado
Conhecimento do papel não demonstrado:

Critérios de diagnóstico:

⁻

Autocuidado comer;

⁻

Autoadministração de medicamentos.

Saturação do papel: SIM
Estabelecimento

de

Prioridades:

1º Saturação do papel: SIM
2º Conhecimento do papel não demonstrado

3ª VD - Duração de 90 minutos e, de acordo com o previamente definido, foram implementadas intervenções dirigidas à saturação do papel.
Saturação do papel: SIM
Objetivos:

Atingido
X

1.

Adotar hábitos relativos à vigilância do seu estado de saúde;

2.

Melhorar o padrão do sono;

X

3.

Compreender os seus limites no que respeita ao cuidado à mãe;

X

4.

Compreender o impacto que a doença da mãe pode ter no seu comportamento;

X

5.

Diminuir o impacto que a revolta em relação ao comportamento dos irmãos tem no seu bem-estar;
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Avaliação
Parcialmente

X

Não Atingido

6.

Identificar alguém que o possa substituir pontualmente no cuidado à mãe (redução da sensação de prisão e
isolamento);

7.

Encontrar uma estratégia que dê resposta ao “cansaço, desespero e necessidade de fugir da situação em que
me encontro”;

8.

Conhecer dos direitos e recursos sociais existentes.

Intervenções (MDAIF):

X

X
X

Estratégias:
⁻

Entrega, apresentação e esclarecimento do conteúdo do manual do cuidador. Chamada de atenção para o
capítulo dedicado ao cuidado com o cuidador;

⁻

Promoção da vigilância do seu estado de saúde;

⁻

Incentivo à alteração dos hábitos de sono noturno, através da reestruturação das preocupações infundadas
com a mãe nesse período;

⁻

Referência à satisfação sentida pelo facto de saber que a mãe está a ser bem cuidada, de acordo com os
seus gostos e preferências (“ouve-se na televisão histórias de maus tratos aos velhinhos, tenho tanto medo”,

⁻

Promover

a

comunicação

expressiva

⁻

“assim tenho a certeza que está a ser bem tratada”);

das

emoções;

⁻

Avaliar a saturação do papel (explorar quais as ⁻

Incentivo ao reconhecimento dos seus limites;
Elogio da qualidade dos cuidados prestados;

situações geradoras de saturação);

⁻

Criação de espaço onde pode expressar abertamente as consequências do cuidar;

⁻

Promover estratégias de coping para o papel;

⁻

Incentivo ao aumento da frequência das atividades de lazer e de manutenção do contacto com o meio

⁻

Requerer serviços de saúde;

envolvente (ir ao café, conversar com os vizinhos, retomar a atividade de reparação de pequenos

⁻

Orientar para serviços sociais;

eletrodomésticos e equipamentos);

⁻

Requerer serviço social.

⁻

Incentivo à identificação uma pessoa que o possa substituir pontualmente no cuidado à mãe;

⁻

Explicação das consequências do estado neurológico da mãe no seu comportamento. Incentivo à aceitação
que a agitação que por vezes apresenta não revela ingratidão ou intenção de o castigar;

⁻

Promoção de reflexão em relação ao facto de os irmãos, por nunca terem vivido esta realidade, poderem
não ter consciência da sobrecarga que está a sentir;

⁻

Promoção de reflexão em relação ao comportamento adotado aquando do contacto com os irmãos
(marcado pelo conflito);

⁻

Elogio dos progressos realizados e apoio das decisões tomadas;
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⁻

Encaminhamento do caso para a EF, para envio de proposta à Equipa Coordenadora Local no sentido de
requerer o serviço de descanso do cuidador;

⁻

Esclarecimento dos direitos e recursos (conteúdo também encontrado no manual do cuidador);

⁻

Encorajamento para solicitação de ajuda sempre que necessário.

Resultados:
1.

Aquisição de medidor de tensão arterial. Após apresentação de valores na ordem dos 145/90 mmHg, comprometeu-se a realizar avaliação e registo diários. Após
2 semanas, verificação de valores médios de 130/80 mmHg. Concordou em agendar uma consulta de vigilância de saúde do adulto na USF;

2.

Melhoria do padrão de sono. Compreendeu não existir necessidade de se levantar apenas porque a mãe se encontra acordada;

3.

Compreensão de que alguns procedimentos traziam mais prejuízo à sua saúde do que benefício ao estado da mãe. Suspendeu os levantes para cadeirão;

4.

Compreensão de que a agitação da mãe não é sinónimo de ingratidão. Refere manter-se mais calmo nessas ocasiões;

5.

Constatação de que, mesmo achando que os seus irmãos não estão a ter o comportamento correto, podem efetivamente não ter noção da realidade que está a
vivenciar. Volta ao passado e recorda que, quando a sogra esteve acamada, visitava-a raramente e nunca refletiu sobre a realidade da cunhada (cuidadora).
Reconhece que, quando discute com os irmãos, adota comportamento e vocabulário algo agressivos, nem sempre ajustados à situação (“quando estou com eles
passo-me, sei que perco a razão com as coisas que digo);

6.

Identificação de uma vizinha, a quem também já prestou ajuda numa situação de doença, como substituta pontual no cuidado à mãe (“basta poder ir ao baile uma
vez por mês”);

7.

Conclusão do processo relativo ao descanso do cuidador. Encontra-se em lista de espera para que a mãe integre uma UCCI. Motivação para, nesse período,
usufruir de atividades de lazer e “poder aceitar alguns biscates”. Referência ao facto de se sentir mais animado, otimista em relação ao futuro e confiante que “as
coisas agora vão melhorar”;

8.

Conhecimento dos recursos sociais, nomeadamente descanso do cuidador e aquisição de produtos de apoio.

4ª VD - Duração de 60 minutos. Foram implementadas intervenções dirigidas ao conhecimento do papel não demonstrado nos autocuidados: comer e
autoadministração de medicamentos.
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Autocuidado Comer
Objetivos:
1.

Confirmar a presença de conteúdo alimentar antes de iniciar a alimentação por sonda nasogástrica;

2.

Reduzir os episódios de vómito (gerador de bastante ansiedade).

Intervenções (MDAIF):
⁻

Ensinar/instruir e treinar sobre técnica
de alimentação (sonda nasogástrica).

Atingido
X

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

X

Estratégias:
⁻

Entrega, apresentação e esclarecimento do conteúdo do suplemento ao manual do cuidador “Guia dirigido ao
cuidador informal que tem a seu cargo a prestação de cuidados à pessoa com sonda nasogástrica”;

⁻

Demonstração e treino da administração de alimentação através da sonda nasogástrica.

Resultados:
1.

Realização de técnica correta de administração de alimentação através da sonda nasogástrica;

2.

Ausência de episódios de vómito após correção da técnica.

Autocuidado Autoadministração de medicamentos
Objetivos:
1.

Diluir e administrar corretamente os medicamentos.

Intervenções (MDAIF):
⁻

Atingido
X

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

Estratégias:

Ensinar/instruir e treinar sobre técnica ⁻

Consulta do “Guia dirigido ao cuidador informal que tem a seu cargo a prestação de cuidados à pessoa com sonda

de administração de medicamentos

nasogástrica” já disponibilizado;

(sonda nasogástrica).

⁻

Demonstração e treino da diluição e administração de medicamentos através da sonda nasogástrica.

Resultados:
1.

Realização de técnica correta de administração de medicamentos através da sonda nasogástrica (embora não possa ser afirmada relação direta, refere que a mãe
apresenta um comportamento noturno mais calmo e um padrão de sono mais regular, situação que atribui ao efeito mais adequado dos fármacos indutores do
sono).

5ª VD – Duração de 45 minutos. Avaliação pós-intervenção.
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APÊNDICE IX – Programa de Intervenção CIF III

PI individualizado CIF III
1ª VD – Duração de 30 minutos. Apresentação do PI, da investigadora principal e assinatura do consentimento informado.
2ª VD - Duração de 120 minutos. Da avaliação realizada, emergiram os diagnósticos, objetivos e prioridades que são apresentados de seguida.
Foco:

Papel prestador de cuidados

Juízo:

Não adequado
Conhecimento do papel não demonstrado:

Critérios de diagnóstico:

⁻

Autocuidado higiene;

⁻

Autocuidado vestuário;

⁻

Autocuidado comer;

⁻

Autocuidado beber;

⁻

Autocuidado atividade física;

Saturação do papel: SIM
Prioridades:

1º Saturação do papel: SIM
2º Conhecimento do papel não demonstrado

3ª VD - Duração de 60 minutos e, de acordo com o previamente definido com F, foram desenvolvidas ações que tiveram como objetivo intervir na
saturação do papel.
Saturação do papel: SIM
Objetivos:
1.

Reduzir as barreiras em relação à aceitação de ajuda;

2.

Encontrar estratégias que permitam usufruir de atividades de lazer com A;

Atingido
X
X
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Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

3.

Visitar a mãe de A, que vive longe (não a visitam há 6 anos);

4.

Redução do impacto do cuidar na sua saúde física (lombalgias);

X

5.

Conhecer os direitos e recursos sociais.

X

Intervenções (MDAIF):

X

Estratégias:
⁻

Entrega, apresentação e esclarecimento do conteúdo do manual do cuidador. Chamada de atenção para o
capítulo dedicado ao cuidado com o cuidador;

⁻

Criação de espaço onde pode tomar consciência e expressar abertamente as consequências do processo
de cuidar;

⁻

Incentivo ao reconhecimento que a prestação de cuidados constitui uma tarefa desgastante, pelo que tem
o direito em se sentir cansada e pedir ajuda;

⁻
⁻

Promover

a

comunicação

expressiva

das ⁻

Desmistificação do medo em relação à crítica. Apoio na compreensão que as pessoas que criticam nem

emoções;

sempre têm noção da complexidade inerente ao papel que está a desempenhar (por nunca se terem

Avaliar a saturação do papel (explorar quais as

encontrado numa situação idêntica);

situações geradoras de saturação);

⁻

Exploração da dinâmica da relação estabelecida com o filho e com a nora. Incentivo à sua implicação nos

⁻

Promover estratégias de coping para o papel;

cuidados;

⁻

Motivar para a redefinição dos papeis pelos ⁻

Incentivo à realização de atividades que proporcionem prazer nos momentos de maior ansiedade (ver

membros da família (sistemas mais amplos);

televisão, ir ao quintal, sair para ir às compras, acompanhar A na pesca);

Negociar a redefinição dos papeis pelos ⁻

Incentivo à aceitação da ajuda oferecida pela vizinha (recusou empréstimo de cama articulada);

⁻

membros da família (sistemas mais amplos);

⁻

Sugestão de formas de agradecimento à vizinha que ofereceu ajuda (oferta de produtos hortícolas da horta,

⁻

Requerer serviços de saúde;

⁻

Orientar para serviços sociais;

⁻

Incentivo à intensificação dos contactos sociais;

⁻

Requerer serviço social.

⁻

Promoção da autoestima e demonstração de confiança na sua capacidade para lidar com as situações;

⁻

Elogio dos progressos realizados e apoio das decisões tomadas;

⁻

Esclarecimento dos direitos e recursos (conteúdo também encontrado no manual do cuidador);

⁻

Encaminhamento do caso para a enfermeira de família, para envio de proposta à Equipa Coordenadora

de pequenos serviços ligados à construção civil em que o A possa ser útil);

Local no sentido de requerer o serviço de descanso do cuidador. Processo interrompido por F pretender
usufruir desse direito apenas no próximo ano (férias da neta, de forma a poderem ausentar-se de casa por
períodos mais longos, não tendo a responsabilidade de a transportar à escola);
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⁻

Encorajamento para solicitação de ajuda sempre que necessário.

Resultados:
1.

Consciencialização e valorização do processo e das consequências do cuidar, o que contribui para que atribua menos importância à crítica e aceite ajuda mais
facilmente (aceitou empréstimo de cama articulada, ajuda do filho e da nora, encaminhamento para descanso do cuidador e contacto com assistente social da
Cruz Vermelha de Aveiro para aluguer de material de apoio)

2.

Aceitação da colaboração do filho nos cuidados à avó. Ficará responsável por ela durante alguns períodos da tarde (trabalha no turno da noite);

3.

Agendado fim de semana em que irão visitar a mãe de A. O filho ficará responsável pelos cuidados à avó;

4.

Redução das lombalgias associada à adoção de postura e técnica de prestação de cuidados mais adequadas, produtos de apoio adaptados e maior número de
pausas no cuidado;

5.

Informada do direito e dos passos necessários à aquisição de uma cama articulada e de uma cadeira de rodas através do Sistema de Atribuição de Produtos de
Apoio. Pondera avançar com o processo no futuro.

Entre a 3ª e a 4ª VD foi realizado um telefonema no sentido de incentivar F a entrar em contacto com a vizinha e aceitar o empréstimo da cama articulada.

4ª VD - Duração de 120 minutos. Foram implementadas intervenções dirigidas ao conhecimento do papel não demonstrado nos autocuidados: higiene,
vestuário, comer, beber e atividade física.
Autocuidado Higiene
Objetivos:

Atingido
X

1.

Reduzir o odor desagradável presente no quarto;

2.

Realizar higiene total aos sábados;

3.

Realizar higiene da cabeça aos sábados (observação de exacerbada dermatite seborreica - higiene da cabeça

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

X

1 vez por mês);
4.

Realizar higiene dos olhos diariamente (presença de secreções);

5.

Realizar higiene da boca diariamente (mucosa seca e presença de restos alimentares);

6.

Realizar corte e limpeza das unhas todos os sábados (unhas compridas das mãos e pé);

7.

Aplicar creme hidratante diariamente;

X
X
X
X
X
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8.

Melhorar as características da pele da perna e pé (camada espessa de pele descamativa).

Intervenções (MDAIF):

X

Estratégias:

⁻

Ensinar/instruir e treinar sobre técnica de banho;

⁻

Ensinar/instruir e treinar sobre técnica de lavagem dos dentes;

⁻

Ensinar sobre a periodicidade da lavagem dos dentes;

⁻

Ensinar/instruir e treinar sobre a higiene do cabelo.

⁻

Consulta do manual do cuidador;

⁻

Colaboração na realização de todos os procedimentos, com sugestões de estratégias
facilitadoras e correção da técnica usada;

⁻

Incentivo à aplicação de vaselina na perna e pé (evitar região interdigital) e creme
hidratante no restante corpo;

⁻

Incentivo ao arejamento do quarto (abertura de janela).

Resultados:
1.

Odor discreto;

2.

Higiene total aos sábados, com a colaboração de A;

3.

Cabelo com aspeto limpo;

4.

Ausência de secreções oculares;

5.

Manutenção de mucosa oral seca e presença de restos alimentares;

6.

Unhas cortadas e com aspeto limpo;

7.

Aplicação de creme hidratante sem regularidade estabelecida;

8.

Redução significativa pele descamativa (aplicação diária de vaselina na perna e pé).

Autocuidado Vestuário
Objetivos:

Atingido
X

1.

Adotar estratégia que impeça a formação de pregas da roupa e facilite o vestir e despir;

2.

Adotar estratégia que impeça que a parte inferior do corpo esteja em contacto direto com resguardo de plástico;

X

3.

Trocar a fralda com períodos de intervalo mais curtos.

X

Intervenções (MDAIF):
⁻

Ensinar/instruir e treinar sobre técnica para vestir;

⁻

Ensinar/instruir e treinar sobre técnica para despir.

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

Estratégias:
⁻

Consulta do manual do cuidador;

⁻

Sugestão de abertura das camisolas na parte de trás;

⁻

Sugestão de compra de resguardos descartáveis ou colocação de tecido entre a pele e o plástico;
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⁻

Sugestão de troca mais frequente da fralda descartável, de forma a reduzir probabilidade de
extravasamento de urina.

Resultados:
1.

Abertura de todas as camisolas utilizadas (bastante satisfeita com as vantagens);

2.

Manutenção do uso do plástico como resguardo (considerou resguardos descartáveis economicamente dispendiosos), contudo, adotou a colocação de lençol
dobrado entre o resguardo de plástico e a pele;

3.

Troca da fralda descartável em intervalos mais curtos (extravasamento menos frequente).

Autocuidado Comer
Objetivos:

Atingido
X

1.

Elevar a cabeceira aquando da administração da alimentação;

2.

Enriquecer a dieta em termos proteicos e adotar estratégias de confeção dos alimentos mais saudáveis;

3.

Otimizar o horário das refeições (11h; 15h; 17h; 19h - período da noite com um total de 16h de pausa alimentar.
Episódios de vómito frequentes que podem estar relacionados com a desadequada distribuição das refeições

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

X

X

ao longo do dia).
Intervenções (MDAIF):

Estratégias:

⁻

Ensinar sobre padrão alimentar adequado;

⁻

Planear dieta;

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre preparação dos
alimentos;

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar
alimentação.

sobre

técnica

de

⁻

Consulta do manual do cuidador;

⁻

Explicação e reforço da necessidade de elevação da cabeceira aquando da administração da alimentação;

⁻

Explicação da importância das proteínas na alimentação da pessoa idosa e na prevenção de úlceras de
pressão. Sugestão de formas de as incluir: sopas enriquecidas com carne, peixe, ovos;

⁻

Esclarecimento dos malefícios associados à utilização de caldos Knorr e sugestão de formas de
enriquecimento da refeição em termos de sabor;

⁻

Demonstração dos riscos associados à incorreta distribuição das refeições ao longo do dia e sugestão de
horários a colocar em prática;

⁻

Desmistificação da crença que o horário de refeições sugerido induzirá o aumento de peso.

Resultados:
1.

Elevação da cabeceira aquando da administração da alimentação (cama articulada);
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2.

Oferta de refeições mais completas do ponto de vista nutritivo (reforçadas sopas com peixe, carne e ovo) e de refeições mais saudáveis (sem uso de caldos préconfecionados e menor quantidade de gordura);

3.

Horário de refeições adotado: 9h; 13h; 16h; 19h; 21h. Nega episódio de vómito após alteração do horário.

Autocuidado Beber
Objetivos:

Atingido
X

1.

Elevar a cabeceira aquando da administração de líquidos (presença de disfagia);

2.

Utilizar estratégias que conduzam ao aumento do consumo de líquidos;

X

3.

Aumentar a ingestão de água para 500 ml/dia (ingestão atual de 200ml/dia).

X

Intervenções (MDAIF):
⁻

Ensinar sobre padrão de ingestão de
líquidos;

⁻

Planear estratégias de ingestão de
líquidos;

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre técnica
de administração de líquidos.

Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

Estratégias:
⁻

Consulta do manual do cuidador;

⁻

Esclarecimento dos riscos e reforço da necessidade de elevação da cabeceira aquando da administração de líquidos;

⁻

Esclarecimento da importância de ingestão de líquidos na prevenção de complicações de saúde da pessoa idosa;

⁻

Sugestão de espessamento da água com gelatina em pó até à consistência desejada;

⁻

Sugestão de oferta de gelatinas para enriquecer a ingestão de líquidos (baseado no conhecimento da dieta praticada).

Resultados:
1.

Elevação da cabeceira aquando da administração de líquidos;

2.

Oferta de gelatinas, reforço de sopas e oferta de água espessada com gelatina em pó;

3.

Aumento do consumo de água para uma média de 500ml/dia (melhoria das características da urina e mucosas).

Autocuidado Atividade física
Objetivos:

Atingido
X

1.

Manter o colchão de pressão alternada funcional;

2.

Aceitar empréstimo de cama articulada;

X

3.

Ajustar cadeira de rodas (braço muito alto e não amovível, que dificulta as transferências);

X
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Avaliação
Parcialmente

Não Atingido

4.

Executar técnica correta de transferências;

5.

Executar técnica correta de posicionamentos;

X

6.

Adotar horário de posicionamentos aconselhado;

X

7.

Adotar equipamento adaptativo nos posicionamentos.

Intervenções (MDAIF):

X

X
Estratégias:
⁻

Consulta do manual do cuidador;

⁻

Identificação do motivo que conduziu ao desligar do colchão e esclarecer a importância
de estar em funcionamento de forma continua;

⁻

Realização de contacto com a delegação da Cruz Vermelha de Aveiro no sentido de
solicitar informações relativas ao aluguer de cama articulada e cadeira de rodas. Sem

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre técnicas de mobilização;

⁻

Ensinar/Instruir/Treinar sobre equipamentos adaptativos.

disponibilidade imediata para o equipamento necessário (fica em lista de espera);
⁻

Incentivo à aceitação do empréstimo da cama articulada oferecido pela vizinha;

⁻

Incentivo à realização da adaptação da cadeira de rodas pelo A (demonstração de
habilidade para este tipo de trabalhos);

⁻

Demonstração e treino da técnica de alternância de decúbitos;

⁻

Demonstração e treino da técnica de transferências;

⁻

Explicação da importância do cumprimento do horário de alternância de decúbitos;

⁻

Explicação do benefício do uso de almofadas para alívio das zonas de maior pressão.

Resultados:
1.

Confirmação de colchão de pressão alternada funcional na totalidade das VD seguintes;

2.

Cama articulada instalada, embora não acoplada de grades (manutenção das tábuas laterais);

3.

Cadeira de rodas adaptada;

4.

Técnica de transferência correta;

5.

Melhoria na técnica de posicionamento;

6.

Aproximação dos horários de posicionamento com os adequados;

7.

Uso de almofadas no posicionamento.
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Entre a 4ª e a 5ª VD também se justificou um contacto telefónico, desta vez para incentivar à adaptação da cadeira de rodas, à alteração das camisas
(abertura da parte de trás) e ao ajuste dos horários das refeições.
5ª VD - Duração de 60 minutos. Teve como objetivo reforçar e corrigir algumas técnicas e comportamentos. Dado que, inicialmente, foram identificadas
várias dificuldades ao nível da maioria dos autocuidados, impôs-se como necessário realizar uma VD em que não fossem abordados novos
conhecimentos e habilidades, mas sim consolidar os adquiridos e trabalhar os que ainda não se encontravam ajustados.
6ª VD – Duração de 45 minutos. Avaliação pós-intervenção.
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APÊNDICE X – Questionário de avaliação da satisfação dos CIF em relação ao PI e
ao material de suporte pedagógico disponibilizado
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APÊNDICE XI – Satisfação dos CIF em relação ao PI e ao material de suporte
pedagógico disponibilizado
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APÊNDICE XII – Declaração de Consentimento Informado para a Recolha de Dados
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APÊNDICE XIII - Declaração de Consentimento Informado para implementação do PI
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