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Objetivos Estratégias de Intervenção

Apoiar/Capacitar Elementos da CA, Cuidadores 
Familiares, no processo de 
transição/desempenho do papel de Cuidador de 
familiar dependente

Realização de Sessões de discussão e partilha de 
experiências.
Realização de sessões de treino de cuidados à pessoa 
dependente- Simulação

UaCuida – Projeto de Intervenção
na Comunidade Académica da 
Universidade de Aveiro, 2019-2020

TRANSIÇOES FAMILIARES :
CUIDADORES FAMILIARES

PARENTALIDADE



CONTEXTUALIZAÇÃO - PANDEMIA
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11 março 2020 declaração de Pandemia de
COVID-19 - acarretou dificuldades acrescidas
no acesso e manutenção de redes de apoio, o
que motivou a procura de formas diferentes e
inovadoras de ajudar esta população, que por
si só já se encontra mais desprotegida.



CONTEXTUALIZAÇÃO - PANDEMIA

Impossibilidade de realização de sessões 
presenciais, com cuidadores

Sentido da responsabilidade Social, em 
contexto de Pandemia - Que apoio 
dar aos cuidadores e como?
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CONTEXTUALIZAÇÃO - PANDEMIA
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Projeto - Transformação 
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A TRANSFORMAÇÃO
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A TRANSFORMAÇÃO 
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• E_Colóquios

• Site – Uacuida.com

https://disc-tambourine-acjs.squarespace.com/

https://disc-tambourine-acjs.squarespace.com/


A TRANSFORMAÇÃO 
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RESULTADOS - A 
TRANSFORMAÇÃO
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Projeto - Transformação 

• Como divulgar?
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Agenda do Site uacuida.com ; por contato direto



Resultados  

• Realizados seis e-colóquios, quinzenais, online, entre abril e julho de 2020. 

• Presentes 4-12 cuidadores, por colóquio

• Duração de e-colóquios – entre 120m-150m

• Os Cuidadores familiares foram maioritariamente mulheres, filhas, noras e mãe 
da pessoa dependente

• Realizados 2 e-colóquios de discussão aberta, sobre o  Ser cuidador em tempos 
de Pandemia – onde se evidenciaram as áreas de preocupação, envelhecimento; 
escassez de apoio; conflito de sentimentos; ansiedade com a pandemia; 
dependência; imprevisibilidade do futuro e gestão de tempo.
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Resultados  

• Foram realizados 4 e-colóquios estruturados sobre as temáticas
• Cuidar, Cuidando-se: o que faz o cuidador no dia a dia como 

cuidador Vs o que pode fazer e como
• Estratégias de Gestão do Stress
• Estratégias de Gestão de Sobrecarga no Cuidado a Familiar 

Dependente, com uma sessão de relaxamento.
• Ser cuidador – como posso Gerir os cuidados à pessoa 

dependente (cuidados de higiene, alimentação, medicação...)
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CONCLUSÃO 

•A transformação do projeto, de sessões presenciais 
programadas para e-colóquios, permitiu criar uma 
importante forma de comunicação e apoio aos cuidadores, 
em tempo de confinamento, logo no início da pandemia. 
•Da implementação dos colóquios on-line emerge a 

necessidade de ajuda, esclarecimento de dúvidas e partilha 
de sentimentos, emoções e dificuldades entre pessoas que 
experienciam realidades semelhantes. 
•Durante a pandemia acentuam-se as dificuldades, agravam-

se as dúvidas e o isolamento aumenta entre os cuidadores 
informais, pelo que a adaptação de programas de apoio e 
capacitação adquire ainda maior relevância.
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CONCLUSÃO 
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e-colóquios - permitiram a partilha de experiências enquanto 
cuidador, minorando o sentimento de isolamento e compreensão de 
que todos estão num processo de transição e aprendizagem

Site uacuida.com – veio trazer informações úteis, em linguagem 
acessível e sustentada na evidência Cientifica

A participação/sessão cerca de 7 (média) demonstra a importância deste formato 
de colóquios para as famílias, por um lado – mais confortável estar em casa, com 
participação síncrona, ou em caso de dúvida poderem colocar questões por email, 
por outro a dificuldade que tem os cuidadores em aceder a este tipo de eventos, 
por falta de tempo ou de competências digitais



RESULTADOS 

•Realizados 39 e-colóquios semanais entre abril de 
2020 e janeiro de 2021. (à data já realizados 60)

•Participação por e-colóquio entre 13 e 47 pais, com 
uma média de 32,6 (dp=7,6) participantes.
•Os colóquios foram programados para 90 minutos 
à em média os participantes permaneceram 
durante 102,25 minutos (dp=42,29; mínimo=10; 
máximo=187) devido à elevada intervenção dos 
participantes com questões e incertezas.
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RESULTADOS 
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Gravidez/Parto
• Vigilância da saúde da mulher 

grávida
• Emoções na gravidez
• Transição para Parentalidade
• Preparação para Trabalho de 

parto, Gestão da dor no TP
• Amamentação; preparação, 

complicações, regresso ao 
trabalho, mitos e crenças
• Vigilância de Saúde no  

Puerpério 

Recém-Nascido
• Cuidados imediatos ao RN: 

Corte Cordão, Pele a pele,
• Cuidados ao recém-nascido, na 

maternidade (rastreios) e no 
regresso a casa (Higiene, sono, 
roupa…)
• Vigilânia Saúde RN, Vacinação
• Segurança infantil, acidentes em 

casa
• Tranporte seguro do RN
• RN e o calor



CONCLUSÃO 
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e-colóquios à contribuir para 
suprimir as necessidades gravidas/casais, no 
processo de transição para Parentalidade

Site uacuida.com – veio trazer 
informações úteis, em linguagem acessível e 
sustentada na evidência Cientifica

Elevada participação/sessão (media 32), demonstra a 
importância deste formato de colóquios para as famílias –
mais confortável estar em casa, com participação síncrona, 
ou em caso de dúvida poderem colocar questões por email.
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Obrigada pela vossa atenção
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