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 “Os seres humanos têm 

necessidade de estimulação para sobreviver. No crepúsculo das suas vidas, sós, muitas 

vezes prisioneiros de uma cama ou de uma cadeira de rodas, eles retornam à época em 

que os consideravam dignos e úteis. A sua antiga forma de ver o mundo substitui as 

perceções atuais e tudo se confunde no seu espírito: voltam ao passado para tornar a 

dar um sentido à sua vida presente e estimulam-se pelas suas reminiscências”.  

Margot Phaneuf 
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RESUMO 

 

Introdução: O aumento considerável da esperança média de vida tem-se traduzido no 

prolongamento, de algumas doenças crónicas e incapacitantes, levando assim ao 

agravamento da morbilidade adquirida previamente e de uma maior vulnerabilidade do 

doente, necessitando de cuidados específicos, sendo necessário a nomeação de um 

cuidador para prestar cuidados ao doente. 

Estes doentes e os cuidadores, vivem num processo particularmente difícil, sendo 

confrontados com um processo de doença muitas vezes complexo, física e 

emocionalmente desgastante, onde é necessário lidar com sucessivas perdas do seu 

familiar. Desempenham assim um papel fulcral de grande responsabilidade para que o 

doente tenha os melhores cuidados nesta que é a sua última fase do ciclo de vida, onde 

muitas vezes esta prestação de cuidados é pouco ou nada valorizada. 

Objetivo: Compreender e analisar as vivências/experiências dos cuidadores perante 

um doente com uma doença terminal não-oncológica em ambiente domiciliário. 

Metodologia: Método de investigação qualitativa, de carater exploratório-descritivo 

com uma abordagem fenomenológica. Para a realização deste estudo utilizou-se uma 

amostra não probabilística, intencional, como ferramenta a entrevista semi-estruturada, 

procedendo-se há concretização de oito entrevistas a cuidadores de doentes com uma 

doença terminal não-oncológica em ambiente domiciliário, residentes no concelho de 

Celorico de Basto. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas e analisadas, seguindo os passos estabelecidos por Van Max Manen (1990). 

As entrevistas foram realizadas no domicílio do cuidador, de janeiro a março de 2017. 

Resultados: Os cuidadores são na sua totalidade do sexo feminino e de religião 

católica. No que se refere ao grau de parentesco, maioritariamente são filhas (75%). A 

maioria das cuidadoras é casada (75%), no momento encontravam-se numa situação de 

desemprego (37,5%). Em relação ao nível de escolaridade este é baixo, tendo 37,5% 

apenas o 4º de escola.  

As idades das entrevistadas variam entre os 23 e os 60 anos, de salientar que 75% das 

cuidadoras têm mais de 50 anos de idade. 
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De referir também que a grande maioria das cuidadoras vivem na mesma habitação que 

o doente (87,5%). E prestam esse cuidado ao doente entre os 6 meses e os 14 anos, de 

sobressair que 50% dos cuidadores prestam cuidados há 10 ou mais anos 

Através da leitura das entrevistas e da análise das mesmas foram encontrados oito temas 

centrais: cuidar de um doente terminal com uma doença não-oncológica, primeiros 

sinais (alterações neuro degenerativas), cuidar na terminalidade (experiência atual no 

cuidar), expressão de sentimentos, dificuldades no cuidar, deficit de conhecimento da 

doença (falta de informação), alteração da situação do cuidador e mecanismos de 

coping. Sendo o tema central cuidar de um doente terminal com uma doença não-

oncológica, em contexto domiciliário é influenciado diretamente pelos restantes sete 

temas. 

Conclusão: Os cuidadores de um doente terminal com uma doença não-oncológica 

em ambiente domiciliário, experienciam momentos de gratificação e de realização, 

assim como de desgaste e revolta. Desta forma, torna-se necessário criar ou reestruturar 

os apoios aos cuidadores para prestar melhores cuidados ao doente e minimizando a 

sobrecarga dos mesmos.  

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos, Cuidadores, Domicílio  
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ABSTRACT  

Introduction: The considerable increase in the average life expectancy has resulted 

in the prolongation of some chronic and incapacitating diseases, thus leading to 

aggravation of previously acquired morbidity and greater vulnerability of the patient, 

requiring specific care, being necessary the appointment of caregiver to care for the 

patient. 

These patients and their caregivers live in a particularly difficult process and are 

confronted with an often complex, physically and emotionally draining illness process 

where they have to deal with successive losses of their family member. They thus play a 

central role of great responsibility so that the patient has the best care in what is the last 

phase of the life cycle, where often this care is little or nothing valued. 

Objective: To describe and understand the experiences / experiences of caregivers 

before a patient with a non-oncological terminal illness in a home environment. 

Methodology: Method of qualitative research, exploratory and a phenomenological 

approach. In order to perform this study, a non-probabilistic, intentional sample was 

used as a tool for the semi-structured interview. Eight interviews were carried out with 

caregivers of patients with a non-oncological terminal illness in a home environment, 

residents of the municipality of Celorico de Basto. All the interviews were recorded in 

audio and later transcribed and analyzed, following the steps established by Van Manen 

(1990). The interviews were carried out at the caregiver's home, from January to March, 

2017. 

Results: Caregivers are in their totality female and of catholic religion. In relation to 

the degree of kinship, they are mostly daughters (75%). Most caregivers are married 

(75%), they were currently unemployed (37.5%). In relation to the level of schooling is 

also low, tense 37.5% only the 4th of school. 

The ages of those interviewed ranged from 23 to 60 years, of which 75% of caregivers 

were over 50 years of age. 

It should also be noted that the vast majority of caregivers live in the same room as the 

patient (87.5%). And who give this care to the patient between the ages of 6 months and 
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14 years, it should be noted that 50% of caregivers have been providing care for 10 or 

more years 

Through reading the interviews and analyzing them, seven central themes were 

identified: first signs (neurodegenerative changes), care in the terminal (current 

experience in caring), expression of feelings, difficulties in caring, lack of knowledge of 

the disease (lack of information), alteration of the caregiver's situation and coping 

mechanisms. Being the central theme the experiences / experiences of the caregivers of 

a patient with a non-oncological terminal illness, in a home context. 

Conclusion: Caregivers of a terminal patient with a non-oncological disease in a 

home environment experience moments of gratification and fulfillment, as well as wear 

and tear and revolt. In this way, it is necessary to create or restructure caregivers' 

support to provide better care to the patient and to minimize the burden on caregivers. 

Key Words: Palliative Care, Caregivers, Domicile 
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SIGLAS 

 

. UICISA-E: Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde- 

Enfermagem 

. CLAS: Centro Local de Ação Social (Celorico de Basto) 

. OMS: Organização Mundial de Saúde 

. ONU: Organização das Nações Unidas 

. ANCP: Associação Nacional de Cuidados Paliativos 

. INE: Instituto Nacional de Estatística 

. RENTEV: Registo Nacional do Testamento Vital 

. TV: Testamento Vital 

 . DAV: Diretivas Antecipadas de Vontade 

. ABVD: Atividades Básicas de Vida Diária 

. AVD: Atividades de Vida Diária 

. AIVD: Atividades Instrumentais de Vida Diária 

. AVC: Acidente Vascular Cerebral  
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INTRODUÇÃO  

O envelhecimento é hoje uma manifesta questão demográfica, que representa um papel 

significativo na preparação para o desafio sobre a presente organização da sociedade. A 

estrutura etária da população constitui um dos aspetos que torna a abordagem do 

envelhecimento demográfico, uma prioridade, devendo-se ao aumento dos níveis de 

esperança média de vida e do declínio da natalidade. Por outro lado, esse aumento 

considerável da esperança média de vida tem-se traduzido no aumento das doenças 

crónicas e incapacitantes. O número de pessoas com doença em fase avançada e em fase 

final de vida tem vindo a crescer, existindo doentes que vivem e morrem com dores e 

sintomas físicos não controlados, com problemas psicológicos, sociais e espirituais não 

resolvidos, sendo este sofrimento passível de ser aliviado no âmbito dos cuidados 

paliativos.  

Desta forma, importa saber como os familiares e/ou cuidadores dos doentes gerem toda 

esta situação, perante o doente em fase final de vida, daí a importância deste tema que 

se debruçará sobre as vivências/experiências dos cuidadores perante uma doença 

terminal não-oncológica em ambiente domiciliário.  

Perante, surge a questão de investigação do presente estudo: “Quais as vivências do 

cuidador do doente com uma doença não-oncológica em ambiente domiciliário?”. Para 

tal, foi utilizado um método qualitativo, de natureza fenomenológica e de caracter 

exploratório-descritivo, utilizando o método proposto por Van Max Manen (1990). 

Este estudo tem como objetivo geral de investigação compreender e analisar as 

vivências/experiências dos cuidadores perante um doente com uma doença terminal 

não-oncológica em ambiente domiciliário. 

Como objetivos específicos foram definidos para este estudo: 

- Descrever a experiência de cuidar de alguém numa situação terminal de uma doença 

não-oncológica; 

- Identificar sentimentos associados ao cuidar de alguém nessa mesma situação; 

- Conhecer as dificuldades e lacunas que o cuidador apresenta perante o doente na 

situação à qual está a passar; 
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- Conhecer de que forma a situação (familiar, social, física, psicológica…) do cuidador 

se altera após o cuidar da pessoa com a doença; 

- Conhecer os apoios (social, familiar, institucional…) que o cuidador e a pessoa 

cuidada têm para aquela situação.  

Para que fosse realizado esta avaliação, recorreu-se à concretização de uma entrevista 

semi-estruturada onde fosse possível tirar as conclusões destes objetivos específicos. 

Realizaram-se 8 entrevistas, que decorreram entre 27 de janeiro e 30 de março de 2017, 

tendo sido gravadas, transcritas e analisadas logo após a realização das mesmas. 

A implementação deste estudo foi precedida de uma avaliação da Comissão de Ética da 

Unidade de Investigação de Ciências da Saúde-Enfermagem (UICISA: E) da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra, da autorização do Presidente do CLAS de 

Celorico de Basto e a autorização pela Diretora Técnica do Centro Comunitário Bento 

XVI. 

Desta forma, esta dissertação é constituída por quatro partes. O primeiro capítulo faz 

uma abordagem sobre envelhecimento, aspetos demográficos, Cuidados Paliativos, e 

outros aspetos relevantes. No segundo capítulo e terceiro faze-se referência à 

fenomenologia e metodologia respetivamente.  

Por fim, estão algumas reflexões finais, com algumas sugestões e limitações 

encontradas ao longo desta investigação. 

As referências bibliográficas estão em concordância com as normas da APA 5ª edição.  
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Enquadramento Teórico 

 

O enquadramento teórico ou fase conceptual caracteriza-se pela definição de um tema 

ou de um domínio de investigação, tendo início quando o investigador trabalha uma 

ideia no sentido de orientar a sua investigação. Essa ideia pode resultar de observações e 

experiências pessoais, de quadros teóricos e conceptuais, da literatura, dos problemas 

práticos ou de conferências. Contudo para que o estudo seja realizável o seu domínio 

deverá ser delimitado. Para Fortin (1999) citado por Ribeiro (2012), o processo de 

formulação de ideias, de as documentar em torno de um tema ou assunto preciso com o 

objetivo de chegar a uma conceção clara e estruturada da finalidade do assunto em 

estudo, ou seja, aprender a pensar, a colocar uma boa questão, a encontrar uma resposta 

e a verificar a validade da resposta para que a investigação tenha um bom termo e que 

tenha uma finalidade e só se consegue tudo isto com um processo de conceptualização. 

Essa fase só se inicia quando o investigador trabalha numa ideia para orientar a sua 

investigação, onde essa ideia resulta de observações e experiências pessoais, de quadros 

teóricos e conceptuais, da literatura, dos problemas práticos ou de conferências.  

Na produção de investigação e no empreendimento da descoberta, existem certos 

atributos comuns, nomeadamente na investigação qualitativa, onde os investigadores 

não subscrevem uma única verdade, mas antes muitas verdades e que exploram a 

natureza interior do participante com maior respeito pela sua perspetiva e espaço, não 

corrompendo o contexto natural dos fenómenos estudados. As experiências dos 

participantes são os achados da investigação qualitativa. Portanto, é essencial que estas 

experiências sejam relatadas pelas pessoas que as vivem, daí o aparecimento da 

fenomenologia, que possibilita aos investigadores o enquadramento para descobrir 

como é viver a experiência.  
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PARTE I- CUIDAR DE UM DOENTE TERMINAL COM 

UMA DOENÇA NÃO-ONCOLÓGICA NA PERSPETIVA 

DOS CUIDADORES EM AMBIENTE DOMICILIÁRIO  
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1. Cuidar de um doente terminal com uma doença não- 

oncológica na perspetiva dos cuidadores em ambiente 

domiciliário  

O envelhecimento tem sido considerado um problema importante, sendo esta a etapa de 

vida que antecede a morte para a maioria dos indivíduos, independentemente da classe, 

género, etnia ou local.  

Nas pessoas com idade avançada a morte pode ser perspetivada (enquanto construção 

social) mais como um problema ao nível individual do que ao nível da sociedade. É um 

processo natural do ciclo de vida. Nos idosos, a morte pode ser associada a várias 

doenças que comprometem a independência e a autonomia. O acometimento da 

população idosa por condições crónicas de saúde e sem possibilidade de cura ocorre 

cada vez mais em grande escala. A pessoa vive um momento particularmente difícil e 

complexo ao qual a família tem um papel primordial no apoio desse momento mais 

exigente e delicado pelo qual estão a atravessar, na medida em que têm que se 

confrontar com um processo delicado quer ao nível físico e emocional. A família é 

muitas vezes confrontada em lidar com sucessivas perdas do seu ente querido.  

Nesta linha de pensamento, Moreira (2001, p.62) citado por Pereira (2010), considera 

que “(…) o cuidar do doente terminal é um processo onde os contextos pessoal, social, 

cultural e assistencial se interpenetram e cada um por si adquire grande importância, 

pelo que o modelo de cuidados deverá incluir o doente e família como uma unidade a 

ser cuidada”.  

 

1.1. O Envelhecimento  

Durante milhares de anos a humanidade teve sua curiosidade investigada pela 

inevitabilidade do processo de envelhecimento. A ele frequentemente nos referimos 

como um mistério ou um problema biológico não solucionado.  

A longevidade humana é uma realidade incontestável, contudo, vive-se no desejo de não 

se envelhecer, pelo que compreende este processo natural, dinâmico, simultaneamente 

progressivo e irreversível. É importante referir que o envelhecimento não se 
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circunscreve apenas ao idoso, antes ocorre ao longo da vida- desde o nascimento até à 

morte.   

O envelhecimento da população é um fenómeno universal e numerosas são as 

referências que consideram a sua individualidade, diversidade e multidimensional nas 

dimensões biológica, psicológica e social. Apesar de, para a sua compreensão, muito 

terem contribuído as diferentes teorias explicativas, rapidamente nos apercebemos de 

que há idosos e idosos, e que qualquer um deles tem inscrito toda a sua longa história de 

vida, determinada quer pelo seu património genético quer pelo seu património 

psicossocial, com a única certeza de que se trata de um processo individual, inevitável e 

irreversível. Assim sendo, trata-se de um processo diferencial, a que Fontaine (2000) 

citado por Pereira (2010) faz uma explicação importante quando distingue o 

envelhecimento de velhice, dizendo que enquanto a velhice é um estado que caracteriza 

um grupo de determinada idade, o envelhecimento é um processo, marcado por um 

conjunto de fenómenos dinâmicos que evocam transformações do organismo de 

natureza biológica ou psicológica, em função do tempo.  

 

1.2. O Contexto Português – Aspetos Demográficos  

Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está a crescer muito 

rápido em relação a que qualquer outra faixa etária. Em 2002, quase 400 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais viviam no mundo em desenvolvimento. Até 2050, este 

número terá aumentado para aproximadamente 840 milhões, o que representa 70% das 

pessoas na terceira idade em todo o mundo (World Health Organization, 2002). 

Hoje a Europa é um dos espaços mais envelhecidos do mundo. O índice de 

envelhecimento para a EU, em 2013, era de 119 idosos por cada 100 jovens. O índice 

mais elevado situa-se na Alemanha (159), a que se seguia a Itália (154), Bulgária (142), 

Grécia (140) e Portugal (136). Por oposição, o índice de envelhecimento refletia um 

número de jovens superior ao de idosos na Irlanda (57), Luxemburgo (84), Chipre (85), 

Eslováquia (88), França (97), Polónia e Reino Unido (99), (INE, 2015). 

Como referido no “World Population Ageing 2013”, divulgado em 2013 pela divisão 

da população das Nações Unidas (United Nations Population Division), o 

envelhecimento da população está a progredir rapidamente em muitos dos países 
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pioneiros no processo de transição demográfica- processo pelo qual o declínio da 

mortalidade é seguido por reduções na natalidade (INE, 2015). 

 Este relatório faz também referência da Segunda Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento em 2002, onde as projeções demográficas da época apresentavam uma 

tendência evidenciada de um envelhecimento contínuo, variando esta problemática de 

país e de região, mostrando profundas consequências do envelhecimento sobre um vasto 

processo económico, político e social. O primeiro e mais importante é o aumento e a 

prioridade na promoção do bem-estar e a proporção de idosos na maioria dos países do 

mundo (World Population Ageing, 2013).  

Segundo as Nações Unidas, este processo deverá continuar ao longo das próximas 

décadas e irá, provavelmente, afetar todo o mundo (INE, 2015). 

Ainda de acordo com os dados divulgados nesse relatório, a proporção mundial de 

pessoas com 60 e mais anos de idade aumentou de 9,2% em 1990 para 11,7% em 2013 

e espera-se que continue a aumentar, podendo atingir 21,1% em 2050. Em valores 

absolutos, as projeções das Nações Unidas apontam para que o número de pessoas com 

60 e mais anos de idade passe para mais do dobro, de 841 milhões de pessoas em 2013 

para mais de 2 mil milhões em 2050 e o número de pessoas com 80 e mais anos de 

idade poderá mais do que triplicar, atingindo os 392 milhões em 2050. (INE, 2015). 

Portugal é o 4º país da União Europeia com maior proporção de idosos. Em 2014, a 

população residente era constituída por 14,4% de jovens, 65,3% de pessoas em idade 

ativa e 20,3% de idosos, tendo esse número ser cada vez maior (INE, 2015). 

As projeções sobre a população portuguesa sugerem um aumento continuado do 

envelhecimento da população, essencialmente em consequência da manutenção das 

baixas taxas de natalidade e do previsível aumento da esperança de vida.  

No final do ano 2000 Portugal tinha uma população residente de cerca 10 257 milhares 

de indivíduos, tendo chegado no ano de 2010 aos 10 626 milhares, ano a partir do qual 

se verifica a inversão desta tendência. Prevendo-se um, decréscimo até aos 9 302 

milhares de indivíduos em 2050, de que resulta uma taxa de variação negativa dos 

efetivos populacionais entre 2000 e 2050 (-9,3%). Com esta tendência verifica-se que a 

população caminha para um duplo envelhecimento, mais idosos e menos jovens, onde a 
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proporção de idosos mantém a tendência de crescimento ao longo de todo o período, em 

qualquer um dos cenários, atingindo cerca de 32%, em 2050 (INE, 2003).  

Face aos resultados obtidos na figura 1, em Portugal o índice de envelhecimento tenderá 

a aumentar nos próximos anos, havendo uma estabilização quando começarem a entrar 

na faixa dos 65 e mais anos as gerações nascidas já num contexto de níveis de 

fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações, esta estabilização dar-se-á 

próximo de 2060. A estes resultados obtidos, o índice de envelhecimento poderá mais 

que duplicar, mostrando um acréscimo acentuado até 2060, havendo novo aumento a 

partir do ano de 2070 (INE, 2017). 

 

Figura 1. Índice de envelhecimento (projeções 2015-2080) 

 

De acordo com alguns estudos, Portugal perderá população até 2060, passando dos 10,5 

milhões em 2014, para os 8,6 milhões de residentes, onde o índice de envelhecimento 

tenderá a estabilizar-se na proximidade dessa data, quando as gerações nascidas num 

contexto de níveis de fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações já se 

encontrarem no grupo etário 65 e mais anos. (INE, 2017).  

 Em qualquer dos cenários, a percentagem de idosos mantém-se superior à de jovens, 

facto que explica o aumento do Índice de Envelhecimento, particularmente forte no 

cenário de envelhecimento onde se prevê que possa atingir os 395 idosos por cada 100 

jovens em 2050, ou seja, quase quadruplica face a 2000 (102,2), duplicando por volta 

dos anos 2025, (INE, 2003). Portugal, tal como os restantes países a nível europeu estão 

a envelhecer, estimando-se que seja o quarto país da União Europeia com maior 

Adaptado de: INE (2017) 
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percentagem de idosos, apenas ultrapassado pela Espanha (35,6%), Itália (35,3%) e 

Grécia (32,5%) (Lobo, Santos & Gomes, 2014). A questão do envelhecimento suscita 

assim uma preocupação importante tanto nas esferas sociais como políticas. A 

acrescentar a esta tendência do aumento da população idosa onde ultrapassará os dois 

terços da população total e que poderá colocar em risco a sustentabilidade da mesma, 

acrescenta ainda a todas estas projeções o índice de dependência que apresenta 

perspetivas de aumento nos próximos anos, atingindo em 2050 os 57,8%, o que 

significa que mais de metade dos idosos se encontrarão numa situação de dependência 

de outrem (INE, 2017). 

Estes dados representam um desafio para todos, pelo que é necessário elaborar 

plataformas de intervenção que otimizem os diferentes atores envolvidos de forma a 

potenciar a sua articulação e a evitar a sobrecarga das redes de suporte.   

Segundo os resultados obtidos e como se pode verificar na figura 2, entre o período 

2000 e 2025, é notório um envelhecimento na base da pirâmide, verifica-se que o efeito 

da conjugação dos níveis: diminuição da taxa de fecundidade; aumento da esperança de 

vida e a variação dos saldos migratórios contribuem para o efeito do envelhecimento da 

população. Em 2050, é visível um duplo envelhecimento mais notório no topo da 

pirâmide. Confirma-se o acentuar do fenómeno do envelhecimento até 2050, agora mais 

evidente tanto pelo topo como pela base da pirâmide, em qualquer dos cenários 

considerados, agravando pela influência do aumento da esperança de vida. 

Figura 2. Pirâmides etárias (segundo diferentes cenários) 

 

 

 

2000-2025 2000-2050 

Adaptado de: INE (2003) 
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A maior longevidade das mulheres está evidenciada no aumento mais forte da 

população idosa feminina, percetível já em 2025 (INE, 2003). 

Estudos apontam que a população com 65 e mais anos de idades entre 2015 e 2080 

poderá passar de 2,1 para 2,8 milhões de pessoas no nosso país. (INE, 2017). 

 

1.3.Processo de Transição para a Dependência nas Doenças Crónico-

degenerativas (Demência) 

 

Com o envelhecimento da população, em especial com o aumento do número de 

indivíduos mais velhos, verifica-se também uma fragilidade na saúde de cada um. A 

saúde, ou melhor, a falta dela é indicada como um problema, embora vá variando de 

individuo para indivíduo. Com a idade avançada, aumenta o risco do aparecimento de 

doenças crónicas não transmissíveis ou degenerativas (como tumores, diabetes, doenças 

cardiovasculares, Alzheimer) e aumentam as dificuldades de mobilidade, de visão e 

audição, problemas que, muitas vezes, se fazem acompanhar por uma perda progressiva 

de autonomia e por uma maior dependência do apoio exterior, familiar ou social (Rosa, 

2012).  

A doença crónica é caracterizada por ser prolongada no tempo e não ter cura, e, 

consequentemente, a dependência será uma ameaça, que os idosos temem, mas que, 

com o passar dos anos os torna mais vulneráveis (Burlá & Azevedo, 2011). 

O envelhecimento humano é um processo universal, progressivo, declinante e 

intrínseco. O seu processo fisiológico é caracterizado por modificações que abrem a 

guarda do organismo, favorecendo o aparecimento de doenças. Há uma mudança do 

estado anabólico para o estado catabólico, onde as reservas começam a ser utilizadas e 

se inicia o declínio (Burlá & Azevedo, 2011).  

À medida que aumenta a expetativa de vida, um número cada vez maior de pessoas 

ultrapassa os 65 anos e vive até uma idade muito avançada, o que aumenta 

drasticamente o número de idosos. Os padrões de doença nos últimos anos de vida 

também estão a mudar. Mais pessoas morrem pelo agravamento de doenças crónicas do 
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que por doenças agudas, desta forma, um número muito maior de indivíduos precisou 

de algum tipo de ajuda para os problemas provocados por essas doenças ao final da sua 

vida, e a população que requer cuidados é hoje muito mais velha. São este tipo de 

patologias que merecem um profundo e uma importante intervenção, sendo aquelas que 

de curso evolutivo e incapacitante comprometem a independência e a autonomia do 

doente. Sendo as doenças, do sistema cardiovascular, respiratório, osteoarticular, as 

demências, cancro, a síndrome da imunodeficiência adquirida, as privações sensoriais e 

as doenças degenerativas neurológicas as mais frequentes (INE, 2017). As doenças 

crónicas são de curso evolutivo e incapacitante, não sendo passíveis de cura, porém 

podem ser controladas. Este tipo de doenças pode atingir todas as faixas etárias, contudo 

a idade avançada é o maior fator de risco para o seu aparecimento aliado à comorbidade. 

Para estas doenças, não existe tratamento curativo e sim o controle, objetivando evitar 

complicações e sequelas graves. Este tipo de doenças, podem progredir com intenso 

sofrimento até à morte para o doente e para a família como um dos maiores desafios 

para os profissionais.  

O aparecimento de uma dependência implica uma transição para uma nova vida, devido 

a um acontecimento não antecipado (na maior parte das vezes) que pode surgir de forma 

abrupta (por exemplo, AVC, acidente, etc.) ou de forma progressiva (podendo neste 

caso classificar-se de acontecimento antecipado), na maioria dos casos associado a uma 

diminuição da capacidade das estruturas ou funções do organismo (compromisso da 

mobilidade, da capacidade articular, capacidade instrumental, capacidade mental, etc.), 

como acontece no caso de uma demência (Sequeira, 2010). 

Os doentes, com enfermidades crónicas em fase terminal são frágeis, entrando funções 

em declínio, onde um dia a melhora não será possível. O estado de fragilidade leva à 

redução da capacidade para realizar as atividades práticas e importantes da vida diária, 

com queda drástica das reservas orgânicas.  

Os doentes que morrem de doenças crónicas degenerativas e não oncológicas tendem a 

ter mais de 65 nos de idade e uma prolongada trajetória de doença que culmina, na 

maioria dos casos, na morte em contexto hospitalar (agudo). Tendo sido identificados 

diversos fatores que determinaram o internamento hospitalar: incapacidade de controlo 

de sintomas da doença, particularmente a dor; inadequação da avaliação das 

necessidades e planeamento das respostas em cuidados de saúde; falta de cuidadores 

informais; falta de suporte para os cuidadores informais (Magalhães, 2009).  
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A população desta faixa etária e com doenças crónicas experimentam um padrão típico 

de admissões hospitalares de curta duração para dar resposta a episódios de exacerbação 

aguda da doença, alternadas com longos períodos de tempo em casa ou em lares 

residenciais recebendo, em muitos casos, uma atenção escassa, pouco coordenada e, 

com frequência pouco competente, de serviços em exaustão (Magalhães, 2009).  

As necessidades de cuidados paliativos nestes contextos tendem a não ser reconhecidas, 

nem avaliadas, nem planeadas. A necessidade destes doentes carece cada vez mais deste 

tipo de cuidados e em maior número. Sendo os cuidados paliativos um modelo 

interdisciplinar de cuidados ativos e integrais prestados a doentes, com doenças em fase 

avançada ou terminal, eles são essenciais para a população idosa, que é acometida por 

diversas modificações fisiológicas e da saúde, o que a torna dependente de tais cuidados 

(Gutierrez & Barros, 2012).  

São várias as situações de doença com carácter evolutivo que conduzem a um estado 

terminal e que requerem da prestação de cuidados paliativos, designadamente, as 

doenças oncológicas em estado avançado, as patologias degenerativas e graves do 

sistema nervoso central, a síndrome da imunodeficiência adquirida em fase avançada, as 

designadas insuficiências de órgão avançadas (cardíaca, respiratória, renal, hepática), e 

as demências em estado adiantado (Pereira, 2010). Estas doenças, particularmente 

quando em situação adiantada e em rápida progressão, assumem grande complexidade e 

conduzem a uma debilitação progressiva do estado geral da pessoa, com o surgimento 

de múltiplos sintomas e problemas.  

As demências estão neste mesmo grupo, pois é aquela doença em que o doente 

apresenta, cumulativamente, uma doença grave em estado avançado com sucessiva 

evolução, sem possibilidade de tratamento curativo, com múltiplos sintomas e 

necessidades de cariz diverso, em intenso sofrimento (Pereira, 2010). Acrescente às 

características da condição terminal de vida, o grande impacto psicológico e emocional 

que esta situação tem na própria pessoa e nos que com ela convivem. O carácter 

irreversível e progressivo da doença terminal leva o doente a uma situação de crescente 

incapacidade e desta forma maior dependência.  

A figura 3, retrata a falência funcional na demência, estar tende a ser mais lenta e 

irregular do que qualquer outra patologia. A cada intercorrência, o doente perde a 
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capacidade funcional e a recuperação nunca o restitui ao patamar funcional anterior.  

(Maciel, 2008 citado por Burlá & Azevedo, 2011). 

 

Figura 3. Declínio funcional na demência 

 

 

 

Os doentes com doenças crónicas em fase terminal são frágeis, havendo um declínio nas 

suas funções e um dia a melhora não é possível. O estado de fragilidade leva à redução 

da capacidade para realizar as atividades práticas e importantes da vida diária com 

queda drástica das reservas orgânicas. A figura 3 acima observada indica essa mesma 

perda de capacidades, onde poderá haver uma manutenção dessa função por algum 

tempo, levando depois para perda violenta dessas funções conduzindo o doente para a 

morte. Esta última etapa poderá resultar num, grande e intenso número de sintomas, 

sendo difícil para o doente suportá-los sendo necessário um plano de cuidados mais 

complexo.  

A demência constitui um dos maiores problemas de saúde da população idosa da 

Europa, e em Portugal, onde já se estimam cerca de 160 000 doentes. Trata-se de uma 

patologia com um conjunto de sintomas específicos e característicos da doença mental 

(alterações da cognição, do comportamento e da interação). A doença de Alzheimer 

(DA) é a mais prevalente, sendo responsável por 50% a 70% dos casos diagnosticados 

(Santana, Farinha, Freitas, Rodrigues, & Carvalho, 2015). Nesta patologia, tanto a 

prevalência como a incidência, aumentam exponencialmente com a idade, duplicando 

aproximadamente a cada 5 anos (Lopes & Bottino, 2002). Apesar da maioria das 

Adaptado de: Lynn, Adamson (2003) 

Modificado por Maciel, MG  
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pessoas com demência fazer parte da população idosa, é importante evidenciar que nem 

todas as pessoas idosas venham a desenvolver esta patologia, podendo esta ser 

desenvolvida em qualquer idade, mas mais frequente a partir dos 65 anos. Pode, 

contudo, surgir em pessoas com idades compreendidas entre os 40 e 50 anos (Santana et 

al., 2015). Assim, em 2010, haveria cerca de 35, 6 milhões de pessoas com demência 

em todo o mundo e as projeções sugerem para que este valor possa duplicar a cada 20 

anos, para 65,7 milhões em 2030 e 115, 4 milhões em 2050 (Santana et al., 2015). 

Esta patologia é irreversível, sendo uma doença que não sustenta a possibilidade de 

tratamento curativo.  Fazem parte deste grupo de doenças, a doença de Alzheimer, 

demência vascular, demência frontotemporal (como por exemplo a de Pick), demência 

com corpos de Lewy, doença de Creutzfeldt-Jacob e as demências extrapiramidais 

(como por exemplo a doença de Parkinson e a de Huntigton).  

Na tentativa de dar resposta ao vasto leque de necessidades que estes doentes têm ao 

longo de todo o processo de doença grave, incurável, progressiva e/ou terminal, 

desenvolveram-se cuidados específicos, tendo como objetivo primordial o alivio dos 

sintomas, particularmente da dor e do sofrimento, e a promoção do conforto, atendendo 

o doente na sua globalidade dando-lhe uma resposta adequada às suas necessidades. 

Para isso é necessário considerar o leque de problemas e carências que os doentes 

tenham, procurando minimizá-los, proporcionando-lhes o alívio possível do sofrimento 

físico, psicológico e espiritual. Neste ponto os profissionais (enfermeiros, psicólogos, 

gerontólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, 

auxiliares de ação médica, assistentes espirituais e voluntários) têm um papel primordial 

tanto no cuidado direto ao doente, como mediador entre o médico e família ou até 

mesmo, doente e família. Estes profissionais, assumem uma verdadeira atitude de 

cuidado, presença, atenção e acompanhamento, definindo um plano de intervenção 

conjunto, beneficiado pelo entrecruzar dos contributos da especificidade de cada área do 

saber, lutando para o mais importante e maior objetivo, ajudar o doente a viver, da 

melhor maneira possível e com o máximo de conforto e qualidade, a vida que lhe resta.  

Neste tipo de doenças com doenças neurodegeneratias, sem a possibilidade de cura 

ocorre um declínio das suas funções orgânicas, levando-o a uma à circunstância de 

terminalidade de vida, o que requer a necessidade de cuidados paliativos (Fratezi & 

Gutierrez, 2011). 
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Daí o papel crucial dos profissionais nesta área de intervenção no apoio direto ao doente 

como também na família. Cada profissional dá o seu contributo específico, no sentido 

da definição do melhor plano de cuidados, sendo assumida na conceção de cuidados, em 

que os problemas e necessidades da pessoa doente e dos seus familiares são analisados e 

encarados de um modo conjunto, indo para além da mera somadas partes.  

Habitualmente, em cuidados paliativos é assumida uma abordagem interdisciplinar, 

consistindo na utilização combinada de diferentes disciplinas e áreas do saber, 

implicando uma partilha dinâmica e flexível das responsabilidades.  

O conhecimento, a confiança e a comunicação entre os profissionais da equipa tornam-

se, por conseguinte, fundamentais.  

A equipa está verdadeiramente constituída no momento em que todos “(…) os seus 

componentes colocam as suas competências ou capacidades de um interesse comum, 

através de uma livre expressão e partilha de opiniões, com o objetivo de realizar uma 

tarefa determinada” (Bernardo, 2006 citado por Pereira, 2010). 

Neste sentido o gerontólogo poderá ser uma mais-valia, enriquecendo assim, a equipa 

interdisciplinar que presta cuidados de qualidade e excelência ao doente com demência, 

uma vez que a gerontologia assenta em aspetos biológicos, psicológicos e sociais 

consecutivas à ação do tempo no organismo (envelhecimento), independentemente de 

qualquer fenómeno patológico (Fontaine, 2000 citado por Pereira, 2012). 

 

2. Cuidados Paliativos  

Com a mudança do perfil demográfico da população, cresce também, o número de 

doenças crónicas e/ou degenerativas, que acometem preferencialmente a população 

mais idosa causando prejuízos na sua capacidade funcional, tornando-a, dependente na 

realização das atividades de vida diária (Burlá & Py, 2014). É devido a estes fatores que 

a percentagem de pessoas com doença em fase avançada tem vindo a crescer, o que é 

acompanhado por um aumento de doentes em fase terminal de vida e que requerem 

cuidados mais especializados, como são os cuidados paliativos.  

Desta forma e levando-se em consideração o crescente número de pessoas idosas que 

precisam e venham a precisar de cuidados paliativos, essa temática constitui relevante 

questão de saúde pública. (Burlá & Py, 2014). 
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O termo paliativo deriva do latim pallium, que significa “manto”, “capa” e, nesta 

perspetiva, remete para o conceito de cobertura, envolvência, cuidado, desvelo e 

atenção. De facto, a filosofia subjacente aos cuidados paliativos é precisamente a de 

“encobrir” e aliviar os sintomas com os tratamentos adequados, que os eliminem ou 

diminuam, bem como ao sofrimento que está associado ao processo de doença, e de 

“envolver” a pessoa doente e seus familiares com carinho, presença e atenção, 

acompanhando-os num processo de transição particularmente difícil.   

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o cuidado paliativo é aquele 

prestado ao doente cuja enfermidade não responde mais aos cuidados curativos, ou seja, 

ele visa melhorar a qualidade de vida do doente e de sua família por meio da 

identificação e do alívio da dor, considerando a morte um processo natural, sem, no 

entanto, acelerá-lo ou retardá-lo, devendo também, proporcionar o cuidado nos aspetos 

psicológicos, espirituais e emocionais do doente e de sua família (WHO,2014). 

Gutierrez e Barros (2012) citado por Sequeira (2010) advertem que cuidados paliativos 

são aqueles prestados aos doentes considerados fora de possibilidade de cura, cuja 

doença tem poucas chances de resposta positiva à terapêutica curativa, sendo 

imprescindível, nessa fase, o controle da dor e o alívio do sofrimento em todas as 

dimensões do ser humano, sejam elas físicas, psíquicas, sociais e espirituais. 

Neste modelo de cuidados inclui-se também a família, sobretudo quando em fase 

terminal, ao assumir, ela própria, o acompanhamento e a assistência ao ente querido, 

desempenha um papel ativo na prestação de cuidados. Ferreira e Pereira (2004) citado 

por Pereira (2010), defendem que “a família é a parte central dos cuidados, além desse 

ponto, a família é despertada a ter um papel participativo com maior tempo possível e o 

mais ativamente na prestação dos cuidados”, o que pode ser benéfico, não só para a 

pessoa doente como para os próprios familiares. Neste domínio, o envolvimento e a 

participação dos familiares nos cuidados a prestar são essenciais para o conforto e bem-

estar do doente, bem como para a promoção da sua dignidade. O contacto físico e 

emocional que os cuidados possibilitam e contribui para que se desenvolva uma 

proximidade crescente entre o doente e os seus familiares. Além disso, os familiares 

possuem um conhecimento mais profundo sobre os gostos, hábitos e desejos do doente 

o que constitui um contributo importante no cuidado.  
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A vivência da fase terminal de vida do doente, poderá levar ao desenvolvimento de duas 

realidades: por um lado, poderá contribuir para uma aproximação e estreitamento dos 

laços afetivos entre os membros da família; por outro, poderá tornar evidentes as 

fragilidades e os problemas que possam eventualmente existir nas suas relações, 

gerando ou agravando conflitos internos no seio da família. Com efeito, a necessidade 

de encontrar um sentido no sofrimento que a perda antecipada de um elemento da 

família provoca, bem como a existência e partilha desta situação, consiste num trabalho 

que a família terá de desenvolver (Pereira, 2010). 

 

2.1. Cuidados Paliativos na Demência   

Os cuidados paliativos tradicionalmente têm sido dirigidos para as necessidades das 

pessoas com cancro em fase terminal.  

Atualmente são, cada vez mais, reconhecidos com a melhor abordagem para cuidar de 

pessoas com doenças terminais, incluindo a demência. 

A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais frequente, é uma doença 

degenerativa e progressiva do cérebro causada por uma perda acelerada dos neurónios e 

de causa desconhecida, provocando uma deterioração global, crescente e irreversível 

das diversas funções cognitivas, havendo também uma deterioração da capacidade 

funcional. (Calçada, 2014). Cada fase (inicial, moderada, avançada e final) é bem 

marcada por sinais e sintomas específicos. São comuns a confusão mental, 

incontinência urinária, dor, humor deprimido, obstipação e perda de apetite (Burlá & 

Azevedo, 2011). O doente permanece anos na fase avançada e meses na fase final, na 

qual a intervenção medicamentosa é pouco eficiente e as medidas de cuidado e proteção 

passam a ser mais importantes. A causa da morte em pessoas com demência não é a 

mesma, depende de pessoa para pessoa pelo facto de haver um processo de doença 

distinta e com diferentes comorbilidades (entre as quais, cancro, doenças 

cardiovasculares, diabetes, insuficiências, entre outras). 

Existem, no entanto, algumas alterações complexas na condição de saúde das pessoas e 

associadas à demência, como o caso da Doença de Parkinson, Doença de Huntington e a 

Demência Complexa associada à SIDA (Vassiliou, 2008). 
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Por ser uma doença crónico-degenerativa, existe um enorme desgaste das relações 

familiares, com alto risco de sobrecarga e stress do cuidador familiar. O custo físico e 

emocional sobre os membros da família está bem documentado, bem como a sua 

tristeza à medida que, lentamente, perdem a pessoa que conheciam. 

A figura 4, mostra-nos a evolução dos cuidados paliativos na demência, nomeadamente 

na doença de Alzheimer. É visível o desenvolvimento do processo demencial pelo qual 

um doente com esta patologia passa, desde a fase inicial até ao final.  

 

Figura 4. Cuidados Paliativos na evolução da doença de Alzheimer  

 

  

 

Na fase inicial, a doença pode passar de forma despercebida. Ocorrem episódios de 

lapsos de memória, a pessoa passa a ter algumas dificuldades na toma de decisões e 

fazer planos, torna-se cada vez mais demorado o falar e o compreender, perde a 

capacidade de manter a atenção, ter iniciativas e fazer cálculos. Surgem alguns 

comprometimentos ao nível das atividades instrumentais, por exemplo o conferir trocos, 

organizar as finanças (Caldas, 2002).  

Adaptado de: Lynn, Adamson (2003) 

Modificado por Burlá e Azevedo (2010) 
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A fase moderada é caracterizada pelo aumento do grau de dependência, com o 

agravamento dos défices. Verificam-se dificuldades ao nível das atividades básicas de 

vida diária, na medida em que o doente já necessita de supervisão e ajuda para o 

autocuidado. Apresenta graves comprometimentos da memória (dificuldades em 

recordar momentos importantes da sua vida), graves dificuldades de concentração, 

atenção e orientação, torna-se repetitivo, confunde objetos habituais (agnosia), deixa de 

reconhecer pessoas (prosopagnosia). Não tem consciência dos seus défices 

(anosognosia), frequentemente surgem alterações de comportamento e psiquiátricas 

(agitação/agressividade, apatia, insónia, desconfiança).  

Na fase avançada, o doente fica progressiva e totalmente dependente, necessitando de 

ajuda nas atividades de vida diárias, nomeadamente, na higiene, no vestir-se, no 

deslocar-se, surge também algumas complicações nomeadamente incontinência e 

dificuldades na alimentação. Tem um discurso fragmentado, sem capacidade para reter 

informação e habitualmente deixa de reconhecer os familiares. Sofre de alterações da 

totalidade das atividades de vida diária. Muitas vezes, surge a agressividade/apatia, 

desconfiança, alucinações e alterações do ritmo sono-vigília.  

A fase final fica marcada pela dependência total da pessoa. De forma progressiva, o 

doente perde totalmente a linguagem e a marcha, fica incontinente, encontrando-se 

habitualmente acamado e necessitando de ajuda total ao nível das atividades de vida 

diária, estando mais suscetíveis para o aparecimento de outras dificuldades, 

nomeadamente, úlceras de pressão, desnutrições, infeções, disfagia (Caldas, 2002). 

Por mais que os problemas de um doente sejam complexos ou o seu futuro incerto, a 

autonomia é um direito humano fundamental e mantê-la é uma questão ética para a 

sociedade e os serviços de saúde. O cuidado centrado no doente incorpora o respeito aos 

valores de preferência dos mesmos, fornece informações de maneira clara e 

compreensível, promove a autonomia da tomada de decisões e atende às necessidades 

de conforto físico e apoio emocional. Uma dificuldade constante é definir estes aspetos 

em doentes com demência onde a tomada de decisões e a transmissão de informação 

torna-se uma dificuldade constante comprometendo a vontade do doente, sendo 

importante a família/cuidador para fazer essa comunicação. 

A família torna-se um pilar essencial para os doentes nesta fase de vida, pois o doente 

vive um processo particularmente difícil e complexo, no qual o apoio e o cuidado dos 
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seus entes queridos são fundamentais. É, desta forma, que os cuidados paliativos 

desempenham um papel crucial no cuidado da pessoa com demência e no apoio aos seus 

familiares e/ou cuidadores. O objetivo destes cuidados, é aliviar os sintomas 

experienciados por uma pessoa em fase terminal de vida, em vez de curar a condição ou 

as condições que estão a causar a sua morte.  

Alguns grupos de sintomas e comportamentos podem significar que a pessoa com 

demência está numa situação terminal: 

. Aumento da confusão e desorientação; 

. Deterioração do discurso e da capacidade de comunicar; 

. Alterações comportamentais significativas; 

. A capacidade ou desejo de se mover de forma autónoma pode diminuir; 

. A capacidade para o autocuidado diminui progressivamente; 

. A capacidade de comer de forma autónoma desaparece gradualmente (Abbey, 2006 

adaptado para Alzheimer Portugal). 

A manifestação e proeminência dos sintomas vão variar entre indivíduos devido a 

diferentes processos da doença, diferenças individuais e existência de co-morbilidades. 

Os cuidados paliativos de alta qualidade são facilitados quando introduzidos logo na 

primeira e ou segunda fase da demência, a pessoa com demência e os seus familiares 

têm assim a oportunidade de explorarem algumas questões relacionadas com o 

tratamento e a gestão do mesmo. Clarificar os desejos da pessoa relativamente aos 

cuidados de saúde futuros é extremamente importante, uma vez que pode fornecer 

diretrizes muito necessárias quando a pessoa já não for capaz de expressar a sua 

opinião. 

Em Portugal os tipos de documentação com esta finalidade incluem as procurações ou 

diretivas antecipadas de vontade/ testamento vital. 

 A lei 25/2012, de 18 de Julho, resultante da discussão de quatro projetos, estabelece o 

regime das diretivas antecipadas de vontade (DAV) em matéria de cuidados de saúde, 

designadamente sob a forma de testamento vital (TV), regula a nomeação de procurador 

de cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV), 
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(Osswald, 2013). Este registo tem como finalidade rececionar, registar, organizar e 

manter atualizada a informação e documentação relativa ao documento de diretivas 

antecipadas de vontade e à procuração de cuidados de saúde (Diário da República, lei 

25/2012). 

O testamento vital apresenta-se como um instrumento jurídico de manifestação de 

vontade unilateral, que tem que cumprir determinados requisitos, seja quanto a quem o 

pode fazer, seja quanto à forma como o deverá fazer (Alzheimer Portugal).  

A procuração de cuidados de saúde é o documento pelo qual se atribui a uma pessoa, 

voluntariamente e de forma gratuita, poderes representativos em matéria de cuidados de 

saúde, para que aquela os exerça no cado do outorgante se encontrar incapaz de 

expressar de forma pessoal e autónoma a sua vontade, ou seja, consiste em nomear 

alguém para no futuro tomar decisões em situação de incapacidade de decisão do doente 

e de auto-tutela, em que o doente pode escolher o seu futuro e o seu representante legal 

(Diário da República, lei 25/2012). 

Os cuidados paliativos concentram-se em providenciar conforto de uma forma ativa. 

Todos os indivíduos envolvidos nas tomadas de decisão necessitam de ser flexíveis, 

sensíveis e realistas quando se debruçam sobre as necessidades de conforto da pessoa 

que está em fase terminal (Alzheimer Portugal). 

Assim, a pessoa em situação de incapacidade deve ser informada da possibilidade de 

escrever uma decisão para o futuro antes que a sua incapacidade progrida de tal forma 

que a impeça de o fazer. Todas as deliberações que venham a ser tomadas neste domínio 

devem ser feitas segundo o enquadramento geral dos direitos das pessoas em situação 

de incapacidade. A toma de decisões, deve ser realizada ainda quando o doente se 

encontra no domínio da sua vontade e das suas capacidades cognitivas e são 

posteriormente tomadas caso o doente se encontre numa situação de incapacidade para 

deliberar (Alzheimer Portugal).  
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3. Gerontologia, Demência e Cuidados Paliativos  

 

Atualmente deparamo-nos com algumas alterações demográficas, nomeadamente, 

longevidade aumentou e a esperança de vida atingiu níveis até agora inigualáveis, onde 

se prevê um crescimento dessa percentagem para os próximos anos representando desta 

forma, um desafio para a sociedade.  

Durante um certo tempo, os cientistas acreditaram que este prolongamento da vida 

poderia prosseguir devido às melhores condições de vida e de tratamentos mais eficazes 

das doenças crónicas que afligem a velhice. Mas as demências vieram ameaçar este 

progresso (Peytavin, 2000 citado por Phaneuf, 2010).  

Presentemente os problemas de demência tornaram-se em males importantes, tornando-

se um flagelo importante, uma epidemia silenciosa. Esta doença está cada vez mais 

presente trazendo um aspeto dramático tanto para o doente como para a sua família 

(Phaneuf, 2010).  

Entretanto, o aumento do tempo de vida não implica necessariamente uma melhoria da 

qualidade de vida na velhice. Galriça Neto (2010) citado por Gomes & Othero (2016), 

aponta que a intensidade da luta pela busca de cura das doenças e a sofisticação dos 

instrumentos da área da saúde levaram a uma cultura de negação da morte, relegando 

para um segundo plano as intervenções de saúde que promovam um final de vida digno, 

sem a garantia de cura, a morte passou a ser negada e encarada como derrota ou 

fracasso pelos profissionais de saúde. 

Diante deste retrato complexo e desafiador da realidade, os Cuidados Paliativos, 

apresentam-se como uma forma inovadora de assistência na área da saúde e que vem 

ganhando espaço e um papel importante na sociedade. Diferencia-se fundamentalmente 

da medicina curativa por focar no cuidado integral, através da prevenção e do controle 

de sintomas, para todos os doentes que enfrentem doenças graves como é o caso das 

demências. Este conceito aplica-se, ao doente e ao seu todo, que adoece e sofre junto, 

como a família, cuidadores e também os profissionais de saúde (Gomes & Othero, 

2016). 

A abordagem voltada para o doente e na sua integralidade e a necessidade de 

intervenção nos sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual transformam 
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a prática dos Cuidados Paliativos num trabalho necessariamente em equipa, de carater 

interprofissional, que conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gerontólogo, 

psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes 

espirituais ou da religião escolhida pelo doente (Gomes & Othero, 2016). 

A definição dos Cuidados Paliativos atualmente vai muito além dos cuidados a doentes 

oncológicos em estado avançado, são também prestados cuidados a doentes com 

patologias degenerativas e graves do sistema nervoso central, a síndroma de 

imunodeficiência adquirida em fase avançada, as designadas insuficiências de órgãos e 

as demências em estado adiantado. Desta forma e debruçando mais ao nível dos doentes 

com mais idade e que apresentam demências, sendo esta patologia prolongada no tempo 

e que é diagnosticada numa forma mais tardia, é necessário haver um profissional capaz 

de acompanhar este doente no seu meio ou em ambiente institucional, uma vez que este 

profissional tem o papel de conhecer, avaliar e intervir neste processo pelo qual o 

doente está a passar. 

A figura 5 mostra as três componentes básicas da formação dos gerontólogos, 

assentando numa componente médica/cuidados básicos de saúde, uma componente 

psicológica e uma componente sociológica/organizacional.  
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 Figura 5. Âmbito de intervenção da Gerontologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto existir um aumento do índice de envelhecimento e com isso o aumento do número 

de doenças avançadas, incapacitantes e prolongadas no tempo, levando à terminalidade 

do doente mais idoso, a gerontologia surge por parte da população em geral e que cada 

vez mais revela uma preocupação em desenvolver vários tipos de serviços a estes 

doentes de mais idade no sentido de reduzir o seu sofrimento, dar alguma qualidade de 

vida possível tanto ao doente como para os familiares e manter os doentes com alguma 

capacidade cognitiva e funcional fomentando o envolvimento ativo com a vida e o 

equilíbrio psico-afetivo do doente. Este profissional é responsável pela avaliação, 

intervenção e estudo do processo de envelhecimento humano, prevenindo problemas 

pessoais e sociais a ele associado (Pereira, 2012).  

Desta forma é importante haver uma ajuda proporcional no alívio de sintomas, apoio 

psicológico, emocional e espiritual, alívio do sofrimento, comunicação adequada, 

promoção do conforto e apoio no luto de modo articulado e eficaz, garantindo a 

Envelhecimento humano na perspetiva do ciclo de vida; 

Avaliação integral do idoso (abordagem interdisciplinar); 

Intervenção junto do idoso institucionalizado ou inserido na comunidade; 

Intervenção com o idoso saudável, debilitado ou dependente 
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promoção do conforto, qualidade de vida e dignidade da pessoa nesta fase da sua vida. 

Para que tudo isto seja possível, é fundamental a existência de uma equipa de 

profissionais que trabalhe de um modo verdadeiramente articulado entre si (Pereira, 

2010). 

4.Papel dos Cuidadores  

No envelhecimento com dependência e nas fases terminais da doença a figura da família 

como cuidador ganha novas formas de assistência e novos enfoques por parte das 

políticas de saúde, perspetivando o doente e a família como unidade a cuidar. Contudo, 

“cuidar”, tem outros elementos para além da prestação de cuidados físicos que são 

menos bem conhecidos. Cuidar não envolve apenas tarefas específicas, mas depende da 

qualidade e tipo de relação mantida, envolve atender, física, mental e emocionalmente 

às necessidades do outro e assumir o compromisso de dar suporte, promover o 

crescimento e reparação do outro (Magalhães, 2009).  

Neste âmbito, considera-se cuidador, aquela pessoa membro da família ou não, que se 

dispõe a cuidar do doente ou dependente, com ou sem remuneração e auxiliando na 

execução de atividades de vida diárias tais como: higiene pessoal, alimentação, 

administração de medicamentos, independente da gravidade da doença e fluxo de 

cuidado (Cardoso, 2011). Desta forma, surge a importância do cuidador informal, 

considerando-se todo aquele que não é remunerado. Este cuidado pode ser prestado de 

forma parcial ou integral, à pessoa com dependência, por pessoas pertencentes, em 

geral, à rede familiar, podendo ser assumida por amigos, vizinhos ou outros. A família 

desempenha, desde os tempos mais remotos, um importante papel para o doente, pelo 

que é considerado um sistema social primário, dentro do qual o individuo é cuidado e se 

desenvolve a nível físico, pessoal e emocional (Melo et.al., 2014 citado por Sequeira, 

2010). 

A tendência atual na maioria dos países (principalmente na Europa e nos EUA) sugere a 

manutenção dos idosos no seu domicílio, mesmo quando este sofre de demência. Cada 

vez mais verifica-se um crescente número de cuidadores de doentes, nomeadamente 

cuidadores informais (Sequeira, 2010). 

Desta constatação surge uma conclusão óbvia direcionada para a necessidade de 

otimizar o papel do cuidador informal como via para a preservação do doente, para a 
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melhoria do seu desempenho e para a promoção/manutenção da qualidade de vida do 

cuidador e do doente (Sequeira, 2010). 

Em relação ao cuidador este tem um papel fundamental na concretização de um plano 

de assistência domiciliar, pois representa o elo entre o doente, a sua família e a equipa 

interdisciplinar. Os membros da família são, na maioria das vezes, os responsáveis pelo 

cuidado ao doente. Geralmente a função de cuidador é assumida por uma única pessoa, 

denominado por cuidador principal, que ficará responsável por atender as necessidades 

do doente.  

A designação do cuidador é informal, nomeadamente decorre de uma dinâmica, com 

base em quatro fatores: parentesco (cônjuge, seguido pelos filhos), género 

(predominantemente mulheres), proximidade física (convivência com o doente) e 

afetiva (tipo de relação estabelecida), (Duarte, 2009 & Lebrão, 2006). Estes cuidadores 

com conhecimentos sobre a situação do doente a seus cuidados, com capacidade de 

intervenção e com uma boa perceção de auto-eficácia, estão em melhores condições 

para contribuírem para o bem-estar do doente dependente e estão menos vulneráveis ao 

aparecimento de sobrecarga (Sequeira, 2010). 

A definição do papel de quem cuida de uma pessoa, à qual é diagnosticado uma 

síndrome demencial, não é, um processo passível de programação, porque a sua 

necessidade emerge de forma progressiva, de acordo com a evolução da doença e é 

variável em função de múltiplos fatores.  

A escolha do cuidador torna-se progressivamente explícita, à medida que a pessoa 

portadora de uma síndrome demencial necessita de ajuda quer no seu autocuidado quer 

nas suas relações interpessoais, bem como na interação com o meio.  

Para além destes fatores, existem outros que concomitantemente são determinantes para 

a eleição do cuidador. Alguns estudos sugerem que o estado civil, a cultura e o estatuto 

profissional dos potenciais cuidadores influenciam de alguma forma o papel de 

prestador de cuidados (Keefe & Medjuck, 1997 citado por Sequeira, 2010).  

O tipo de cuidados a prestar pode ser outro fator que influencia a natureza do cuidar. 

Este gesto pode incidir em diferentes áreas, de acordo com as necessidades do doente. O 

tipo de necessidade de cuidados e a gravidade da situação clínica influencia na adoção 

do papel de cuidador (Sequeira, 2010). 
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O doente passa por um processo complexo e delicado, por sua vez, a família também 

atravessa um momento exigente e difícil, na medida em que têm de confrontar-se com 

um processo de doença muitas vezes complexo, desgastante quer a nível físico e 

emocional, onde é necessário lidar com sucessivas perdas do seu familiar, tendo o 

cuidador informal um papel fundamental no apoio ao tratamento da doença e à 

manutenção do doente no domicílio (Garrett, 2005 citado por Sequeira, 2010). O 

desempenho deste papel de cuidador informal, pode assumir diversas formas como: a 

orientação, a vigilância, a ajuda, o apoio e a substituição, se necessário. Em cada 

contato deve ser privilegiada uma atitude apropriada, de apreço e estima, com a 

preocupação de estimular o cuidador, constituindo-se, desta forma, como um elemento 

terapêutico. Desta forma, o papel do cuidador pode ser sistematizado em três grandes 

áreas, em função da necessidade de cuidados da pessoa dependente: apoio em termos de 

informação e orientação (ajudar a pessoa a obter conhecimentos para facilitar a 

prestação de cuidados, orientar para a resolução de problemas concretos e estratégias a 

adotar para “lidar com”), apoio emocional (consiste em estar e relacionar-se com o 

outro, possibilitar a partilha das suas emoções, dos seus pontos de vista sendo 

fundamental para a manutenção da auto-estima do doente), e o apoio instrumental 

(consiste na prestação de cuidados a situações problemáticas e que a pessoa não 

consegue resolver por si), (Sequeira, 2010).  

O contexto de cuidar é complexo e envolve muitos fatores associados ao cumprimento 

do papel de cuidador. Na realidade é, necessário atender às diversas componentes 

envolvidas numa prestação de cuidados adequada às necessidades do doente e mais 

ainda quando se trata de doentes com demência (Sequeira, 2010). Daí um sistema de 

valores desenvolvido pela família, patenteados pelas crenças, atitudes e 

comportamentos dos seus membros, influencia também a forma como se desenvolvem 

os processos de saúde dos mesmos, na medida em que a família protege a saúde dos 

seus membros nas vertentes física e psicológica, dando apoio e resposta às necessidades 

básicas em situações de doença (Figueiredo, 2012 citado por Sequeira, 2010). 

A família da pessoa com uma doença grave, incurável e progressiva, sobretudo quando 

em fase terminal e neste estudo em concreto da demência, ao assumir, ela própria, o 

acompanhamento e a assistência ao ente querido, desempenha um papel ativo na 

prestação de cuidados. Este papel de cuidadores informais consiste numa interação 

estabelecida entre os membros da família, a pessoa em fase terminal e os profissionais 
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de saúde, assegurando uma adequada prestação de cuidados à pessoa doente. Trata-se, 

deste ponto de vista, de considerar que a família que acompanha a pessoa em fase 

terminal de vida tem uma função direta e relevante nos cuidados que são prestados ao 

seu ente querido, sendo uma intervenção benéfica tanto para a pessoa doente como para 

os próprios familiares. 

 Assim, é necessário ter em consideração que a família pode assumir um duplo papel: 

por um lado, dada a intensidade das relações tecidas no seio da família, é fundamental, 

quer para o doente, quer para os próprios familiares, que estes se sintam envolvidos e 

implicados no processo de cuidados, participando, de um modo ativo e direto, na 

prestação de cuidados e na assistência e acompanhamento à pessoa doente ao longo 

desta fase- a este nível a família deverá ser entendida como cuidadora, como família que 

assiste (Pereira, 2010). Por outro lado, a família vivencia, ela mesma, um processo de 

perda antecipada e de sofrimento intenso, com implicações diretas na sua dinâmica de 

organização, estrutura e funcionamento, já que também ela é confrontada previamente 

com a iminência da perda de um elemento, de um ente querido-nesta perspetiva a 

família surge como sofredora e como recetora de cuidados. No acompanhamento e na 

prestação de cuidados à pessoa com demência e em fase terminal, está bem presente a 

mistura de sentimentos por parte dos cuidadores, se por um lado temos um intenso 

sofrimento, por outro a qualidade que o acompanhamento da pessoa nesta fase imprime 

ao seu conforto e bem-estar, traduzindo-se como um tempo único e gratificante que 

contribui para o amadurecimento e crescimento pessoal e espiritual do cuidador 

(Guarda, et al.,2006 citado por Pereira, 2010). Pese embora a qualidade que o 

acompanhamento da pessoa nesta fase de vida pelos seus cuidadores, imprime ao seu 

bem-estar, a verdade é que este processo pelo qual os familiares passam se torne 

particularmente desgastante, podendo levar ao desenvolvimento de emoções intensas e 

difíceis de gerir.  

Lidar com o imenso sofrimento, a fragilidade, a vulnerabilidade e a iminência da morte 

de um ente querido, consiste por si só e nomeadamente para quem cuida, um processo 

complexo e intenso, o qual fica acrescido pelo gasto de energias física e emocional que 

a prestação direta de cuidados provoca. O “assumir do papel prestador de cuidados é 

quase sempre uma escolha sem alternativa, e o estado de saúde e as solicitações da 

pessoa dependente podem de tal forma absorver o tempo do cuidador, que este se vê 

confrontado com uma enorme sobrecarga física e emocional” (Pereira, 2010, p.77). 
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Para que o acompanhamento dos doentes pelos seus familiares/cuidadores seja, 

possível, é necessário que estes sejam capazes de se organizarem eficazmente nesse 

sentido, o que nem sempre é fácil de se conseguir. Esta organização da família 

comporta, não só a sua dinâmica interna, como sistema, como também a existência de 

recursos e estruturas físicas e logísticas que propiciem este cuidado ao doente por parte 

dos seus entes queridos. A existência de redes e estruturas de apoio social, quer a nível 

informal (ex.: contar com a ajuda de pessoas amigas e vizinhas), quer a nível formal 

(ex.: associações ou instituições existentes, SAD, Centro de Dia), podem ser um recurso 

valioso para ajudar as famílias neste processo.  

Desta forma, é importante saber a relevância e o papel que os cuidadores têm neste 

processo que é o tomar conta de alguém com demência e numa fase avançada pelo qual 

o doente atravessa, além do mais do apoio aos próprios cuidadores.  
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PARTE V- FENOMENOLOGIA 
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5. Investigação Qualitativa  

A ciência é, por tradição, apenas quantitativa, mas nos anos mais recentes, os cientistas 

têm tido necessidade de explicar os fenómenos que desafiam a medição. A incapacidade 

de medir quantitativamente alguns fenómenos e a insatisfação com os resultados da 

medição de outros conduziram a um interesse, na utilização de outras abordagens, a fim 

de estudar fenómenos humanos. Este interesse levou à aceitação de abordagens de 

investigação qualitativa como outra forma de produzir conhecimento. 

Na utilização deste método de estudo, os investigadores têm enfatizado seis 

características presentes nesta investigação: uma crença em múltiplas realidades, um 

compromisso com a identificação de uma abordagem para compreender o fenómeno 

estudado, um compromisso com o ponto de vista do participante, uma conduta de 

pesquisa que limita a corrupção do contexto natural do fenómeno de interesse, um 

reconhecimento da participação do investigador na investigação e uma compreensão do 

fenómeno relatando-o de forma literária e incluindo os comentários dos participantes 

(Streubert & Carpenter, 2002). A ideia de que existem muitas realidades e a criação de 

significado pelas pessoas estudadas é uma crença fundamental dos investigadores 

qualitativos. Em vez de procurarem uma realidade- uma verdade- os investigadores 

comprometidos com a investigação qualitativa acreditam que os indivíduos participam 

ativamente nas ações sociais, através das quais conhecem e compreendem e vivem 

experiências diferentes (Streubert; Carpenter, 2002). 

Entre a produção e a elaboração do conhecimento e as diversas formas deste 

conhecimento, verifica-se que a investigação qualitativa não se define 

instrumentalmente, mas epistemologicamente, apoiada no processo de construção do 

conhecimento. 

Define-se a investigação qualitativa a partir de dois elementos distintivos: 

- Pela inclusão da subjetividade no próprio ato de investigar- tanto a do sujeito do 

pesquisador por um lado (como no caso da “pesquisa-participante” ou da pesquisa 

“heurística”), como a do sujeito pesquisado, pelo reconhecimento de sua, alteridade 

(como no caso da pesquisa “empírico-fenomenológica”); 
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- Por uma visão de abrangência do fenómeno pesquisado, realçando a sua circunscrição 

junto aos demais fenómenos-sociais, culturais, económicos, quando for o caso (como na 

pesquisa hermenêutica), (Holanda, 2006). 

Na investigação qualitativa, estão presentes características fundamentais para o 

desenrolar do método de estudo utilizado, nomeadamente, a fenomenologia e a 

compreensão. Este tipo de investigação (método qualitativo) tem como objetivos 

essenciais: analisar o comportamento humano, do ponto de vista do ator, utilizando a 

observação naturalista e não controlada; são subjetivos e estão perto dos dados 

(perspetiva de dentro), orientados ao descobrimento; são exploratórios, descritivos e 

indutivos; são orientados ao processo e assumem uma realidade dinâmica e são 

holísticos e não generalizáveis (Serapioni, 2000). 

O método qualitativo tem por capacidade, fazer emergir novos aspetos, de ir ao fundo 

do significado e de estar na perspetiva do sujeito, sendo mais apropriado para descobrir 

novas descobertas e explicar significados. De fato e durante a pesquisa, é frequente 

emergir relações entre variáveis, motivações, comportamentos completamente 

inesperados, que não surgiram utilizando outro tipo de estudo. 

A compreensão de um fenómeno natural, onde apela-se a descrições narrativas e às 

comparações contínuas para compreender as populações ou situações estudadas. 

Neste tipo de método de estudo, os investigadores acreditam que os indivíduos 

participam ativamente nas ações sociais, através das quais conhecem e compreendem o 

fenómeno, de diversos modos, não subscrevendo uma única verdade, mas antes, muitas 

verdades, é a produção de pesquisa de modo a não corromper o contexto natural dos 

fenómenos estudados. Permite desta forma explorar a natureza interior do participante 

com o maior respeito pela sua perspetiva e espaço. (Streubert & Carpenter, 2002) 

A investigação qualitativa permite o interesse do pesquisador em busca do significado 

das coisas (fenómenos, factos, eventos, vivências, ideias, sentimentos), onde tem um 

papel organizador do ser humano. Outra propriedade deste método é o ambiente natural 

do sujeito, sendo inequivocamente o campo onde ocorrerá a observação sem o controlo 

de variáveis. Este método tem maior força no rigor da validade dos dados coletados, já 

que a observação dos sujeitos, e a sua escuta em entrevista, por ser em profundidade 

tendem em levar o pesquisador bem próximo da essência da questão em estudo.  
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A escolha do método depende da questão que está a ser colocada. Desta forma e neste 

estudo em concreto, quer se compreender as vivências e as experiências dos cuidadores 

dos doentes terminais não-oncológicos utilizando uma abordagem fenomenológica. O 

propósito da fenomenologia é explorar as experiências vividas pelos indivíduos, 

possibilitando aos investigadores o enquadramento para descobrir como é viver a 

experiência, utilizando a entrevista como método de recolha de dados.  

 

5.1. Fenomenologia  

A fenomenologia é uma ciência cujo propósito é descrever um determinado fenómeno 

ou a aparência das coisas enquanto experiências vividas, significa o estudo dos 

fenómenos, daquilo que aparece à consciência, daquilo que é dado, buscando explorá-

lo, fazendo com que as experiências vividas do mundo quotidiano, ser o foco central da 

pesquisa fenomenológica. (Loureiro, 2002) 

Schutz (1970) citado por Streubert & Carpenter (2002) descreveu o mundo da vida 

quotidiana como a “esfera total de experiências de um individuo, o qual é circunscrito 

por objetos, pessoas e acontecimentos encontrados na procura dos objetivos 

pragmáticos da vida”, ou seja, é a experiência vivida que se apresenta ao individuo, o 

que é verdadeiro ou real na sua vida. 

Este método é também descrito por Creswell (1998, p.370) citado por Vergara & 

Carvalho (2002), como sendo uma “descrição das experiências vividas” de vários 

sujeitos sobre um conceito ou fenómeno, com vistas a buscar a estrutura “essencial” ou 

os elementos “invariantes” do fenómeno, ou seja, seu “significado central”.  

Este tipo de estudo, visa compreender um fenómeno, para extrair a sua essência do 

ponto de vista daqueles que vivem ou viveram essa experiência, tomando o individuo 

como unidade de referência, desta forma a atenção do investigador incide sobre a 

realidade tal como é percebida pelos indivíduos. A análise fenomenológica implica 

assim, uma descrição fina densa e fiel da experiência relatada.  

Herbert Spiegelberg (1975) citado por Silva et. al (2006), define que a fenomenologia 

tem como objetivo principal uma investigação direta e a descrição de um fenómeno tal 

como é experimentado conscientemente, sem teorias de explicação causal e livre de 

possíveis preconceitos não analisados.  
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Loureiro (2002), considera a fenomenologia como a “suspensão na crença do 

fenómeno” como o primeiro passo numa investigação fenomenológica. 

Neste sentido, a fenomenologia proporciona o saber-compreensão, que se fundamenta 

no rigor, pois procura valorizar o ser na sua singularidade, uma vez que se preocupa 

com o que se repete e com o que se manifesta.  

Desta forma é importante e torna-se útil compreender como o movimento se 

desenvolveu historicamente.  

 

5.2. Evolução Histórica  

Foi no início do nosso século que a fenomenologia se afirmou como uma linha de 

pensamento, com Edmund Husserl (1859-1938), tendo sido o verdadeiro fundador do 

movimento fenomenológico, que utilizou o nome antigo de fenomenologia, 

imprimindo-lhe um novo significado: método de aprender e dizer os fenómenos, que se 

referem à realidade que se manifesta por si mesma. (Franca, 1978 citado por Corrêa 

1997).  

Para Husserl, a fenomenologia seria então, “(…) uma ciência rigorosa, mas não exata, 

uma ciência eidética que procede por descrição e não por dedução. Ela se ocupa de 

fenómenos, mas com uma atitude diferente das ciências exatas e empíricas. Os seus 

fenómenos são os vividos da consciência, os atos e os correlatos dessa consciência” 

(Capalbo, 1984, p.84 citado por Corrêa, 1997). 

Assim Husserl define a fenomenologia como “ciência dos fenómenos”, sendo fenómeno 

compreendido como o que é imediatamente dado em si mesmo à consciência (Corrêa, 

1997). 

Um dos princípios básicos da fenomenologia diz respeito à intencionalidade da 

consciência. Assim, a consciência é sempre “consciência de alguma coisa”, estando 

dirigida para um objeto. 

O aparecimento da fenomenologia, é um movimento que provém dos filósofos 

existencialistas alemães, franceses e holandeses da segunda metade do século XIX e 

XX. Este movimento filosófico constitui-se em três fases: preparatória, alemã e francesa 

(Streubert & Carpenter, 2002). 
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Na fase preparatória Franz Brentano (1838-1917) e Carl Stumpf (1848-1936) foram os 

seus fomentadores. Segundo Stumpf, considerava a fenomenologia como uma fundação 

indispensável às ciências naturais e humanas.  

Na fase alemã, Edmund Husserl (1857-1938) e Martin Heidegger (1889-1976) foram os 

líderes proeminentes.   

A fase francesa ou a terceira fase do movimento fenomenológico teve como líderes 

predominantes, Gabriel Marcel (1889-1973), Jean Paul Sartre (1905-1980) e Maurice 

Merleau-Ponty (1905-1980). Os conceitos básicos desenvolvidos durante esta fase 

foram incorporação e ser-no-mundo. Estes conceitos referem-se à crença de que todos 

os atos são construídos sobre alicerces de perceção ou consciência original de algum 

fenómeno (Streubert & Carpenter, 2002).  

Desta forma, a fenomenologia tem como enfoque central à compreensão dos 

fenómenos, dirigindo-se para a vivência cotidiana. Trata-se de buscar o homem em 

outra perspetiva- a partir do seu sendo-no-mundo. E uma volta ao mundo da vida. 

 

5.3. O método fenomenológico 

O método fenomenológico é uma investigação rigorosa, crítica e sistemática de um 

fenómeno. Rose, Beeby & Parker, (1995) citados por Feijoo & Mattar (2014) explicam 

que a pesquisa fenomenológica esclarece a estrutura ou as essências das experiências 

vividas de um fenómeno, na busca de um significado o qual é a identificação da 

essência de um fenómeno e a sua descrição rigorosa, através da experiência vivida 

quotidiana. Desta forma, pretendemos, compreender as vivências/experiências dos 

cuidadores perante um doente com uma doença terminal não-oncológica em ambiente 

domiciliário, este tema permitiu que fosse escolhido o método qualitativo, 

fenomenológico por termos observado que as vivências dos cuidadores são um 

fenómeno, que é vivido por essas pessoas, os seus sentimentos e vivências, o que vive e 

o que sente e que torna esta investigação para um lado pessoal e particular já que é 

contada na primeira pessoa.  

Segundo Van Manen (1990) o método fenomenológico visa revelar e descrever 

estruturas de significado interno da experiência vivida, é a procura do significado do ser 

humano, é isso que torna este processo tão especial. 
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Desta forma e em geral os tópicos apropriados o método fenomenológico incluem 

aqueles que são centrais à experiencia de vida de seres humanos: alegria ou medo, estar 

presente, estar envolvido, ser um gestor ou um líder, ou o sentido de algum tipo de 

experiência para pessoas num dado ambiente (Streubert & Carpenter, 2002). Neste 

estudo em concreto são adequados como tópicos principais: a vivência do cuidar de um 

doente com demência, sentimentos associados, receios, dificuldades encontradas, 

transformações realizadas e apoios. 

A investigação fenomenológica tem um papel importante e dá especial relevância à 

linguagem, através dela descrevemos, analisamos interpretamos os fenómenos tal e qual 

eles são vividos pelos participantes.  Este método propõe descrever o fenómeno, e não o 

explicar ou buscar relações causais, volta-se para as coisas mesmo como elas se 

manifestam, daí a importância desta abordagem para a credibilidade e rigor neste tipo de 

estudo. 

 

5.3.1. O método fenomenológico de Van Manen (1984-1990) 

 Para Van Manen (1997), indica que a pesquisa fenomenológica é um ato atento de 

cuidado na medida em que reflete a preocupação em querer conhecer aquilo que é mais 

essencial para o ser humano. O autor visa descobrir como o mundo é constituído e como 

o ser humano o, experiência através de atos conscientes, deste modo, procura descobrir 

a essência dos fenómenos, a sua natureza intrínseca e o sentido que os seres humanos 

lhe atribuem. (Van Manen, 1990 citado por Fortin, 1999). 

Este autor salienta que um método de investigação é apenas um método de investigar 

certo tipo de questões. As questões em si mesmas e o modo como as compreendemos 

são os pontos de partida realmente importantes, não o método em si mesmo. Para este 

investigador e do ponto de vista deste método de estudo, “investigar, é sempre o 

questionar do modo como experienciamos o mundo, é querer conhecer o mundo no qual 

vivemos como seres humanos. E porque, de certo modo, conhecer o mundo, é estar no 

mundo, de uma dada maneira, então o ato de pesquisar-questionar-teorizar é um ato 

intencional de nos interligarmos ao mundo, de mais fazermos parte dele, ou melhor de 

nos tornarmos parte do mundo” (Van Manen citado por Queiroz, 2007, pág. 13). 
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O modelo fundamental de Van Manen leva-nos à descrição, interpretação e reflexão 

textual das experiências vividas e ações práticas da vida quotidiana, com a intenção de 

aumentar a consideração da pessoa e desenvolver a prática. Este autor defende ainda 

que o conhecimento fenomenológico é empírico, isto é baseado na experiência. Para o 

autor a fenomenologia descreve como a pessoa se orienta para a experiência vivida, a 

hermenêutica descreve como a pessoa interpreta os textos da vida e a semiologia é 

usada para desenvolver uma abordagem linguística ou uma prática da escrita para o 

método da fenomenologia e hermenêutica.  

É importante salientar que a abordagem hermenêutico-fenomenológica possibilita que 

tenhamos um olhar diferenciado em relação aos fenómenos, pois durante o processo de 

interpretação e de tematização, debruçamo-nos sobre os textos sem buscar por 

categorias pré-estabelecidas pela literatura da área em relação ao fenómeno sendo 

investigado ou tentar ajustar os temas que emergem dos textos a categorias já 

discutidas, ou que são esperadas em trabalhos na área. Seguindo o modelo proposto por 

Van Manen (1990), os temas, subtemas, sub-subtemas (e assim sucessivamente) 

assumem a forma de frases curtas ou expressões que capturam a essência do fenómeno 

em foco e as pesquisas desenvolvidas sob a perspetiva da abordagem hermenêutico-

fenomenológica (Santos, 2002 citado por D´Esposito & Neves, 2015). 

Assim, pode-se falar em um método fenomenológico- hermenêutico, estudo cientifico 

das experiências humanas que descreve os significados das vivências experimentadas 

por determinados indivíduos em relação a um dado fenómeno (Creswell, 1998). A 

abordagem fenomenológica não se preocupa em estudar, portanto, objetos e atores 

sociais isolados, a tarefa do pesquisador é buscar compreender como a realidade se 

constrói por meio da experiência das pessoas envolvidas em determinada situação ou 

com um dado fenómeno.  

Van Manen (1990), define a estrutura do método fenomenológico hermenêutico através 

de alguns momentos necessários à reflexão fenomenológica, sendo eles: 

5. Virando-se para um fenómeno que nos interessa seriamente e que nos 

compromete com o mundo (á volta da experiência vivida); 

6. Investigando a experiência vivida como nós a vivemos, mais do que como a 

conceptualizamos (investigar a experiência vivida); 
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7. Refletindo sobre os temas essenciais que caracterizam o fenómeno (desenvolver 

uma reflexão fenomenológica hermenêutica); 

8. Descrevendo o fenómeno, através da arte da escrita e da reescrita (desenvolver 

uma escrita fenomenológica hermenêutica); 

9. Mantendo uma forte relação pedagógica orientada para o fenómeno; 

10. Equilibrando o contexto da pesquisa, considerando as partes e o todo. 

A reflexão sobre estas atividades de pesquisa facilita a articulação dos significados dos 

fenómenos em estudo. 

 Van Manen (1990), também aborda a questão da pluralidade de significados e afirma 

que a descrição/interpretação de uma experiencia é validada pela própria experiência 

que, por sua vez, valida a descrição/interpretação feita, estabelecendo o que domina de 

ciclo de validação (o ciclo hermenêutico, se caracteriza pelo conceito de interpretação 

que envolve a compreensão e a explicação), o qual possibilita que, por meio de várias 

leituras dos textos, retomemos as experiências validando as nossas perceções e a nossa 

interpretação.  

No conjunto das várias tradições fenomenológicas, o presente estudo enquadra-se na 

perspetiva fenomenológica hermenêutica ou interpretativa do pedagogo norte-

americano Van Manen, porque revela ser a proposta mais adequada à investigação do 

fenómeno em questão, pois visa não só a descrição das experiências dos cuidadores, 

mas igualmente a interpretação das mesmas e ainda porque uma estrutura metodológica 

com bastante flexibilidade, que ao assumir uma posição diretiva no que diz respeito aos 

métodos e procedimentos concretos para a análise e interpretação da informação. Este 

autor defende ainda que a fenomenologia hermenêutica é atividade que corresponde à 

investigação das ciências humanas.  

Deste modo, a fenomenologia interpretativa é um método valioso para o estudo de 

fenómenos relevantes para o ensino, a investigação e a prática. A aplicação deste 

método a uma investigação específica exigirá a análise cuidadosa do papel do 

investigador, a colheita e o tratamento de dados e assuntos éticos relacionados com este 

tipo de investigação.   
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6.Metodologia  

A metodologia é entendida como, um conhecimento crítico dos caminhos do processo 

científico, questionando acerca dos seus limites e possibilidades (Demo, 1989 citado por 

Martins, 2004), tratando-se de maneiras de fazer ciência. A metodologia é, pois, uma 

disciplina instrumental a serviço da pesquisa e dela toda a questão técnica da discussão 

teórica (Martins, 2004).  

 

6.1. Problemática e Objetivos de Investigação  

A importância da questão orientadora, prevê aquilo que o investigador se propõe fazer 

para procurar as suas respostas.  

Para Van Manen (1990), perceber como o mundo é construído e como o ser humano a 

experiência através de atos conscientes, descobrindo a essência dos fenómenos e o 

sentido que os seres humanos lhe atribuem. Neste aspeto e neste estudo, a abordagem 

das experiências vividas leva-nos a perceber mais profundamente o significado das 

vivências que os cuidadores informais de um doente terminal com doença não-

oncológica, vivem diariamente, alertados com esta temática surge deste modo, e como 

resposta para as nossas inquietações surge como questão principal:  

- Quais as experiências vivenciadas por cuidadores informais, associados ao cuidar do 

doente com uma doença terminal não-oncológica, em ambiente domiciliário? 

Com esta questão inicial, surgiram outras deveras importantes para responder à nossa 

problemática de estudo:   

- Qual a experiência dos cuidadores informais ao cuidar de alguém numa situação 

terminal de uma doença não-oncológica? 

- Quais os sentimentos associados ao cuidar de alguém nessa mesma situação? 

- Quais as dificuldades e lacunas que o cuidador informal de um doente terminal com 

doença não-oncológica apresenta perante à situação pela qual está a passar? 

- De que forma a vida pessoal, familiar, social, psicológica, do cuidador informal de um 

doente terminal com doença não-oncológica, se altera ao cuidar do doente? 
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- Quais os apoios que o cuidador informal de um doente terminal com doença não-

oncológica e o doente têm para aquela situação? 

Tendo como principal objetivo: 

- Descrever as vivências/experiências dos cuidadores perante um doente com uma 

doença terminal não-oncológica em ambiente domiciliário 

As vivências reportadas pelos cuidadores informais ao prestarem cuidado a doentes com 

doença terminal não-oncológica, leva-nos ao estudo aprofundado destas experiências 

diárias pelo qual os cuidadores passam. Desta forma e investigando aprofundadamente 

tentaremos analisar, compreender os significados das experiências relatadas por quem 

as viveu na primeira pessoa, porque o investigar é sempre interrogar o modo como 

experienciamos o mundo, querendo-o conhecer no qual vivemos como seres humanos 

(Van Manen, 1997).  

 

6.2. Seleção dos Participantes  

 

De acordo com Streubert e Carpenter (2002), a seleção intencional é a mais utilizada na 

investigação fenomenológica. Este método de seleção de participantes para a 

investigação onde são escolhidos indivíduos com conhecimento do fenómeno e com o 

objetivo de partilha desse conhecimento. O mais importante neste processo é que os 

sujeitos sejam capazes de descrever de maneira aprofundada a sua experiência vivida. 

A amostra intencional baseia-se no seu conhecimento específico de um determinado 

fenómeno, com a finalidade de partilhar esse conhecimento e deste modo chegar ás 

conclusões do estudo. É a fase mais prática da investigação, pois é realizada no terreno.  

Para este estudo, será utilizada uma amostra não probabilística, intencional. Este tipo de 

amostra, utiliza um procedimento de seleção segundo o qual cada elemento da 

população não tem uma probabilidade igual de pertencer à amostra, onde geralmente os 

elementos são selecionados de acordo com um ou mais critérios julgados importantes 

pelo investigador, considerando os objetivos de estudo. 

Fortin (2003), refere-se ao processo de seleção de uma parte da população representar a 

sua totalidade. Descreve este processo como um processo pelo qual um grupo de 
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sujeitos de uma população é selecionado com o objetivo de adquirir informação 

relacionada com o fenómeno onde a população esteja toda representada. 

Assim e de acordo com os objetivos deste estudo, os participantes foram 8 cuidadores 

informais e onde se estabeleceu alguns critérios de inclusão: 

. Que prestassem os cuidados há pelo menos 4 meses; 

. Que prestassem os cuidados ao doente com demência sem remuneração; 

. Que prestassem os cuidados em ambiente domiciliário; 

. Que prestassem os cuidados a doentes com demência diagnosticada. 

Além dos critérios de inclusão, neste estudo estabeleceram-se também os critérios de 

exclusão: 

- Ter menos de 18 anos; 

- Apresentar limitações cognitivas. 

Foram inicialmente identificados 15 cuidadores que poderiam participar neste estudo. 

Contudo só 8 possuíam os critérios de inclusão e exclusão definidos. 

Após o contacto pessoal com estes 8 cuidadores, fez-se um breve esclarecimento do 

processo de investigação e um convite para participarem ao qual os cuidadores 

responderam positivamente de imediato. 

 

6.3.  Instrumento de Recolha de Informação  

O instrumento da recolha de dados utilizado foi a entrevista semi-estruturada, elaborado 

um guião da entrevista (Anexo III) para melhor orientação do estudo.  

O uso deste tipo de instrumento permite a combinação de perguntas abertas e fechadas, 

onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, com o 

seguimento de questões previamente definidas, fazendo o contexto da entrevista 

semelhante ao de uma conversa informal. Desse modo, a utilização deste método de 

recolha de dados, colabora muito para a investigação dos aspetos afetivos e valorativos 

dos participantes que determinam significados pessoais de suas atitudes e 

comportamentos.   
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6.4.  Processo de Recolha de Informação   

 

Na recolha de dados deste estudo, a entrevista semi-estruturada foi o instrumento de 

colheita dos achados utilizado, permitindo com isso aos investigadores seguirem o 

raciocínio dos participantes, fazerem perguntas clarificadoras e facilitar a expressão das 

experiências vividas pelos participantes.  

A entrevista permite entrar no mundo da outra pessoa e é uma excelente fonte de dados. 

A completa concentração e a participação rigorosa no processo de entrevista aumentam 

o rigor, a confiança e a autenticidade dos dados. Ribeiro (2008, pág. 239), considera a 

entrevista como “a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 

informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, 

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir 

além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos 

resultados pelos próprios entrevistados”.  

Fortin (2003), caracteriza a entrevista como sendo uma forma particular de comunicar, 

estabelecendo uma ligação entre os dois intervenientes, investigador e o participante, 

tendo como objetivo primordial a colheita de dados relativos às questões de 

investigação formuladas para este estudo. 

Para este estudo foi realizada uma entrevista semi-estruturada, pelo facto de permitir 

colher informações junto dos participantes relativas a ideias, comportamentos, factos, 

preferências e atitudes face à investigação a ser realizada.  

As entrevistas foram efetuadas, gravadas e transcritas por um período de tempo de três 

meses, entre a primeira entrevista e a última transcrição e validação dos participantes. A 

gravação das entrevistas permitiu que o investigador não perdesse qualquer informação 

que poderia ser importante e simultaneamente estar mais disponível para o participante, 

em vez de realizar as anotações das informações em papel. 

O processo de transcrição incluiu transcrever todas as entrevistas realizadas, a leitura 

das entrevistas, o confronto com a gravação e a posterior entrega da entrevista a cada 

participante, para que estes pudessem validar e corrigir o sentido das suas afirmações. 

Em simultâneo, foi efetuada uma primeira abordagem aos conteúdos das entrevistas, 



58 
 

segundo Van Manen (1990), seguindo o estudo fenomenológico que vai desde a 

colheita das informações e a sua análise.  

Deste modo, foi pedido aos cuidadores que falassem da sua experiência que vivenciam 

diariamente, tal como ela é, sem se preocupar com o seu discurso, seguindo as 

orientações de Van Manen (1990).  

 

6.5.  Procedimentos formais e éticos 

Os aspetos éticos são decisivos em investigação. Sem um código de ética que aponte 

limites e oriente os passos da investigação, é a própria investigação que fica em causa.  

A ética procede mais de maneira dialética, isto é, coloca em ação meios rigorosos de 

análise, que põem em evidência as dificuldades de uma situação, certas falhas da lógica 

do mesmo modo que certas contradições do discurso, e procura ultrapassá-las. Trata do 

que se deve ou não fazer, e sobretudo do raciocínio, pró ou contra, a seguir para 

determinar a escolha de uma conduta perante um problema com implicações morais. É 

em suma, um questionamento crítico, uma busca de orientações refletidas e corretas 

sobre as ações e as decisões em matéria de cuidados. (Phaneuf, 2006).   

Os princípios éticos de uma pesquisa visam proteger os direitos, a dignidade e o bem-

estar dos participantes (Barker, 1995, citado por Alvarenga et. al, 2012). 

O olhar da ética na investigação abrange todas as etapas do processo de investigação, 

enquanto preocupação com a qualidade ética dos procedimentos e com o respeito pelos 

princípios estabelecidos. Do princípio ao fim do estudo, desde a pertinência do 

problema à validade dos resultados para o desenvolvimento do conhecimento, da 

escolha da metodologia adequada aos instrumentos e processos de colheita de dados, da 

existência de resultados anteriores às regras de publicação e divulgação dos resultados. 

Entre os requisitos básicos a considerar na avaliação ética de um projeto de investigação 

incluem-se a relevância do estudo, a validade científica, a seleção da população em 

estudo, a relação risco-benefício, a revisão ética independente, a garantia de respeito dos 

direitos dos participantes (especificamente, consentimento informado, livre e 

esclarecido bem como a confidencialidade e proteção dos dados) em todas as fases do 

estudo.  
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A investigação qualitativa traz um conjunto de considerações éticas. Os temas 

relacionados com o consentimento informado, anonimato e confidencialidade, obtenção 

de dados, tratamento e relações entre o participante e o investigador, numa investigação 

qualitativa implicam novas considerações éticas e, por vezes, considerações éticas não 

esperadas. 

Streubert e Carpenter (2002, p.37), afirmam que no que concerne à investigação, as 

considerações éticas são e sempre serão de consideração crítica, desta forma e “apesar 

da consideração ética e de assuntos com impacto na investigação quantitativa, eles são-

no de forma única e mais frágil na investigação qualitativa”. Estes autores reforçam 

ainda que em toda a investigação deve-se ter em conta os princípios básicos da mesma, 

como os princípios éticos da autonomia, da justiça, da beneficência e da não 

maleficência, devendo serem respeitados em todos os circunstâncias da investigação. 

Desta forma, a ética, coloca em ação meios rigorosos de análise, que põem em 

evidência as dificuldades de uma situação. Trata do que se deve ou não fazer, e 

sobretudo do raciocínio, pró ou contra, a seguir para determinar a escolha de uma 

conduta perante um problema com implicações morais. É, em suma, um 

questionamento crítico, uma busca de orientações refletidas e corretas sobre as ações e 

as decisões (Phaneuf, 2006).  

Nesta investigação foi feito um pedido à Diretora Presidente do CLAS de Celorico de 

Basto (Anexo I), que foi favorável para a realização da investigação (anexo), tendo sido 

também favorável o pedido feito ao conselho de direção de uma IPSS local (Centro 

Comunitário Bento XVI- Anexo II), onde foi posteriormente acordado que os resultados 

desta investigação fossem apresentados.  

Foi pedido também um parecer à Comissão de Ética da Escola Superior de Enfermagem 

de Coimbra, com o parecer nº P380-12/2016 (Anexo IV). 

Começou-se então por fazer a seleção dos cuidadores juntamente com as instituições, 

após essa análise foram encontrados 8 cuidadores que pudessem fazer parte deste 

estudo. Posteriormente os cuidadores foram contactados via telefone, onde se solicitava 

a participação do cuidador, combinando com este, dia e hora para ser explicado todo o 

processo de investigação. Ao grupo selecionado, como amostra para o estudo, foi dado 

a conhecer os critérios de seleção, os objetivos e o método de colheita de dados que iria 

ser utilizado, foram ainda informados da necessidade de disponibilizarem do seu tempo 



60 
 

para a entrevista e deste ser gravada. Previamente ao início das entrevistas foram 

acauteladas as questões éticas relacionadas com a realização do estudo. Ao longo deste 

processo foi garantido o anonimato, a confidencialidade e o sigilo. Após a aquisição do 

consentimento (Anexo III) informados dos entrevistados, ajustamos a data, hora e local 

para a realização da entrevista. Informamos e certificamos a não utilização dos dados 

para outro fim que não para este estudo. Os cuidadores foram informados acerca da 

temática e dos objetivos do estudo, conseguindo total acordo em relação à sua gravação 

e transcrição, foi informado também de que em qualquer altura do estudo, se poderiam 

retirar do mesmo, se assim fosse o seu desejo.  

Todos os cuidadores informais contactados, aceitaram participar na investigação, tendo-

se agendado, dia, hora e local para a realização das entrevistas. 

As entrevistas foram gravadas. No processo de transcrição dessas entrevistas, foram 

ocultados dados que pudessem contribuir para a identificação de participantes ou das 

próprias instituições.  

Ao longo da investigação, os participantes serão denominados por E1, E8 de acordo 

com ordem numérica de concretização das entrevistas. Após a transcrição e análise das 

entrevistas, as gravações serão destruídas.  
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7. Apresentação, Análise e Discussão dos Achados  

A análise dos dados na investigação qualitativa inicia-se aquando da colheita de dados. 

À medida que se realizam as entrevistas ou observações mantêm e revêm 

constantemente os registos para descobrir novas questões que necessitam fazer ou para 

apresentar descrições dos dados encontrados. O objetivo desta secção é discutir e 

interpretar os resultados, sem perder de vista a questão de investigação. É nesta fase que 

se faz a síntese entre a teoria, a investigação e os resultados. 

Segue-se a apresentação, a análise e a discussão dos achados desta investigação.  

 

7.1.   Exposições da experiência vivida  

Após a formulação da questão inicial e dos objetivos a que nos propusemos estudar o 

fenómeno, e da escolha dos participantes do estudo, damos início ao que Van Manen 

(1997) denomina como investigação da experiência, tal como é vivida. Este método 

constitui a aproximação no contexto da pesquisa, através da elaboração das formas de 

nos integramos com as experiências vividas. 

De acordo com Van Manen (1997), em fenomenologia, a ênfase é sempre dada ao 

significado da experiência vivida. O objetivo da pesquisa fenomenológica é centrado na 

colheita das experiências dos outros e nas suas reflexões sobre essas experiências, de 

forma a sermos capazes de melhor compreender o contexto dessas vivências.  

Para proceder ao estudo da experiência vivida, Van Manen (1997), fornece várias 

orientações. Indica a entrevista como forma de obter material narrativo, garantindo que 

esta pode constituir um recurso para melhor compreender a profundidade dos 

significados da experiência humana vivida e possibilitar o desenvolvimento de uma 

relação de diálogo entre entrevistador e entrevistado. 

Após a realização das entrevistas, foi realizada a transcrição das mesmas juntamente 

com algumas notas escritas. Esta adição de notas manuscritas às transcrições verbais 

ajuda a obter uma descrição mais compreensiva e precisa.  

Quando se começou a realizar a colheita de dados, iniciou-se também a sua análise, 

mutuamente. Essa transcrição iniciou-se pelo confronto com a gravação, passando-se a 

transcrever toda a informação recolhida, onde se fez a primeira abordagem ao conteúdo 
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das entrevistas, assim como Van Manen (1990), defende, declarando a investigação 

fenomenológica como um processo dialético entre a colheita de informação e a análise 

da mesma.  

Durante as entrevistas foram seguidas as orientações de Van Manen (1997), quando os 

participantes foram estimulados a descreverem as suas vivências, de acordo e de como 

estavam a ser vivenciadas. 

Deste modo e ao longo desta fase somos abordados com experiências interessantes e 

importantes para toda a investigação.  

O autor não define o seu método como uma sequência de etapas, mas de abordagens, 

sendo elas: exame do texto como um todo visando captar os significados (abordagem 

holística), destaque das frases que parecem essenciais para a experiência em estudo 

(abordagem seletiva) e exame de cada sentença para definir o que revelam acerca da 

experiência (abordagem detalhada), (Gil & Silva, 2014). 

Nesta investigação entramos de acordo com o autor, realizando as leituras e releituras 

analíticas e reflexivas nos textos de todas as entrevistas realizadas, onde foram 

abordados de uma forma global e holística na qual os textos foram avaliados como um 

todo. Após esta fase, surgiu a fase de abordagem seletiva à qual realizou-se uma 

pesquisa sobre as frases que se apresentam reveladoras no processo, de seguida surge a 

abordagem detalhada, onde o texto foi observado mais intensivamente na procura de 

mais informação encontrada acerca do estudo.  

No processo de análise foram aplicadas as abordagens de Van Manen (1990). A 

primeira fase conseguimos, informação de uma forma global das descrições dos 

cuidadores. Na segunda, debruçamo-nos em descodificar os significados dos tópicos 

encontrados, realizando uma descrição da estrutura de cada entrevista, dando deste 

modo a compreender a experiência vivida pelo cuidador naquele momento.  

Os temas abordados foram estudados ao pormenor e sujeitos a uma avaliação que 

contou com a cooperação intensiva do orientador desta investigação. 

No iniciar de cada entrevista foi pedido aos, participantes algumas características, 

nomeadamente, sociodemográficos, como a idade, estado civil, escolaridade, religião, 

assim como a relação que o cuidador tem com o parentesco e o tempo que presta 

cuidado, assim como também uma caracterização do próprio doente, nomeadamente, 
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sociodemográficos, como a idade, e estado civil, qual a patologia e o tempo da doença, 

este esquema tem a finalidade de ser mais fácil a sua observação (esquematizadas no 

quadro abaixo).  

 

7.2.  Caracterização dos Participantes  

Indica quem participa na investigação, quantos são e como foram selecionados 

(amostra). Inclui todos os dados e pormenores que são revelados para o estudo. Devem 

ainda ser acrescentadas as condições que os participantes devem ter para pertencerem à 

população, e as que, se não as tiverem determinam que são excluídos.  

Para determinar, os sujeitos que participassem nesta investigação, procedeu-se ao 

método de amostragem, ao qual Fortin (2003), afirma este método, como sendo o 

procedimento pelo qual um grupo de elementos ou sujeitos de uma população é 

escolhido com vista na obtenção de dados e informação relacionada com o fenómeno 

em estudo.  

As entrevistas foram realizadas, todas elas no ambiente domiciliário dos cuidadores e no 

horário mais disponível para eles, pois é o lugar onde se sentiam mais à vontade, mais 

cómodos e que podiam estar mais perto do doente para no caso de ser preciso alguma 

coisa, já que a grande maioria é sozinha na prestação de cuidados e aquando da 

entrevista. Em todas as entrevistas foi garantida a privacidade necessária para o bom 

desenvolvimento da entrevista.  

O tempo da entrevista, foi em média entre 1h:30 a 2 horas variando entre 1 hora e 

2horas e 8 minutos. O fim das entrevistas foi definido quando se chegou à saturação da 

mesma. 

Os participantes deste estudo foram 8 cuidadores, de doentes não-oncológicos em fase 

terminal e em ambiente domiciliário.  

Os cuidadores situam-se entre os 23 e os 60 anos de idade, sendo todas do sexo 

feminino, esta varável é predominante e vai de encontro a alguns estudos onde esta 

temática está presente). No âmbito das determinantes relacionadas com o género, 

verifica-se que surgem algumas características que é recorrente de diversos estudos. 

Alguns autores referem que tal se deve a aspetos tautológicos sobre os papéis sexuais, 

uma vez que cuidar não faz parte do papel social do homem (Finley, 1989 citado por 
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Sequeira, 2010). Assim, o cuidar recai habitualmente sobre a mulher, e destas a esposa, 

seguindo-se as filhas e posteriormente as noras. Collière (1989), citado por Sequeira 

(2010, pág.162), refere que “é às mulheres que compete todos os cuidados que se 

realizam à volta de tudo o que cresce e se desenvolve…”.  

Segundo Fernandes & Angelo (2016), o aparecimento de uma doença no seio da família 

e nomeadamente de um doente com demência, leva à necessidade de modificação das 

atividades e tarefas diárias, sendo esse papel habitualmente assumido pelo cuidador, 

geralmente mulheres, solteiras, domésticas ou desempregadas e que coabitam com a 

pessoa dependente.  

Neste estudo em concreto, e relativamente ao estado civil, a maioria das cuidadoras são 

casada (75%). Todas elas são de religião católica. A relação de parentesco que têm com 

o doente, na sua grande maioria são filhas (75%). 

O tempo de cuidado prestado ao doente vai desde os 6 meses até aos 14 anos. 

No quadro 1, podem-se observar algumas características sociodemográficas dos 

cuidadores.  

 

Quadro 1. Características sociodemográficas dos cuidadores 

 

Entrevistas Idade Sexo Estado Civil Religião Relação de 

parentesco 

Tempo de 

cuidado 

E1 50 F Casada Católica Filha 10 anos 

E2 56 F Divorciada Católica Filha 3 anos 

E3 58 F Casada Católica Filha 14 anos 

E4 23 F Casada Católica Neta 6 meses 

E5 45 F Casada Católica Filha 10 anos 

E6 51 F Casada  Católica Filha 11 anos 

E7 55 F Casada  Católica Esposa 5 anos 

E8 60 F Solteira Católica Filha 8 anos 
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Verifica-se que a maioria das cuidadoras entrevistadas apresentavam o 4º ano de 

escolaridade (37,5%) o que vai de encontro a outros estudos realizados em Portugal 

(Ferreira, Pereira & Martins, 2016). 

Apenas três cuidadoras apresentavam atividade profissional permanente (37,5%). 

No quadro 2, são apresentadas algumas características, nomeadamente a escolaridade e 

a ocupação. 

Quadro 2. Características relacionadas como a escolaridade e profissão  

Entrevistas  Habilitações 

Literárias 

Profissão  

E1 6º ano Desempregada  

E2 4ºano Desempregada 

E3 4ºano Reformada  

E4 12ºano Desempregada  

E5 12ºano Assistente operacional 

E6 9ºano Funcionária Fabril  

E7 3ºano Doméstica  

E8 4ºano Doméstica  

 

 

Em relação ao doente, a sua caracterização define-se com uma idade entre 56 anos e os 

90 anos. Em relação ao género, na sua maioria são do sexo feminino (62,5%), viúvas 

(75%). A patologia diagnosticada do forro neurodegenerativo, apresenta na maioria das 

entrevistas, Alzheimer (62,5%) e com um período de doença diagnosticada que varia 

entre os 2 anos e 15 anos com a doença, como se pode observar no quadro 3.  
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Quadro 3. Características sociodemográficas dos doentes 

 

Em suma, pode-se verificar que os cuidadores que participaram nesta investigação são 

na sua grande maioria do sexo feminino, casadas, com um nível de escolaridade baixo, 

católicas, com uma idade avançada e que são cuidadoras há bastantes anos. Estas 

características são comuns a outros estudos, nomeadamente (Ferreira, Pereira & 

Martins, 2016). 

Verifica-se ainda que a maioria das cuidadoras são do sexo feminino, filhas do doente, 

católicas, com baixa escolaridade e com atividade profissional estável, até se terem 

tornado cuidadoras diariamente, prestando este cuidado na sua maioria há vários anos, 

onde apenas uma cuidadora teve de abandonar a sua atividade profissional, pois neste 

estudo a grande maioria das cuidadoras estava desempregada ou era doméstica na altura 

em que se tornaram cuidadoras. De referir também que a grande maioria das cuidadoras 

vivem na mesma habitação que o doente (87,5%). 

 

 

 

 

Entrevistas Caracterização 

Idade  Sexo Estado Civil Patologia Período de 

doença 

E1 79 M Casado Alzheimer 15 anos 

E2 83 F Viúva Alzheimer 7 anos  

E3 90 F Viúva Alzheimer 14 anos 

E4 76 F Viúva Parkinson, 

demência 

2 anos  

E5 83 F Viúva Demência vascular 3 anos 

E6 87 F Viúva Parkinson, 

demência 

30 anos, 

9 anos 

E7 56 M Casado Alzheimer e 

Parkinson 

9 anos 

E8 88 M Viúvo Alzheimer 10 anos 
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7.3.  Apresentação dos Achados 

Neste período da investigação, pretende-se dar conhecimento, os achados deste estudo, 

tendo como objetivo principal as vivências dos cuidadores informais de doentes não-

oncológicos em fase avançada e em ambiente domiciliário.  

Seguindo-se a análise dos achados e baseando-se em entrevistas realizadas aos 

cuidadores informais, que se assentou numa estrutura fenomenológica para que fosse 

possível compreender as experiências relatadas pelos cuidadores informais, procurando 

desta forma uma unidade de significado o qual é a identificação da essência de um 

fenómeno e a sua descrição atenta e rigorosa, através da experiência vivida diariamente 

(Streubert & Carpenter, 2002). 

Ao longo da apresentação dos achados utilizaram-se símbolos com alguns significados, 

tais como: 

(E…) - código atribuído a cada entrevista; 

… - corresponde aos períodos de pausa nos discursos do entrevistado; 

(…) – corresponde a excertos de transcrição que são omissos por não se mostrarem 

relevantes para a análise. 

Pretende-se nesta fase de investigação em estudo, a apresentação dos temas e subtemas 

que surgiram após uma avaliação detalhada de todas as entrevistas realizadas a todos os 

cuidadores informais.  

Após uma alargada leitura, análise e transcrição das entrevistas dos cuidadores 

informais, foram encontrados oito temas principais: cuidar de um doente terminal com 

uma doença não-oncológica; primeiros sinais (alterações neuro degenerativas), cuidar 

na terminalidade (experiência atual no cuidar), expressão de sentimentos, dificuldades 

no cuidar, deficit de conhecimento da doença (falta de informação), alteração da 

situação do cuidador e mecanismos de coping. Esses temas são ainda divididos em 

subtemas ao qual é ainda mais específico as descrições relatadas pelos cuidadores.  

Sendo o tema central cuidar de um doente terminal com uma doença não-oncológica em 

contexto domiciliário é influenciado diretamente pelos restantes sete temas. 
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Quanto ao tema a que se refere os primeiros sinais, emerge três subtemas que são 

deveras importantes e que são relacionados com as perturbações cognitivas, alterações 

no comportamento e alterações funcionais. 

No tema sobre o cuidar na terminalidade, surge os subtemas relacionados com a 

comparação com a infantilidade, a preocupação constante, sobrecarga, reconhecimento, 

dever, estabilidade e a incapacidade. 

Na expressão de sentimentos, abrangemos, os positivos e os negativos.  

Nas dificuldades que os cuidadores sentem ao prestar os cuidados, esses impedimentos 

são referidos como, físico, psicológico, restrição social e económicos. 

Quando se referem à falta de informação surgem subtemas, nomeadamente, o receio na 

prestação das atividades de vida diária (AVD´s), o receio de confrontar com uma 

realidade, o receio das complicações de saúde e o receio das fugas do doente.  

Ao nível das alterações que ocorrem com o cuidador, aparecem como subtemas, 

alterações pessoais, alterações psíquicas, alterações sociais e alterações económicas.  

Nos mecanismos de coping, surgem como subtemas, a religião, os apoios atribuídos, 

visita e o apoio de familiares e o viver um dia de cada vez.  

Desta forma e com a intenção de esclarecer melhor toda esta análise, procedendo se à 

avaliação deste estudo, representado pelo esquema 1.  
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Diagrama 1 - Esquema da Análise dos Achados 

 

 

 

 

7.4. Análise e Discussão dos Achados 

Esta é a fase de estudar aprofundadamente os resultados obtidos nesta investigação, é 

aqui que se realiza a síntese entre a teoria, a investigação e os resultados.  

Carvalho e Vergara (2002), referem que a análise, é alimentada pela reflexão 

hermenêutica, que consiste na interpretação dos dados e textos de pesquisa como um 

movimento dinâmico em direção a uma melhor compreensão do fenómeno investigado. 

Realizou-se à categorização do significado das entrevistas feitas, contribuindo para que 

ao apresentar todo este processo fosse possível a essência das experiências de cada 
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cuidador informal, onde estes assumem um papel fundamental para a prestação de 

cuidados ao doente, experienciando pelos cuidados aos doentes e que devem ser 

estudados, para perceber as vivências pelo qual os cuidadores passam.  

 

7.4.1. Cuidar de um doente terminal com uma doença não-oncológica 

Com o aumento da esperança média de vida, o incremento da demência como doença 

terminal é uma realidade, sendo os pacientes com demência e os seus cuidadores, 

confrontados com necessidades físicas e psicossociais específicas do fim de vida. 

Está estabelecido que os cuidados paliativos eficazes em doentes com demência 

poderão aliviar sintomas, diminuir a sobrecarga do cuidador e garantir decisões 

terapêuticas informadas (Moreira & Pereira, 2015). 

A taxa de sobrevivência a seis meses é um importante fator de prognóstico para a 

tomada de decisão clínica e acesso aos cuidados paliativos, no entanto, é difícil de 

estimar para os doentes com demência. Deste modo, é importante, que o acesso aos 

cuidados paliativos para estes doentes, não deve ser guiado por prognóstico, mas sim 

pela sua preferência, ou dos familiares, por cuidados maximizadores do conforto e da 

qualidade de vida, intervindo assim positivamente no curso da própria demência 

(Moreira & Pereira, 2015). 

 

 

7.4.2.  Primeiros Sinais  

Do envelhecimento ninguém escapa até o presente momento, mas não significa que 

todo o idoso venha a ter uma ou várias doenças crónico-degenerativas.  

A partir da evolução da vida e da necessidade de manterem em funcionamento as suas 

funções vitais, órgãos nobres, como o cérebro, coração ou rins, procuram reequilibrar-se 

constantemente, visando à manutenção do seu melhor padrão funcional, por meio de 

mecanismos homeostáticos, enfrentando perdas de massa celular ativa, que podem 

chegar a mais de um terço do seu total (Cançado, Alanis & Horta, 2011). 
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Os doentes além da perda de independência e de autonomia, e da necessidade de 

maiores cuidados associados ao avança da própria doença, estes doentes apresentam 

ainda comprometimento da consciência, sendo esta definida como a capacidade de 

perceber em si e/ou nas AVD´s alterações ocasionadas por deficits associados ao 

processo de adoecimento. Esses distúrbios na perceção sã chamados de “anosognosia” e 

podem afetar diretamente o desempenho das funções cotidianas. Além, disso, sabe-se 

que a perceção, bem como o reconhecimento de uma informação do ambiente e/ou do 

meio interno, é a base da cognição (Santos & Borges, 2015).  

Desta forma é necessário estar atento aos primeiros sinais e quaisquer alterações que 

possam ocorrer, distinguindo as mudanças fisiológicas e patológicas que podem ocorrer 

concomitantemente no evoluir do processo de envelhecimento, procurando intervir o 

mais precocemente as situações potencialmente reversíveis das irreversíveis. Por isso, o 

doente deve ser avaliado com paciência, atenção, cuidado e analisado sobre os 

diferentes ângulos, mas sempre de uma maneira global, uma visão holística do ser.  

Neste aspeto os cuidadores têm um papel importante, pois são aqueles que convivem 

diariamente com os doentes. 

Neste tema, destacam-se os subtemas, perturbações cognitivas (quadro 4), alterações 

comportamentais/psíquicas (quadro 5) e alterações funcionais (quadro 6). 

 

Tema 1: Primeiros Sinais   

 

. Perturbações Cognitivas  

Os doentes e seus cuidadores aquando de uma avaliação clinica; queixam-se de pioras 

do desempenho cognitivo com o envelhecimento. Desta forma, quer os cuidadores quer 

os profissionais de saúde devem estar atentos e em todas as oportunidades, para 

identificar a importância relativa das queixas ou dos sintomas detetados, e possibilitar 

desta forma, o seu estado mental atual do doente.  

Esta doença traz consigo múltiplas alterações das funções nervosas, que acarreta 

alterações no estado físico e psicológico do doente. Essas alterações incluem a memória, 

o pensamento, a orientação, a compreensão, o cálculo, a linguagem e o raciocínio. As 
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perturbações das funções cognitivas são muitas vezes acompanhadas, e por vezes 

precedidas por deterioração do controlo emocional, do comportamento social ou da 

motivação (OMS, 1992).  

 As alterações da memória associadas às demências são muito mais graves do que uns 

simples esquecimentos. Essas mudanças surgem através de dificuldades na 

aprendizagem de novas informações, esquecimentos sobre acontecimentos vividos 

recentemente, esquecimento das tarefas a realizar, esquecimento do lugar onde se 

encontram, embora muitas mantenham a capacidade para evocar eventos antigos 

(Sequeira, 2010). Perdem também a capacidade de reconhecer os rostos mais 

conhecidos, o doente é incapaz de conhecer os que lhe são mais próximos, o que 

perturba dolorosamente os cuidadores. Com mostra a E1, E2 e E8, onde as pessoas com 

quem o doente convivia os filhos e a esposa os deixou de conhecer e o facto de 

esquecer-se regularmente de atividades que antes eram normais e que passaram a ser 

irregulares como nos mostra as entrevistas E5 e E6 ou mesmo um percurso que antes 

fazia diariamente para o trabalho de repente torna-se um trajeto desconhecido no caso 

da E7. Sendo que estas perturbações nomeadamente as espaciais e temporais são outra 

característica desta doença e numa fase inicial. Nesta fase, surge a desorientação 

espacial que evolui de forma progressiva até incluir os contextos ambientais familiares 

(Barreto e Santana, 2005 citado por Sequeira, 2010). A orientação temporal encontra-se 

habitualmente comprometida, começando o doente a ter dificuldade em referir o 

ano/mês em que se encontra e, posteriormente, a semana/dia e assim sucessivamente. 

Estas alterações são bastante complexas quer para o doente assim como para quem 

cuida, sendo progressivamente mais difícil com o avançar da própria doença, levando à 

incapacidade total do doente.  

 

Quadro 4: Primeiros Sinais: perturbações cognitivas 

Tema: Primeiros Sinais (alterações neuro degenerativas)  

Sub tema: 

Perturbações 

Cognitivas 

“… o deixar de conhecer as pessoas, as pessoas com quem ele convivia assim praticamente 

todos os dias, os filhos que tinha fora deixou de conhecer (…) depois às vezes estava bem e 

despois esquecia-se, já não sabia o local” (E1); 

“…fazia as coisas à maneira dela, já se esquecia de muitas coisas (…) o perguntar-lhe 

como eu me chamo e ela não me conhecer” (E2); 
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“Ela ia mostrando alguns sinais porque ela esquecia-se, por exemplo, ela tinha uma chave 

ia pensar os coelhos e já não sabia onde punha a chave (…) esquecia-se um bocadinho das 

coisas, estava a falar de uma coisa e depois esquecia-se (…) depois pega numas calças e 

começa a metê-las na cabeça, deve pensar que é uma camisola” (E5); 

“…começou por fazer as coisas que não devia para ela, na cabeça dela estava certo, mas 

as coisas que ela fazia não estava, sei lá, por exemplo, atirar com o lume da lareira e pô-lo 

a arder no chão (…) ela fugia-me, não sabíamos dela, foi para um monte que nós tínhamos 

e meteu-se lá no meio daquela lenha” (E6); 

“…ele começou a arrastar os pés e a esquecer-se das coisas, (…) não conhece a família há 

cinco anos atrás mais ao menos, mas começou logo de seguida a perder essas capacidades 

todas mentais, (…) fugiu-me de casa, ele foi para o trabalho e a caminho dele, foi para 

outros lados e foram outras pessoas que mo vieram trazer cá a casa” (E7); 

“…não conhece ninguém  agora, e mesmo a família ele não conhece” (E8) 

 

 

. Alterações Comportamentais/psíquicas 

Os doentes com esta patologia sentem também outras perturbações que vêm ainda 

complicar mais a sua situação. 

Na evolução da doença, verifica-se um agravamento das alterações comportamentais, 

que, por vezes, são mal-aceites pelos que convivem com o doente e que são 

responsáveis pela maior parte dos internamentos. Tornam-se evidentes nesta fase as 

dificuldades do cuidador em lidar com esta panóplia de alterações (Sequeira, 2010). 

Nesses transtornos comportamentais estão sintomas presentes como: a agressividade, a 

agitação, alterações no ciclo sono-vigília e alucinações.  

A presença dos sintomas de agressividade em doentes com esta patologia, faz parte do 

quotidiano em cerca de uma em cada duas pessoas que vivem com uma demência. É um 

comportamento bastante complexo e que complica os cuidados ao doente. As suas 

manifestações são variáveis, indo do comportamento de oposição aos ataques verbais, 

insultos, gritos ou agressão física. Desta forma e em presença destas manifestações, é 

necessário interrogar-se sobre as suas causas (Phaneuf, 2010). É mostrado pela E2, E3, 
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E5 e E8, onde nesta última entrevista foi destacado pelo cuidador a agressividade/ 

violência do doente para o cônjuge.  

A agitação constitui um sintoma complexo e que ocorre, na maioria dos doentes, com a 

progressão da doença (mais frequente em estádios moderados/avançados). Esta 

perturbação é consequência da ansiedade e da agressividade. Toma a forma de 

comportamentos improdutivos, de excitação com objetivo, de repetições verbais ou 

psicomotoras: ações de esfregar, limpar, dobrar, deambular sem parar, etc. A agitação é 

um sinal de ansiedade que deve reter a atenção dos cuidadores, sendo vivenciado pelo 

cuidador na E1, pois o doente queria dizer algo e era incapaz de se recordar levando-o a 

um estado de maior alteração.  

Com esta patologia, surge também o vagueio noturno, fenómeno de insónia e 

caracterizada por múltiplos acordares, dificuldades em ter um sono de qualidade e o 

ritmo sono-vigília tende a tornar-se polifásico.  O sono noturno é pouco profundo, o 

doente pode estar desperto durante longos períodos durante a noite e adormecer por 

curtos períodos durante o dia (Sequeira, 2010). Este ponto apenas foi mostrado pela E5. 

Podem ainda surgir distorções preceptivas do pensamento, como alucinações e 

fenómenos delirantes. O doente vê coisas que não existem e pode apresentar delírios de 

ciúme, seguido de abandono, de roubo, entre outros, como pode verificar pelas E4 e E6 

e que é vivenciado pelos cuidadores como uma situação bastante complexa e difícil, 

levando mesmo o cuidador a um desgaste emocional. 

  

 Quadro 5: Primeiros Sinais: alterações comportamentais/psíquicas 

Tema: Primeiros Sinais (alterações neuro degenerativas) 

Sub tema: 

Alterações 

Comportamentais/ 

Psíquicas  

“…começou a ficar alterado (…) chegava a casa pedia alguma coisa, mas não sabia 

o que era, não sabia dizer o quê, alterava-se porque não lhe dávamos as coisas, as 

coisas para ele não tinham nome” (E1); 

“… ela aos poucos foi começando a ficar agressiva” (E2); 

“…ela dizia me que eu era chata e que ninguém me podia aturar” (E3); 

“…ela se tivesse um sonho de manhã, ela acreditava mesmo que aquilo aconteceu e 

afirmava que era verdade, mas não é” (E4); 

“…às vezes lembrava-se à meia-noite e levantava-se com uma chinela e o outro pé 
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sem chinela, sem roupa, sentava-se no sofá a olhar para nada (…) o neurologista já 

lhe mudou várias vezes a medicação porque, ela não dormia de noite e não dormia 

de dia (…) tornou-se uma pessoa muito má eu não conhecia este lado da minha mãe, 

está muito agressiva, muito má” (E5); 

“…ela vê coisas, às vezes diz que está aqui uma menina que não para quieta outras 

vezes diz que está uma pessoa, outras vezes sei lá, diz que está um animal «olha um 

rato», ou outra coisa qualquer (…), há um ano atrás ela tratava-me muito mal 

mesmo, muito mal, dizia que eu lhe roubava uma toalha, que lhe roubava um fio, eu 

saia do quarto para fora mesmo em choque” (E6); 

“…violência à minha mãe, e depois as coisas estavam más, porque ele depois dizia 

que se matava (…) já mostrava sinais há muitos anos e já mostrava sinais, ele 

escondia-se de nós para bater na minha mãe (…) nunca foi meigo não vou dizer que 

foi, mas depois ainda era pior, desconfiava dela” (E8) 

 

 

. Alterações Funcionais 

As aptidões motoras e intelectuais das pessoas afetadas por uma demência podem 

perdurar enquanto as suas capacidades psíquicas se tornam enfraquecidas. Mas com o 

passar do tempo e com o avanço da patologia, a destreza para realizar movimentos 

coordenados é também atingida (apraxia) e estes doentes tornam-se pouco a pouco 

completamente dependentes para a satisfação de todas as suas necessidades. Pelo 

desfalecimento mnésico, a pessoa já não sabe como fazer tal ou tal gesto, mesmo que se 

trate de um gesto simples como abrir uma torneira. Mas a tudo isto, junta-se também 

ainda, uma destreza e uma acuidade visual reduzidas, uma força muscular cada vez 

menor e tremores que tornam os gestos lentos e desajeitados, tornando a vida destes 

doentes muito difícil (Phaneuf, 2010). 

As atividades básicas e instrumentais de vida diária, ficam comprometidas, o doente é 

incapaz de realizar estas tarefas necessitando da ajuda do cuidador para a concretização 

das mesmas. O doente fica incapaz de realizar tarefas ao nível dos cuidados pessoais 

como: tomar banho, vestir-se, de se alimentar, arranjar-se, de se mobilizar entre outas. 

Altera-se também as atividades instrumentais, tais como: a preparação da alimentação, 

trabalhos domésticos, compras, a gestão de dinheiro (Sequeira, 2010).  
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Além da deterioração mental, o estado físico da pessoa também se altera. Assim, a 

incontinência, as perturbações no sono, o vaguear noturno, a diminuição do tónus 

muscular associado à perda das praxias e à agnosia que ocasiona a incapacidade de se 

levantar, de se sentar, de andar, de comer sozinho, provocam a necessidade de cuidados 

contínuos. À medida que estes sintomas progridem, aumenta a fraqueza, a incapacidade 

de mastigar e de deglutir, logo de se alimentar, da mesma forma que a vulnerabilidade 

às infeções e às doenças que agravam ainda mais o estado do doente.  

Com a progressão da doença e numa situação terminal, o doente entra em mutismo, 

ficando totalmente dependente, incontinente, perde reflexos da marcha, pelo que perde a 

mobilidade, surge a atrofia muscular e as complicações associadas à imobilidade 

(complicações respiratórias, infeções, úlceras de pressão), (Sequeira, 2010). 

Estas alterações funcionais são identificadas em todas as entrevistas, os factos de não ter 

sido descritas pelos cuidadores foram facilmente visíveis na entrevista, necessitando 

todos os doentes de apoio para a realização das atividades de vida diária. Das 8 

entrevistas realizadas, 5 desses doentes eram totalmente dependentes (acamados), 

doentes das E1, E2, E3, E6 e E7, os restantes doentes apesar de não terem total 

dependência, eram incapazes de realizar as tarefas mínimas, eram o caso da E4, E5 e 

E8, tendo aqui o cuidador um papel fundamente no auxílio da realização destas tarefas. 

Essa alteração funcionou como despiste para o cuidador de que algo se estava a passar 

com aquele doente, pois não era algo normal, foi o que se passou com a E3. Estes sinais, 

estão também associados a outras patologias, onde os doentes mostram de início alguns 

sinais e dificuldades em certas tarefas dessa patologia e mais tarde de demência, é o 

caso das E4, E6 e E7 que a sua patologia inicial era o Parkinson. 

 

Quadro 6: Primeiros Sinais: alterações funcionais 

Tema: Primeiros Sinais (alterações neuro degenerativas) 

Sub tema: 

Alterações 

Funcionais  

“…ela já ia e vinha a abandalhar-se porque a minha mãe era assim uma senhora toda alta, 

toda arranjada e depois começou com os cabelos a ficar despenteados, o avental a ficar sujo 

(…) nessa altura ela não ficou acamada, ela ainda ia passear, mas já com fralda, mas já 

não tratava de vida nenhuma (…) e depois podia ter os cabelos diante dos olhos, nem tinha 

sequer maneira de os puxar para trás, depois a partir daí foi sempre dar banho, por a 
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roupinha, pentear” (E3); 

“…ela começou a tremer, a não segurar a urina a ter dificuldades em andar e a 

movimentar-se (…) ela de manhã por vezes não se consegue levantar sozinha, não consegue 

fazer as coisas dela sozinha em termos de higiene, mesmo ela indo à casa de banho por 

vezes é preciso ajudar, a cabeça dela não consegue” (E4); 

“…ela não sentia os pés, ela a deitar as passadas nas escadas parece que ia cair, ela não 

sentia (…) deixava-me cair muito a comida a comer (…) agora ela está a comer por sonda” 

(E6); 

“…sim está de fralda, é preciso dar-lhe de comer” (E7). 

 

7.4.3. Cuidar na terminalidade   

A tarefa de ser cuidador dura anos, há medida que a que a doença avança, os desafios e 

as tarefas aumentam. Por outro lado, alguns estudos mostram que as perceções positivas 

e negativas do cuidador estão relacionadas à qualidade de vida percebida e as 

intervenções focadas na melhoria da perceção do cuidador tornam-se relevantes 

(Aravena, Spencer, Verdugo, Flores, Gajardo & Albala, 2016). 

A família tem um papel fundamental como unidade de cuidar quando surge uma doença 

terminal, onde o doente vive um processo difícil e complexo, no qual o apoio dos seus 

entes queridos é essencial. Estes, por sua vez, também atravessam um momento 

delicado e exigente, pois têm de se confrontar com um processo de doença bastante 

difícil, física e emocionalmente desgastante, lidando com perdas do seu familiar. 

Cuidar de um doente com demência é consideravelmente diferente de cuidar de um 

familiar dependente cuja cognição está intacta e que pode cooperar. Estes cuidadores 

que prestam cuidados ao doente com incapacidades cognitivas, necessitam de se adaptar 

às mudanças de personalidade do doente, do cuidado e das dificuldades 

comunicacionais (Guerra, Figueiredo, Patrão & Sousa, 2016). 

Num estádio avançado de uma doença neuro degenerativa, o doente chega a um estado 

de maior fragilidade e mais vulnerável a todas as espécies de problemas de saúde. 

Tornada imóvel pelas lesões do seu sistema nervoso e locomotor, está muitas vezes 

encarquilhada sobre si própria, os membros rígidos e dobrados. Inconsciente ou pouco 

consciente, já quase não pode comer nem beber e encontra-se num estado de 

desidratação e de caquexia avançado.  
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Devido à deterioração da pessoa, é geralmente admitido que os cuidados a lhe prestar 

consistem sobretudo em levar-lhe o maior conforto possível. Para o fazer, é importante 

ocupar-se dos sintomas pulmonares e assegurar uma certa permeabilidade das vias 

respiratórias, ter em atenção os cuidados de pele e a higiene, à incontinência. Medidas 

particulares contra a agitação, a dor e as mioclonias impõem-se. Em contrapartida, 

medidas mais intervencionistas não devem ser encaradas considerando o estádio 

avançado da doença (Phaneuf, 2010). 

Neste tema, estão representados os seguintes subtemas: comparação com infantilidade 

(quadro 8), preocupação constante (quadro 9), sobrecarga (quadro 10), reconhecimento 

(quadro 11), dever (quadro 12), estabilidade (quadro 13), incapacidade (quadro 14). 

 

Tema 2: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar) 

 

. Comparação com infantilidade  

À medida que a demência progride, surge a demanda por cuidados especiais, função 

essa importante e desempenhada pelos cuidadores. Estes desempenham um papel 

essencial na vida diária dos doentes com demência, envolvendo-se em praticamente 

todos os aspetos do cuidado e assumindo responsabilidades adicionais de maneira 

crescente.  

Desta forma o desempenho do cuidador, nomeadamente informal pode assumir diversas 

formas como: orientação, a vigilância, a ajuda, o apoio e a substituição, se necessário. 

Em cada contato deve ser privilegiada uma atitude apropriada, de apreço e estima, com 

a preocupação de estimular o doente, constituindo-se, desta forma, como um elemento 

terapêutico (Sequeira, 2010). 

A função do cuidar ao longo dos tempos tem estado vinculada essencialmente à família, 

onde estão criados laços muito fortes entre doente e cuidador. Neste ponto, o cuidador 

além de conhecer muito bem o doente o que facilita a prestação de cuidados, vê alguém 

muito próximo a precisar de ajuda e de cuidados, onde o cuidador muitas vezes compara 

esse carecer de ajuda do doente ao de uma criança que é ainda indefessa e que necessita 

também de ajuda para todas as tarefas como: o alimentar, o dar banho, o vestir, o 
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pentear…), esta comparação é visível na E1, E4 e E7, tendo o cuidador um afeto de 

autoproteção devido ao facto da situação pela qual o doente está a passar. 

 

Quadro 7: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Comparação com 

infantilidade 

 

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Comparação 

com 

infantilidade 

“…está muito melhor para cuidar porque ele hoje está como um bebé, não diz nada, não 

sai do lugar” (E1); 

“…como eu costumo dizer que ela agora é que é minha filha agora tenho um bebe, eu tenho 

um filho e eu digo que tenho dois porque o que faço a um faço a outro” (E4); 

“O lidar com a doença é complicado, mas lá levo assim, habituei-me nisto e lá vou, lá levo 

a vida à frente, mas é muito custoso, muito, mas tem de ser, eu chamo-lhe o meu menino 

grande” (E7) 

 

. Preocupação Constante 

Os cuidadores constituem o grupo primário básico de apoio e que tem o papel mais 

relevante no cuidado a longo prazo, como é o caso da dependência associada à doença 

crónica e nomeadamente da demência (Sequeira, 2010). 

Estes assumem um papel fundamental no seio da família e que obriga a uma 

reorganização interna no que se refere à estrutura dinâmica. Por um lado, a família 

necessita de se organizar de modo a garantir o acompanhamento e a prestação de 

cuidados ao doente, por outro lado, ela necessita de assegurar o desempenho das suas 

próprias atividades de funcionamento, manutenção e subsistência, enquanto sistema. 

Esta reorganização interna poderá ser particularmente complexa (Pereira, 2010).  

Cuidar de uma pessoa com síndrome demencial interfere com aspetos da vida pessoal, 

familiar e laboral dos cuidadores, abdicando muitas vezes das suas atividades ou 

fazendo, mas para que demore o menos tempo possível, isto foi descrito na E2. 
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Quadro 8: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Preocupação 

Constante 

 

. Sobrecarga  

A sobrecarga diz respeito ao conjunto das consequências que ocorrem na sequência de 

um contacto próximo com um doente, neste caso, um idoso dependente com demência. 

Numa abordagem intuitiva, parece um termo de fácil caracterização, contudo, na 

prática, contata-se que a sua definição é complexa. Habitualmente, este termo é referido 

apenas como um sentido negativo, ou seja, sob forma de peso ou fardo. Os elementos 

negativos associados ao cuidar são habitualmente conceptualizados como: peso, 

sobrecarga, stress, fruto de sintomatologia do tipo tensão, frustração, isolamento, 

depressão, ansiedade de outros problemas físicos, psicológicos, emocionais, sociais, 

financeiros, fadiga, raiva, conflito familiar, culpa, alterações emocionais, etc. (Martins, 

Ribeiro e Garrett, 2003 citado por Sequeira, 2010). 

No entanto a sobrecarga pode ser dividida em duas categorias: sobrecarga objetiva e 

subjetiva. A primeira categoria privilegia a sobrecarga apresentada pelo cuidador. A 

sobrecarga subjetiva consiste na perceção pessoal do familiar cuidador sobre as 

consequências do cuidar (Sequeira, 2010).   

A prestação de cuidados é um processo árduo, complexo e dinâmico, caracterizado por 

constantes variações ao longo do tempo tanto nas necessidades como nos sentimentos 

de quem presta os cuidados e os recebe. Cuidar de uma pessoa dependente pode 

traduzir-se num trabalho desgastante e exigente, tanto do ponto de vista físico como 

afetivo, pelo que requer uma grande disponibilidade de tempo e energia (Melo, Rua & 

Santos, 2014). 

Assim, a prestação de cuidados a doentes com demência, associa-se a uma maior 

sobrecarga, em comparação com o cuidador de doentes com dependência física, sendo 

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Preocupação 

Constante  

“…é um trabalho muito preso porque se tem aquela responsabilidade e preocupação até de 

ir a um médico e ter aquela preocupação de que se demorar mais um bocadinho, a minha 

mãe pode estar mal é mais a minha preocupação” (E2); 
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um trabalho muito desgastante, atendendo às alterações cognitivas e comportamentais 

que estes apresentam (Garrido & Almeida, 1999 citado por Sequeira, 2010). 

A sobrecarga é um aspeto referenciado praticamente por todos os cuidadores com 

exceção da E1, E2 e E7. Os restantes cuidadores descrevem esta sobrecarga como um 

desgaste, um cansaço emocional por ver o seu familiar daquela forma e por muitas 

vezes não terem apoio de ninguém nomeadamente quando assumem o papel de 

cuidador, porque é sozinho no adotar desse papel, sendo o caso da E5 ou por qualquer 

outro motivo. 

 

Quadro 9: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Sobrecarga 

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Sobrecarga 

“…hoje está paradinha, às vezes são dois e três dias, noite e dia depois se calhar dorme um 

dia ou dois assim uns bocados, mas tirando isso eu nem sei como a minha mãe tanto tem 

aguentado ela é uma senhora com muita saúde porque se tivesse outros problemas era 

impossível porque ela com o desgaste que tem…senhora de Fátima” (E3); 

“…é complicado e então quando lhe dá alguma crise que psicologicamente ela passa o dia 

inteiro a chorar, em que ela só se lembra das coisas más na vida dela, aí é muito 

complicado, muito complicado porque psicologicamente a gente não pode fazer nada (…) é 

um bocadinho cansativo porque um dia inteiro torna-se muito cansativo, porque as 

conversas são sempre as mesmas” (E4); 

“eu sou a única filha cá, então tive de ser eu a tomar conta dela, o assumir esse papel é 

difícil, muito difícil porque é tudo para mim, se é preciso levá-la ao médico tenho de ser eu, 

no hospital era eu (…) desde de dezembro que não sei o que é dormir uma noite completa e 

não é dormir descansada porque depois nós não temos um botão que liga e desliga e muitas 

vezes ela está a dormir e eu estou acordada, depois se ela estiver acordada eu tenho de estar 

acordada” (E5); 

“…é muito difícil lidar assim com um doente, muito, agora estou e acalmei bastante e estou 

a saber lidar com ela porque ela mesmo agora também desde que teve a pneumonia ela está 

a comer pela sonda também ficou mais calma” (E6); 

“…ele agora pergunta uma coisa, daqui a pouco vem perguntar a mesma coisa e eu assim 

que tal tenho de sair, ir ao quintal, porque se não o nosso dia-a-dia, sempre enfiado não dá, 
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. Reconhecimento  

Cuidar de alguém implica estar exposto às consequências associadas a uma relação de 

prestação de cuidados, é por isso fundamental uma boa estrutura familiar.  

Cada família tem as suas normas que, por vezes, não se restinguem a uma determinação 

social ou económica especifica. Assim, estas normas são construídas ao longo dos anos, 

através do desempenho de diversos papeis, decorrentes das inter-relações e da 

intensidade da necessidade do cuidado (Aneshensel, 1997 citado por Sequeira, 2010). 

É desta forma importante que o próprio cuidador reconheça o papel fundamental que 

desempenha para o doente e que o mesmo se sinta satisfeito pelo cuidado que 

desenvolve, pois, ver um familiar bem cuidado é mostrado pelo cuidador como um 

sentimento de realização e dever cumprido, isso é mostrado na E6 assim como a própria 

família também o seja capaz de o reconhecer.  

 

Quadro 10: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Reconhecimento 

 

 

 

ficamos malucos, acho que é uma doença que se apega (…) mas não é fácil lidar com isto 

tudo porque ele está sempre a perguntar a mesma coisa” (E8) 

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Reconhecimento   

“ A experiência que estou a viver é que não tem sido fácil mas para mim, sei lá, eu sinto 

me capaz de olhar por ela, sinto me uma mulher realizada de olhar assim por uma 

pessoa” (E6) 
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. Dever  

Na maioria das famílias, a escolha do cuidador é algo muito subtil, influenciada pelas 

características e experiências pessoais de cada membro da família e pelo contexto em 

que se encontra, predominando os motivos relacionados com a cumplicidade 

desenvolvida ao longo do convívio mútuo e do facto de esta constituir uma obrigação 

ou um dever familiar (Sequeira, 2010). 

A relação familiar que existe com o doente leva a que sejam pensados nos papéis que a 

própria desempenhará, nomeadamente o papel de cuidador. Pelos mais diversos motivos 

(desemprego, estado civil, ser filha única, etc), esse papel é defendido como que uma 

obrigação e um dever de cuidar de alguém próximo com incapacidades, não seguindo o 

caminho para a institucionalização, como é referenciado nas E6, E7 e E8. O facto de o 

cuidador ser muito próximo, poderá levar a que o doente tire partido disso, como é 

exposto na E4.  

 

Quadro 11: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Dever 

 

 

 

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Dever   

“…como eu sou neta, ela acha que sou obrigada a…, «és minha neta tens de fazer», mas em 

8 netos eu sou a única que o faço” (E4); 

“…sinto me na obrigação de fazer as coisas porque ela é minha mãe, a hipótese de ela ir 

para um lar também não porque ela sempre disse que nunca queria ir para um lar” (E6); 

“…é a minha obrigação foi assim que eu pensei, nunca foi uma ideia levá-lo para um lar 

não, eu sempre disse que enquanto eu tiver vida e saúde eu tomo conta dele, eu quero-o à 

minha beira, enquanto eu poder e tiver quem me ajude” (E7); 

“…é cansativo o tomar conta dele, era um dever que eu tinha, era a única que estava cá em 

casa calhava me a mim tomar conta dele, acho que não podia empurrar para os meus 

irmãos (…) eu assumi esse papel, é uma responsabilidade muito grande” (E8) 



85 
 

. Estabilidade 

A falência funcional na demência tende a ser mais lenta e regular. A cada intercorrência, 

o paciente perde capacidade funcional e a recuperação nunca o restitui ao degrau 

anterior (Burlá & Azevedo, 2011). 

 Esta patologia, pertencente às doenças crónico-degenerativas, estas podem acometer 

doentes de todas as faixas etárias, sendo o envelhecimento o maior fator de risco para a 

sua ocorrência e aliado à comorbilidade. Apresenta picos onde o doente se apresenta 

estável, esta situação pode estender-se por um longo período de tempo.  

Numa fase mais avançada o doente permanece num estado mais calmo, também pela 

maior dependência do doente, acabando por entrar numa rotina de apoio e de tarefas 

realizadas ao mesmo. O cuidador acaba por fazer a mesmas tarefas diárias, onde o 

doente permanece no mesmo local, sendo assim descrito pelas E1 e E8. 

 

Quadro 12: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Estabilidade 

 

 

. Incapacitante 

A dependência surge, como resultado do aparecimento de um deficit, que limita a 

atividade, em termos da funcionalidade da pessoa, em consequência de um processo 

patológico ou acidente. A limitação na atividade não pode ser compensada na totalidade 

por uma ajuda técnica, pelo que necessita de ser compensada com a ajuda do cuidador 

(Sequeira, 2010). 

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Estabilidade 

“…olho para ele e vejo-o calminho, falo com ele embora ele não diga nada…está estável, 

está bem” (E1); 

“…agora é diferente, é uma doença má para eles, má para quem está a tomar conta deles, é 

cansativo, o tomar conta deles” (E8); 
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Por vezes, nos idosos, a dependência ainda pode ser agravada devido a outros fatores a 

que estão expostos, como a polimedicação, uma alimentação deficitária, a falta de 

ajudas técnicas, ambientes inadaptados (Sequeira, 2010).  

Desta forma e em termos genéricos, considera-se uma situação de dependência física, 

quando se verifica um comprometimento nas atividades de vida diária (atividades 

básicas e atividades instrumentais de vida diária). Na dependência mental pressupõe 

como comprometimento primário a cognição, o que obviamente poderá implicar 

alterações nas AVD, devido à inexistência de recursos cognitivos que lhe permitam 

desempenhar determinadas tarefas, mas mantendo a capacidade funcional para a sua 

execução.    

Numa fase terminal/final, a dependência habitual é total, encontrando-se o doente 

acamado e estando as principais repercussões associadas ao desgaste físico (Sequeira, 

2010).   

Esta é uma doença que leva o doente a um estado de dependência total e com isso a uma 

completa incapacidade provocando alterações no doente tanto fisicamente como 

psicologicamente onde a forma como o cuidador vê o seu familiar, tornando-o quase 

que irreconhecível ao que a pessoa era e como está na atualidade. Essa alteração pela 

qual passa o cuidador é partilhado pelos cuidadores nas entrevistas, E6 e E7.  

Quadro 13: Cuidar na terminalidade (experiência atual no cuidar): Incapacitante  

Tema: Cuidar na Terminalidade (experiência atual no cuidar) 

Sub tema: 

Incapacitante  

“Alterei, antes via-a com mais atividade e tudo, ainda via-a a conhecer as pessoas, via-a 

ainda a fazer algumas coisas eu ajudava mas ela ainda ia com ajuda, agora não, agora 

estou a vê-la aqui num cadeirão sempre sentada todo o dia ou na cama (…) sim custou-me 

muito, fui muito abaixo desde que ela ficou assim porque eu ajudava mas ela ainda me 

dizia que queria ir há casa-de-banho (…) foi um choque muito grande para mim, custou 

me fiquei muito nervosa andei a tomar vitaminas e tudo para eu conseguir ver a maneira 

que ela está” (E6); 

“Agora é aquela coisa de não ter força nas pernas, a gente quase que o leva para a cama 

quase de uma pega à frente nos braços outro nas pernas (…) a doença agora está mais 

avançada é duro, muito duro, imaginava que a doença era má, imaginava porque já me 

tinham dito, mas vivê-la é mais duro” (E7); 
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7.4.4. Expressão de sentimentos   

Neste processo pelo qual o doente está a atravessar, é de estrema importância que o 

cuidador seja informado de toda a situação e só assim, o cuidador será capaz de 

encontrar estratégias no sentido de se adaptarem à situação pela qual atravessam e 

serem capazes de assumirem um papel ativo no cuidar do doente em fase terminal de 

vida. 

Sendo assim, é necessário que se crie um espaço de diálogo em que os cuidadores 

possam expressar os seus sentimentos e emoções, podendo eles também serem ajudados 

neste processo pelo qual estão a passar.  

O processo de acompanhamento da pessoa por parte dos seus familiares permite, pois, 

que ela se sinta apoiada, amparada e confortada numa fase de vida especialmente 

complexa.  

Os cuidadores de doentes com demência enfrentam alguns anos de exposição a 

demandas físicas e psicossociais stressantes, o que pode levar a distúrbios psicossociais 

e comportamentos prejudicáveis à sua saúde. Apesar desses aspetos negativos, 

geralmente descritos em termos de carga, stress, saúde física e mental, muitos 

cuidadores optam por fornecer esse cuidado até ao final da vida do doente. No entanto 

existem resultados positivos derivadas do processo de cuidar, que incluem o sentimento 

de satisfação, realização e orgulho no papel de cuidar, maior senso de domínio, sentido 

de propósito e significado da vida, melhorias nas relações familiares entre os envolvidos 

no processo de cuidar (Guerra, Figueiredo, Patrão & Sousa, 2016). Desta forma, quem 

assume o papel de cuidador, define como sendo um crescimento pessoal, envolvendo a 

reconciliação dos aspetos “bons” e “maus” de cada situação. Essa integridade é de 

estrema importância para o bem-estar humano resultando da integração emocional dos 
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aspetos entre os dois contrates (sentimentos positivos e negativos), (Ducharme et. al, 

2011 citado por Guerra, Figueiredo, Patrão & Sousa, 2016). 

A autora Sapeta (1998) citado por Sequeira (2010), afirma que o dar um papel mais 

interventivo e participativo no cuidado ao doente, pelo cuidador ajuda na preservação 

das suas relações e afetos, evitando-se a solidão afetiva do doente, ficando assim com 

mais oportunidades de verbalizar os seus medos e angústias sentindo-se mais 

acompanhado na última fase da sua vida.  

Desta forma, o doente que é acompanhado e cuidado pelos familiares fica, na verdade, 

com mais possibilidades para poder expressar os seus sentimentos e desejos, bem como 

para acolher e receber as manifestações de carinho por parte daqueles (Pereira 2010). 

Neste tema estão representados os seguintes subtemas: sentimentos positivos (quadro 

15) e sentimentos negativos (quadro 16). 

 

Tema 3: Expressão de sentimentos  

 

. Sentimentos Positivos  

O cuidador tem um papel fundamental no seio da família, nomeadamente no 

acompanhamento do doente, realizando as atividades que o mesmo não pode 

desenvolver. 

Neste processo, como o cuidador na sua grande maioria é um familiar do doente, existe 

neste processo, uma mistura se sentimentos, quer sejam positivos, quer sejam negativos. 

O cuidador, no desempenho desse papel passa por bons sentimentos, nomeadamente, o 

fato do doente estar bem tratado, de se sentir gratificado pelo trabalho realizado, um 

sentimento de carinho e de realização. 

Cuidar de um doente no seu processo de doença em estado avançado, nomeadamente 

quando uma pessoa está numa situação terminal exige do cuidador uma mistura de 

sentimentos. Esse sentimento pode ser algo verdadeiramente gratificante dado que 

possibilita a troca de mensagens subtis com o doente.  Mesmo para o próprio doente, o 
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ser cuidado por um familiar poderá experimentar todo o carinho e amor, sentindo-se 

mais serena face à situação que atravessa (Pereira, 2010). 

Em todas as entrevistas e a grande maioria de cuidadores, mostram grandes sentimentos 

positivos quando tomam conta de alguém que é muito próximo de si. Esses sentimentos 

pelo facto de cuidar de alguém frágil e que necessita de apoio desperta no cuidador 

sentimentos como: carinho, compaixão, amor, gratificação, entre outros. Estes afetos 

são vivenciados em todas as entrevistas realizadas (desde a E1 até E8). 

 

Quadro 14: Expressão de Sentimentos: Sentimentos Positivos  

Tema: Expressão de Sentimentos  

Sub tema: 

Positivos   

“É um sentimento bom porque ainda o tenho cá, é o cuidar co carinho porque é também…é 

cuidar…é gratificante o cuidar e termos as pessoas de quem mais gostamos …é um 

sentimento bom” (E1); 

“…gosto de tomar conta dela (…) sinto muito carinho porque se não tivesse a minha mãe já 

tinha morrido há muito” (E2); 

“…mentalizar com a situação e fazer e cuidar (…) a gente fica contente é minha mãe tem 90 

anos ainda está cá gosta-se de se ver (…) tenho carinho por fazer o trabalho” (E3); 

“…com ela tenho mais paciência, mais carinho, que penso duas vezes antes de falar com ela 

(…) o amor que tenho pelo meu filho, tenho por ela, porque estou a cuidar dela (…) motiva-

me todos os dias, é o ela estar bem” (E4); 

“… tenho carinho por ela (…) é minha mãe gosto muito dela e queria o melhor para ela, e 

depois o meu pai quando estava bastante doente a coisa que ele me dizia «eu estou muito 

mal, mas não se diz nada à mãe, mas nunca a deixes sozinha» e eu tenho de cumprir a 

promessa que lhe fiz” (E5); 

“…esta fase de cuidadora da minha mãe, sinto-me mesmo elogiada de eu estar a conseguir 

olhar por ela (…) é por ela ser a minha mãe e por gostar muito dela é que eu estou a fazer 

este trabalho” (E6); 

“…tenho muito amor por ele, cada vez que o deito dou-lhe sempre beijinhos, despeço-me 

dele sempre com um beijinho de boa noite, tenho muito carinho por ele” (E7); 

“Acho que ao tomar conta dele que é um dever que nós temos, eu acho que sim que é um 

dever que temos, porque são nossos, é bom tomar conta dele porque são nossos” (E8) 
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. Sentimentos Negativos  

O cuidado quotidiano pode levar ao estreitamento de laços afetivo, vínculos, intimidade 

e reciprocidade entre quem cuida e que é cuidado. Este cuidado diário que favorece uma 

relação muito próxima, por vezes, gera conflitos entre cuidador e o doente. Desta forma, 

essa relação pode causar sentimentos de opressão, pesar tristeza entre outros. Quando se 

trata de um familiar, o vínculo pode tornar-se maior e a relação de compaixão e 

solidariedade faz com que o cuidador esteja sujeito a este misto de sentimentos perante 

esta situação (Baptista, Beuter, Girardon-Perlini, Brondani, Budó & Santos, 2012).  

Por sua vez os cuidadores, atravessam um momento exigente e delicado, na medida em 

que têm de confrontar-se com um processo de doença muitas vezes complexo, física e 

emocionalmente desgastante, onde é necessário lidar com perdas do doente, onde se 

vêm confrontados com a degradação progressiva da condição física do doente e com o 

sofrimento físico, psicológico e espiritual que lhe está associado (Pereira, 2010). 

Esses sentimentos estão associados, ao desgaste do cuidador, a revolta que sentem por 

ver o doente assim, tristeza, sentimento de perda por verem o que o doente era e o que 

está atualmente, um sentimento de luto antecipado e também o sentimento de medo pelo 

cuidador não poder tomar conta do doente. 

Este ponto mostra os sentimentos contrários, por isso o cuidar não só é uma ótima 

sensação como se tem um sentimento oposto. Por isso neste processo de cuidar existe 

uma mistura de sentimentos observados também em todas as entrevistas. Estes afetos 

contrapõem aos anteriores, mostrando os cuidadores, sentimentos como: difícil, tristeza 

e revolta por aquilo que o seu familiar era e o que está atualmente, entre outros. Estes 

sentimentos negativos são expressos em todas as entrevistas aos cuidadores (desde a E1 

até E8). 
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Quadro 15: Expressão de Sentimentos: Sentimentos Negativos  

 

 

 

 

Tema: Expressão de Sentimentos  

Sub tema: 

Negativos  

“…é cansativo, porque não esperas nada, porque ele não fala (…) é difícil o trabalho em si 

a manutenção de todos os dias, poucos recursos” (E1); 

“…nunca pensei que a minha mãe chegasse a ter esta doença, já tinha ouvido falar pelo que 

as outras pessoas diziam, mas não pensava ser o que era, nunca pensei que ela se 

esquecesse dos filhos de não saber onde está (…) os sentimentos são tristes, tristes de a ver 

assim, queria que ela se disse alguma coisa (…) sinto-me presa, a minha vida é sempre 

aqui” (E2); 

 “Esta doença não sabia o que era, era estranho, estranhava a minha mãe porque eu não a 

conhecia assim, não a conhecia suja nem a conhecia despenteada, conhecia uma senhora 

arranjada, limpa a saber fazer qualquer coisa (…) sinto quando é mais irrequieta a gente 

também fica chateada, mas é aquele momento e passa, o cansaço também” (E3); 

“…sinto me mais desgastada, mais agora do que no inicio” (E4); 

“…ela está melhor e não está, é desgastante, ter paciência (…) ela é minha mãe e por muito 

que eu queria fazer lhe tudo mas é revoltante, às vezes não há sentimentos bons, tenho pena 

pela pessoa que era e ao que se tornou, tornou-se uma pessoa muito má eu não conhecia 

este lado da minha mãe, está muito agressiva” (E5); 

“…às vezes arrependo-me de ter ficado em casa outras vezes não porque ela é minha mãe, 

no ela ser minha mãe não me arrependo, mas de perder uma parte da minha vida sim” (E6); 

“Sinto tristeza, tristeza, sim às vezes viro me para ele e digo «oh homem Deus pregou-nos 

uma partida», porque nós ainda podíamos ser muito felizes, ainda tínhamos muito pela 

frente (…). Tenho revolta (…) por aquilo que ele era e o que é hoje, sempre a trabalhar” 

(E7); 

“…é difícil ver aquilo que eles eram quando eram mais novos e o que são agora (…) a gente 

tem sempre tristeza de o ver assim” (E8) 
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7.4.5. Dificuldades no cuidar    

O percurso partilhado ao longo da vida, a proximidade existente entre as pessoas, o 

contributo que os doentes podem dar para a qualidade de vida, para além da 

especificidade e do desgaste inerentes à vivência e acompanhamento da situação 

terminal, fazem com que o cuidador deve ser enquadrado nos cuidados a prestar 

(Pereira, 2010).  

As doenças do forro neuro degenerativo, evoluem lentamente, o doente fica muito 

tempo em casa e os cuidadores têm que se ocupar dele durante muitos anos.   

Os cuidadores na sua grande maioria são do sexo feminino, casadas, chefes de família e 

com filhos. São assim, obrigadas a fazer esforços para conjugar os cuidados da sua 

família comos cuidados de quem mais precisa, o doente (Phaneuf, 2010). 

A fase terminal é caracterizada por restrição no leito, retenção intestinal ou urinária, 

adoção de uma posição fetal devido a contraturas, criando uma maior dependência para 

o doente. Esses sintomas progressivos, cognitivos e comportamentais influenciam na 

dificuldade de realização das atividades de vida diária, tornando os doentes cada vez 

mais dependentes de seus familiares (Vizzachi, Daspett, Cruz & Horta, 2015). 

Reconhece-se que não é tarefa fácil, o cuidador fica submetido a um desgaste físico, 

psicológico e financeiro, para além do isolamento social a que se vêm sujeitos. Estes 

fatores têm repercussões na vida e na saúde de quem cuida. A prestação de cuidados é 

dinâmica, visto que é caracterizada por inúmeras variações, ao longo do tempo, 

dependendo das necessidades e sentimentos, quer do doente, quer do cuidador. 

Os esforços físicos são aqueles que estão entre as maiores dificuldades, que pressupõe a 

estadia no domicílio do doente. Mas existem ainda outras dificuldades que surgem, 

nomeadamente, as dificuldades psicológicas, social e económicas. 

Este tema está representado pelos seguintes subtemas: dificuldades físicas (quadro 17), 

dificuldades psicológicas (quadro 18), dificuldades na restrição social (quadro 19) e 

dificuldades económicas (quadro 20).  
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Tema 4: Dificuldades no cuidar   

 

. Dificuldades Físicas   

São aquelas que exigem mais dos cuidadores, acarretando maior esforço físico para a 

realização das tarefas, sobretudo os cuidados de higiene. 

O estado de dependência do doente é frequentemente muito elevado, os seus 

comportamentos de oposição ou mesmo de agitação tornam os cuidados a prestar 

particularmente difíceis e desgastantes.  

O simples facto de vestir e despir um doente com demência, é uma tarefa que exige 

força física, assim como os cuidados de tratamento da roupa e da casa que agravam 

ainda mais a situação. Resta ainda acrescentar a alimentação, as compras e a vigilância 

contínua de uma pessoa confusa, cujas reações não podem ser previstas 

antecipadamente. Tudo isto não deixa descanso ao cuidador, que corre o risco de se 

desencorajar e de ela própria desenvolver problemas de saúde sérios (Phaneuf, 2010). 

De facto, as dificuldades físicas são as mais visíveis e as que mais complicações dão ao 

cuidador e as que mais exigem do mesmo, devido ao esfoço físico que o próprio tem de 

fazer para ajudar o doente na realização de tarefas que o mesmo não consegue 

desempenhar devido ao aumento da sua incapacidade. Deste modo e a grande maioria 

das entrevistas realizadas, os cuidadores sentem de facto algumas incapacidades o que 

pode interferir com o desempenho do cuidador nos cuidados ao doente, essas 

dificuldades passam por dores nas costas, falta de força, entre outras complicações que 

podem agravar, a situação de saúde do cuidador. Essas complicações são identificadas 

pelas E1, E2, E3, E6, E7 e E8. Estes resultados são comuns a outros estudos, 

nomeadamente o estudo de, Cardoso, Vieira, Ricci & Mazza (2011). 
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Quadro 16: Dificuldades no Cuidar: Dificuldades Físicas  

 

 

. Dificuldades Psicológicas  

O peso psicológico que representa esta doença é o que mostra ser mais doloroso. O 

sentimento das várias perdas que o doente atravessa, de abandono, de não reconhecer as 

pessoas mais próximas, leva a que o cuidador assista a uma morte lenta do seu familiar.  

Existe, com frequência, um confronto emotivo, provocado pela sobrecarga de cuidar do 

doente com dependência, pelo qual se sente afeto, recordar o que a pessoa já foi e no 

que se tornou em virtude da doença. Com efeito, os sentimentos de medo e de fúria, os 

de culpa e de desespero, angústia e saturação, são, por vezes, vividos.  

Tema: Dificuldades no Cuidar   

Sub tema: 

Dificuldades 

Físicas  

“As maiores dificuldades é a pouca força que tenho, é os banhos, é a muda das fraldas, a 

higiene, também tenho a ajuda da minha mãe, mas também já tem pouca força e também 

precisa de cuidados” (E1); 

“…é quando lhe dou banho (…) de pegar a peso custa-me um bocadinho, porque tenho um 

problema na coluna é mais difícil para mim o esforço físico (…) é preocupante o trabalho, a 

roupa porque é muita para secar, começo-me a atrapalhar” (E2); 

“…para por a roupa isso é para mim (…) sinto algumas dificuldades a nível físico e por 

isso eles me ajudam, mas se não também e como tenho problemas de coluna não conseguia, 

mas lá vou mudando” (E3); 

“…agora a dificuldade é eu estar com muitas dores nos braços e nas costas é o peso, ela é 

magrinha, mas mesmo isto é todos os dias, todos os dias eu sinto muitas dores no meu 

corpo” (E6); 

“São as pernas, às vezes não me ajudam muito e é assim, por exemplo se eu não tiver ajuda 

eu não consigo (…) passa-lo do sofá para a cama e da cama para o sofá eu não consigo tem 

de ser duas pessoas porque ele não ajuda, a minha saúde não vou podendo” (E7); 

“…agora sinto dificuldade com este problema que tenho, sinto me cansada, muito cansada, 

mas já há muito” (E8) 
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As relações afetivas dos familiares estão em constante modificação, decorrente de 

fatores inesperados como o aparecimento de uma doença como esta (Vizzachi, Daspett, 

Cruz & Horta, 2015). 

Não menos importante, as dificuldades psicológicas são aquelas que levam o cuidador 

ao cansaço extremo, (como é verificado na E6) pois é aquele que não se vê levando o 

cuidador a um desgaste e a um desânimo total. O cansaço não só das tarefas do dia-a-

dia, mas de ouvir sempre o mesmo, como é o caso da E3, ou de muitas vezes o cuidador 

achar que vai ficar pior que o doente é uma dificuldade que é sentida na E5 e a 

ansiedade mostrada na E8.  Estes resultados são também comuns a outros estudos, 

nomeadamente o estudo de, Cesário, Leal, Marques & Claudino (2017).  

 

Quadro 17: Dificuldades no Cuidar: Dificuldades Psicológicas 

 

. Dificuldades na Restrição Social  

Todos os sentimentos psicológicos, levam para que a pessoa se feche cada vez mais, 

levando-a a um isolamento social a que se vêm sujeitos pela responsabilidade do cuidar, 

acompanhados do desconhecimento de técnicas curativas, que facilitem o seu dia-a-dia, 

pela falta de apoio de outros membros da família e/ou recursos da comunidade, bem 

como de estratégias de “coping” para ultrapassar os momentos negativos sentidos. 

Tema: Dificuldades no Cuidar   

Sub tema: 

Dificuldades 

Psicológicas  

 “…sinto me um bocadinho cansada porque são muitos anos a ouvir o mesmo relantim e 

depois está se aqui, pega de manhã até à noite (…) a gente fica cansada também e triste 

porque a pessoa nunca está bem, mas pronto é o que há, é o que resta” (E3); 

“…vou ficar pior que ela, vou ficar louquinha, eu também digo ao meu marido, um dia mais 

tarde podes me internar, para o nosso psicológico é muito desgaste” (E5); 

“…cuido da minha mãe até ao fim e com muito gosto, mas é cansativo, muito cansativo, 

para a cabeça da gente é preciso ter muita paciência” (E6); 

“…mas também me sinto cansada da cabeça, mais ansiosa” (E8) 
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A responsabilidade na prestação de cuidados raramente é partilhada por outros e a falta 

de reconhecimento, pelo serviço prestado, pode aumentar a probabilidade de conflitos 

dentro da família (Paúl, 1997; Brito, 2001, Nogueira, 2008 citado por Moura, 2012).  

Outra das dificuldades apontadas pelos cuidadores tem a ver com o facto de 

dispensarem de tarefas que anteriormente faziam, o convívio com amigos, ou até 

mesmo o convívio que tinham com a família ao se tornarem cuidadores de alguém essas 

atividades foram postas de parte, pois o dever de cuidar é algo que mantem o cuidador a 

tempo inteiro naquela função acabando por não ter tempo para mais nada, essa 

dificuldade é apontada pela E4. Estes resultados são comuns também noutros estudos, 

nomeadamente o estudo de, Vazzachi, Daspett, Cruz & Horta (2015). 

 

Quadro 18: Dificuldades no Cuidar: Dificuldades na Restrição Social 

  

. Dificuldades Económicas   

Outra das inquietações existentes, é o peso financeiro. A menos que estejam 

comodamente, as famílias devem fazer as mudanças que perturbam não somente os seus 

hábitos, mas toda a organização da sua vida. Muitos dos cuidadores têm de abandonar a 

sua atividade profissional e as suas atividades de lazer para assegurarem uma presença 

contínua junto do doente. Acontece, também, impor-se uma reorganização física da casa 

a fim de eliminar as fontes de perigo e facilitar os cuidados. Existem também outras 

despensas diárias e que alteram o orçamento familiar, como: produtos de higiene, 

alimentação, etc. 

Tema: Dificuldades no Cuidar   

Sub tema: 

Dificuldades 

na 

Restrição 

Social   

“O que mais notei e tive dificuldade no aceitar esta tarefa…foi o não sair, porque a partir 

do momento que estamos a cuidar de uma pessoa não podemos sair, nós temos de ficar 

dependentes dessas pessoas (…) porque se quero fazer alguma coisa na rua ou tenho de a 

levar comigo que às vezes é o cabo dos trabalhos (…) o deixar a minha estabilidade, ao 

deixar a minha vida porque ficou tudo de lado é completamente diferente” (E4);   
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Todas estas mudanças têm repercussões orçamentais importantes, por vezes ruinosas, 

que não deixam de ser inquietantes.  

Neste tipo de dificuldades os cuidadores sentem um aumento significativo das despesas, 

sendo essas para cuidados de higiene, cuidados de saúde, alimentação e outras despesas 

o que muitas vezes se tornam um peso enorme, onde os rendimentos, nomeadamente as 

reformas são cada vez mais reduzidas e os apoios escaços relativamente à necessidade 

que é necessária, onde muitas vezes é a família que dá algum tipo de apoio, esta 

dificuldade é sentida pela E8. Estes resultados são também comuns noutros estudos, 

nomeadamente o estudo de Areosa, Henz, Lawisch & Areosa (2014). 

 

Quadro 19: Dificuldades no Cuidar: Dificuldades Económicas  

 

 

7.4.6. Deficit de conhecimento da doença (falta de informação)   

 

É perfeitamente normal os familiares e o cuidador em concreto preocupar-se com o 

doente. Desde que é dado o diagnóstico surgem inúmeras questões, às quais devem ser 

respondidas com honestidade, prestando ao mesmo tempo atenção ao cuidador que as 

coloca e adaptando a informação às capacidades cognitivas e emocionais do doente. Os 

familiares são sensíveis a tudo o que diz respeito ao estado do seu familiar, ficando às 

vezes perturbados por alguns detalhes relativos à evolução da doença e pelos limites das 

soluções que lhes é possível dar. 

A necessidades de informação consistente, confiável e atual, foi referida pelos 

cuidadores, salientando o desafio que vivenciam para reunir informações. Os cuidadores 

Tema: Dificuldades no Cuidar   

Subtema: 

Dificuldades 

Económicas  

“As dificuldades maiores que tenho, pronto eles têm uma pequenina reforma e às vezes 

ponho-me a pensar, que se não fosse os meus irmãos eu chegava ao fim do mês e não tinha 

nenhum dinheiro, porque isto é verdade, eu não ganho nenhum” (E8) 
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manifestam a sua preferência por uma abordagem mais profunda e acompanhada com 

alguma informação, onde grande maioria dos cuidadores afirmaram terem possuído 

pouca informação acerca do diagnóstico do doente.  

A preparação do futuro do cuidador, pode aumentar a satisfação das suas necessidades e 

que contribui muitas vezes para o desenvolvimento da sua perceção em relação ao 

equilíbrio entre as novas e antigas atividades que envolverão a sua rotina. Como 

consequência, uma das necessidades prioritárias do cuidador é receber informação e 

preparação dos profissionais de saúde para adequar a sua tomada de decisão. É 

determinante o aproveitamento do diagnóstico, a fim de se introduzir mudanças na 

abordagem aos cuidadores, facilitando o seu papel no ambiente familiar. Fornecer essa 

atenção aos cuidadores irá promover a saúde pessoal e familiar das pessoas dependentes 

cuidadas em casa (Fernandes & Angelo, 2016). 

Por isso é deveras importante que os membros da família e/ou cuidador têm a 

necessidade de explicações simples no que concerne à doença e sua evolução, ao 

tratamento e suas possibilidades, sobre o futuro do doente ou ainda as ajudas físicas e 

económicas que estão disponíveis. Inquietam-se também com certos comportamentos e 

vêm com angústia o estado do seu familiar deteriorar-se. Não sabem como reagir a 

algumas destas manifestações quer se trate da desorientação, do esquecimento contínuo, 

do embotamento dos seus sentimentos e emoção ou agressividade (Phaneuf, 2010).  

Desta forma, e ao longo da etapa pelo qual o doente está a passar, surge para o cuidador 

alguns receios devido à falta ou pouca informação que lhe é dada, surgindo receios 

como: o receio de magoar o doente nas, o medo da utilização de sondas naso gástricas, o 

receio de encontrar o doente no seu fim, o receio do aparecimento de úlceras, do doente 

acamar e o medo das fugas do doente. 

Neste tema, surgiram estes subtemas: receio na prestação das AVD (quadro 21), receios 

no confronto com uma realidade (quadro 22), receio das complicações de saúde (quadro 

23) e receio de fugas (quadro 24). 
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Tema 4: Deficit de conhecimento da doença (falta de informação)   

 

. Receio na Prestação das AVD´s 

O aparecimento de uma dependência implica uma transição para uma nova vida, devido 

a um acontecimento não antecipado (na maior parte das vezes) que pode surgir de forma 

repentina (devido a AVC, acidente ou outro) ou de forma progressiva, na maioria das 

situações associado a uma diminuição da capacidade das estruturas ou funções do 

organismo (compromisso da mobilidade, da capacidade articular, capacidade 

instrumental, capacidade mental, entre outros), como acontece no caso de uma 

demência (Sequeira, 2010). 

Esta perda de capacidades físicas do doente leva à privação da funcionalidade para 

realizar as atividades básicas, sendo o cuidador a tomar esse papel. Como o cuidador 

tem um papel de aconchego e de proteção perante o doente, existe muito o receio de o 

poder magoar nos cuidados básicos assim como a utilização de instrumentos que para o 

cuidador são estranhos (como a utilização de sondas Naso gástricas).  

A transição para o papel de cuidador(a) de uma pessoa dependente e numa situação 

terminal é um processo complexo que envolve inúmeras variáveis. Esse período de 

transição é visto como um período de grande importância na aprendizagem de 

competências para a quantidade de cuidados necessários ao doente. Para cuidar de 

forma independente, o cuidador necessita de se apropriar de novos conhecimentos e 

habilidades no domínio dos autocuidados para satisfazer todas as atividades de vida 

diária, nomeadamente no que se refere à mobilização, transferência, assistência médica 

em casa, aos exercícios de reabilitação, como fornecer cuidados em casa, administrando 

o inesperado, entre outros. O confronto com este novo papel leva o cuidador a deparar-

se com novas dificuldades. As atividades relacionadas à alimentação, higienização, 

posicionamentos e vestuário, anteriormente realizadas com facilidade no cotidiano, 

tornam-se tarefas que exigem apoio e cuidados específicos (Fernandes & Angelo, 

2016). 

O facto de os cuidadores terem receio de algo, muitas vezes é por desconhecerem as 

causas que levam a essa situação e pela falta de informação que existe, nomeadamente 

quando se trata dos cuidados básicos como, a higiene, posicionamentos, quando o 
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doente tem dificuldades na alimentação e tem de se recorrer a uma sonda naso gástrica 

sendo, este último, o receio maior dos cuidadores pelo facto de como é administrado ou 

mesmo de o doente vir a piorar no caso de lhe ser colocado, pois perde uma capacidade 

que muitas vezes é a última necessidade que os cuidadores ainda conseguem fazer, 

como é mostrado na E1, E2 e E7.   

 

Quadro 20: Deficit de conhecimento da doença (falta de informação): receio na 

prestação das AVD´s 

 

 

. Receio do confronto com uma realidade 

As demências são neste momento incuráveis, conduzem lentamente, mas seguramente à 

morte. Perturbadas pela deterioração intelectual e física do seu familiar, os cuidadores 

não encaram habitualmente de imediato esta saída fatal. De facto, a doença destrói as 

suas vidas mesmo antes de levar a do seu familiar, onde as famílias ficam aterradas pela 

morte psicológica do doente, trazendo consigo o medo da chegada ao fim e duvidas 

quanto ao futuro. 

Ao encarar o futuro, os cuidadores devem aprender a reconhecer os seus limites e a 

compreenderem a necessidade de se informarem de soluções alternativas. As decisões 

tomadas na urgência de um estado de crise são por vezes dolorosas para o doente como 

para o cuidador (Phaneuf, 2010). 

Tema: Deficit de conhecimento da doença (falta de informação)   

Sub tema: 

receio na 

prestação 

das AVD´s 

“Ele já está numa fase muito critica e o meu medo e receio…é o receio de um dia deixe de 

comer…que pode chegar a esse ponto que para já é a única coisa que faz” (E1); 

“… outro medo que eu tenho é se ela deixa de comer pela seringa e eu tenho de lhe meter o 

comer por uma sonda, para me adaptar à sonda vai me custar mais do que pela seringa” 

(E2); 

“…tenho medo às sondas, mas enquanto ele conseguir digerir não está mau, sim também 

faço os possíveis para que ele coma sempre pela boca” (E7);  
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O receio que o pior aconteça é o medo partilhado por todas as entrevistas com exceção 

da E4. Os cuidadores sentem medo por não saberem como lidar com tal situação e o que 

fazer nessa altura, sabem que esse dia chegará, mas o pânico de chegar ao quarto e 

encontrar a pessoa sem vida aterroriza a maioria dos cuidadores.   

 

Quadro 21: Deficit de conhecimento da doença (falta de informação): receio do 

confronto com uma realidade  

 

 

 

Tema: Deficit de conhecimento da doença   

Sub tema: 

receio do 

confronto 

com uma 

realidade  

“…medos é um dia de cada vez …é chegar um dia ao fim” (E1); 

“O maior medo que tenho ao tomar conta da minha mãe é que um dia eu chegue ao pé dela 

e ela esteja morta…fico em pânico…tenho muito medo a isso” (E2); 

 “O medo que tenho mais é chegar à cama e encontra-la morta não queria, é uma das coisas 

que quando vou espreitar e não a ouço…é um dos grandes medos que eu tenho não sei 

porquê, mas é a verdade a gente fica …não sabe o que ade fazer (…) é um trauma mesmo, é 

psicológico, mas estou sempre a espreitar a ver” (E3); 

“Que ela morra em minha casa, não queria, o facto de ela vir a piorar não é um medo é 

uma realidade isso eu sei que ela vai piorar” (E5); 

“É eu às vezes apanhar uma depressão e ir-me a baixo e não conseguir olhar por ela até ao 

fim, sim porque penso que já esteve à beira disso e tenho medo de não conseguir olhar por 

ela (…) tenho medo de um dia entrar por aquela porta e vê-la morta é o medo que ainda 

tenho” (E6); 

“Tenho medo que ele me morra, é o meu maior medo, eu de noite vou muitas vezes à casa-

de-banho e antes de me deitar de novo eu vou ver se ele está a respirar (…) tenho medo de 

ficar doente e depois não conseguir olhar por ele” (E7); 

“…de não poder olhar por eles e de os meus irmãos terem de vir para tomar conta deles 

(…) é o maior medo que eu tenho, de não poder, porque acho que estou cá no meu ritmo, no 

meu dia-a-dia” (E8) 
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. Receio das Complicações de Saúde 

O receio das complicações de saúde é outro ponto pelo qual os cuidadores assumem ter 

alguns medos, nomeadamente o medo da falha de próteses (pacemaker), medo do 

aparecimento e cicatrização de úlceras de pressão, que o doente acame e desta forma 

piorar a situação de saúde do doente, tornam os cuidados mais complexos trazendo mais 

sofrimento e desgaste tanto para o cuidador como para o doente.  

O doente vir a piorar o seu estado de saúde, é um receio que os cuidadores passam, 

nomeadamente o aparecimento de úlceras de pressão, descrita pela E2 e o facto de 

surgirem problemas de falhas em próteses principalmente e relatada na E4, como a falha 

do pacemaker ou que possa aparecer outro problema e o cuidador não der por ela.  

 

Quadro 22: Deficit de conhecimento da doença (falta de informação): receio das 

complicações de saúde  

 

Tema: Deficit de conhecimento da doença   

Sub tema: 

receio das 

complicações 

de saúde  

“…muito medo que a minha mãe ganhe uma ferida e ela não curar, muito medo, muito 

medo (…) medo que ela ganhe uma ferida e depois se são em sítios que não se pode curar” 

(E2); 

“…medo que ela caia e o pacemaker dela falhe e eu não consiga dar fé (…) que haja 

algum problema e que ela não consiga chamar de noite (…) em relação a cuidadora de ela 

ficar acamada porque sei perfeitamente que não vou conseguir fazer sozinha que vou 

precisar de ajuda” (E4);  

 

 

 

. Receio de Fugas  

Aos comportamentos de vagueio noturno, já descrito pelos cuidadores como alteração 

comportamental, os mesmos descreveram as fugas como receio. Nesta doença, a fuga 

não representa necessariamente um gesto de fugir, mas um processo de busca. A fuga é 
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uma situação de urgência que apresenta sempre certos perigos, porque a pessoa já não 

se consegue orientar (Phaneuf, 2010).  

O receio de fugas é apenas descrito por uma entrevista, E4, mas não deixa de ser um 

receio pelo qual o cuidador passa. O medo do doente sair de casa e não saber para onde 

foi pois o mesmo já não tem a capacidade de memorizar os locais por onde passa ou 

onde é a sua casa. 

 

Quadro 23: Deficit de conhecimento da doença (falta de informação): receio de fugas  

 

 

7.4.7. Alteração da situação do cuidador   

Cuidar de alguém implica estar exposto às consequências associadas a uma relação de 

prestação de cuidados. É no contexto familiar que normalmente se processa a 

assimilação do papel de cuidador.  

O assumir desse papel, acarreta uma reorganização na estrutura familiar e novas funções 

para o cuidador, para ser possível o acompanhamento adequado do doente.  

Os cuidadores estão submetidos a uma jornada diária incessante, repetitiva e 

desgastante, que envolve a realização de atividades domésticas e do cuidado contínuo 

do idoso. Este contexto favorece a fragilização do cuidador e o torna mais suscetível a 

riscos para a sua saúde, promovendo stress, isolamento, depressão medo, angústia, além 

do comprometimento para a sua qualidade de vida (Garces et.al 2012 citado por 

Cesário, Leal, Marques & Claudino, 2017). 

As necessidades do cuidado podem atravessar os limites do esforço físico, mental, 

psicológico, social e económico. Quando a avaliação familiar ou individual não 

Tema: Deficit de conhecimento da doença   

Sub 

tema: 

receio de 

fugas  

“…o de ela me fugir isso traumatiza-me” (E4); 
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consegue encontrar alternativas viáveis, ou quando as habilidades e os recursos 

familiares são insuficientes para o manejo da situação, há uma forte tendência para a 

desorganização familiar e individual, podendo trazer consequências negativas para o 

cuidado (Pereira, 2012). 

Este tema, surgiu com os seguintes subtemas: alterações pessoais (quadro 25), 

alterações psíquicas (quadro 26), alterações sociais (quadro 27) e alterações económicas 

(quadro 28). 

Tema 6: Alteração da situação do cuidador  

 

. Alterações Pessoais  

O cuidador ao assumir esse papel, perde outros, nomeadamente no que toca à questão 

familiar, sendo necessário levar a uma organização interna para que seja possível 

diminuir o risco de desorganização e para que haja uma ajuda mutua.  

Essas alterações, leva a que haja uma reestruturação familiar, pois haverá novos papéis 

e funções que têm de ser concretizadas. Existe, no entanto, cuidadores que ao 

assumirem esse papel têm de abandonar o seu trabalho, havendo assim uma 

desagregação dos laços profissionais, deixando o que à partida seria um futuro 

garantido, com horários fixos e com outro tipo de preocupações para passar a ser quer 

fisicamente e psicologicamente desgastante, sem horários e com outras inquietações. 

O cuidador ao assumir esse papel, atravessa por dificuldades e acontecimentos que 

transformam a sua vida, nomeadamente alterações na sua vida pessoal que é descrito 

pela maioria das entrevistas realizadas.  Essas mudanças podem passar por uma 

restruturação familiar devido à adoção de novos papeis como descreve a E4 e a E5 onde 

muitas vezes deixam a sua família para cuidar o seu ente querido, mudanças ao nível 

profissional o facto de deixar o seu trabalho para cuidar do seu familiar contada na E6, 

alterações no estado de espirito do cuidador mostrando-se mais triste e deprimido, 

deixando assim de conviver socialmente estas são alterações que são partilhadas pelas 

E1, E2, E3, E6, E7 e E8. Estes resultados são também comuns a outros estudos, 

nomeadamente, no estudo de Fernandes & Angelo (2016). 
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 Quadro 24: Alteração da situação do cuidador: alterações pessoais  

Tema: Alteração da situação do cuidador   

Sub tema: 

alterações 

pessoais   

“… foi de calhar o mais frustrante porque, sair todos os dias ter um trabalho, falar, sair, 

basta o sair e depois vir para casa e fechar-se, é o mudar de hábitos, a pessoa não está 

preparada para o que vinha é mudar radicalmente de vida (…) é o viver para uma pessoa 

que precisa de cuidados, é viver para cuidar para cada vez fazer melhor e sentirmos que a 

pessoa está bem, é viver para ele praticamente” (E1); 

 “Nunca mais pude andar, nunca mais pude conviver como convivia, com a minha filha 

convivo porque ela vem cá a casa, às vezes vou a casa dela, mas já não vou tantas vezes 

como ia (…) mas também não posso ir a casa dela porque tenho a minha mãe, é uma 

responsabilidade muito grande” (E2); 

“Muitas coisas, alterou muitas coisas, por exemplo eu dava catequese, eu trabalhava muito 

na paróquia despois com esta gente toda tive de deixar, deixei mesmo tudo, gostava muito 

de passear (…) fiquei triste de não poder ir, no dia de natal ia sempre almoçar à minha 

sogra acabei por ficar, vai o meu homem e o meu filho” (E3); 

“A minha vida pessoal alterou-se bastante, porque antes o meu marido trabalhava perto de 

casa nem de carro precisava agora tem de fazer 24 Km todos os dias para ir trabalhar, o 

meu filho ao pé de casa interagia muito mais com outras crianças do que aqui que não tem 

crianças para brincar, a escola do meu filho vai ficar a 5 Km tenho de o ir levar e buscar e 

ir com ela também e o facto de sair, agora não posso e não saio sequer” (E4); 

“Altera-se e de que maneira, mas isto já se alterou desde que eu comecei a ir para casa dos 

meus pais (…) muito difícil, porque eu acabava de trabalhar ia a casa via se estava tudo 

bem e lá ia eu porque era de noite e ela já estava à janela à minha espera” (E5); 

“Alterou muito, a minha alegria foi-se, a minha maneira de viver, não me apetecia mais 

sair, não me apetece sair como saía primeiro, se for a algum lado estou sempre com medo 

que aconteça alguma coisa eu estou sempre morta por vir para casa a correr, eu não ando 

bem em lado nenhum (…) tive de deixar o meu trabalho para vir tomar conta dela (…) 

deixei tudo para vir viver para casa, estar sempre aqui em casa embora vá uma ou duas 

horas a correr porque agora tenho de ir comprar fraldas e essas coisas (…) aquela alegria 

que eu tinha foi-se as minhas filhas e o meu marido pensam que eu sou mais agressiva” 

(E6); 

“Aí alterou-se muito, muito, por exemplo nunca mais tive aquela vontade de sair, aí mudou 

muito, a alegria, eu passava a vida a cantar, até isso acabou-se, eu ás vezes puxo para 
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cantar um bocadinho, mas chega a um ponto que se perde a vontade, perde-se a alegria” 

(E7); 

“A minha vida não se alterou nada, estava disponível era livre, estava cá já, já cá morava, 

acho que não mudou nada, não tinha filhos, não tinha marido nem nada foi mais fácil, acho 

que é mais fácil quem tiver se deslocar da sua casa para vir olhar pelos pais é mais difícil, 

agora eu já estava habituada neste ambiente, só quando saio fico sempre preocupada, fecho 

a porta mas digo sempre a uma pessoa que me venha vigiar” (E8) 

 

 

. Alterações Psíquicas  

O acompanhamento do doente em fase terminal de vida por parte do cuidador pode 

conduzir a uma situação de stress e de desgaste emocional, quer pela perda iminente e 

processo de luto antecipado que estes desenvolvem, quer pela exaustão psíquica que a 

prestação de cuidados acarreta (Pereira, 2010).  

Esse desgaste para o cuidador leva a que este tenha alterações no seu estado de humor e 

de desânimo o que leva também ao desgaste estremo da pessoa de quem cuida, levando 

assim para uma alteração na qualidade de vida de quem cuida. Essa indicação de má 

qualidade de vida, pode ser associada ao desenvolvimento de um quadro de stress, 

associado a alterações, problemas, dificuldades ou efeitos adversos que desencadeiam 

desajustes físicos e psicológicos relativos a uma questão especifica (Garces et. al, 2012 

citado por citado por Cesário, Leal, Marques & Claudino, 2017). 

As alterações psíquicas, são descritas em todas as entrevistas concretizadas. Essas 

mudanças alteram todo o estado psicológico do cuidador, com alterações do seu estado 

emocional, estado de humor o que pode levar o cuidador a situações de depressão, 

cansaço, desgaste estremo, refletindo-se na forma como o cuidador presta os cuidados e 

refletindo-se no seu dia-a-dia. Essas situações não sendo identificadas atempadamente 

pode levar o cuidador a um desânimo criando situações complexas e a ter atitudes 

desesperadas, como foi identificado pela E5. Todas as outras entrevistas descrevem e 

partilham do mesmo sentimento. Estes resultados são comuns a outros estudos, 

nomeadamente o estudo de Baptista et.al. (2013). 
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Quadro 25: Alteração da situação do cuidador: alterações psíquicas 

Tema: Alteração da situação do cuidador   

Sub tema: 

alterações 

psíquicas  

“É muito complicado, ……no início foi muito pior por causa da doença mais do aceitar, há 

coisas que o cuidador não aceita e há coisas que o doente não aceita a pessoa em si e há ali 

um atrito e moem os dois, as duas pessoas, a nível psicológico foi mais no início, foi mais 

…desgastante, mais frustrada…agora já não, também vamos amadurecendo” (E1); 

“ A cabeça …… o que valem são os antidepressivos que tomo, tomo muitos antidepressivos 

e sinto me cansada, a cabeça cansada, chego à noite cansada e assim aborrecida, sinto me 

triste muito principalmente e mais à noite e tenho alterações de humor mas mais tristeza de 

não ir conviver com pessoas amigas, porque isto é uma vida presa ….infelizmente sou 

divorciada do meu marido mas se quisesse repor a minha vida eu não podia, não tenho 

vida…..porque tenho encarregos de tudo e é tudo pra mim porque com a minha mãe 

acamada” (E2); 

“Na minha cabeça, sinto me às vezes um bocadinho em baixo, um bocadinho cansada, mas 

lá vou indo mais um dia, nunca estive mesmo em baixo (…), às vezes queria alguma coisa e 

chegava a meio de caminho e já não sabia o que queria, e um bocadinho cansada porque é 

muita gente para lavar, para cozinhar, para por a roupa pronta” (E3); 

“Se há algum problema, ou se ela nesse dia está chateada ou nervosa e me diz alguma coisa 

para eu consegui dormir é difícil porque estou sempre a pensar nisso, ela deixa fazer as 

coisas todas, ela até vai ajudando, mas não fala e isso é muito complicado psicologicamente 

mexe muito comigo porque fico triste, mas tenho que pensar que ela é doente (…) mas 

psicologicamente mexe bastante comigo há dias que o meu ego vai todo pra baixo mesmo 

para o fundo” (E4); 

“ A nível psicológico é mais agora, de primeiro não mas agora é o que eu disse cheguei a 

alturas que eu dizia se eu soubesse que morríamos as duas eu deitava por uma borda abaixo 

ao inicio, agora a gente já vai começando a mentalizar se que é assim e habituamo-nos a 

gente vai se adaptando à doença e ao dia-a-dia, agora já é muito mais fácil do que ao inicio, 

porque agora tem de estar ali porque não podes deixar ao inicio era desgastante porque 

estavas te a adaptar à situação era mais desgastante agora não” (E5); 

“…está a ser complicado, cansada da cabeça muito mais, muito mais, eu não sou a mesma é 

o que acabo de dizer não sou mais a mesma, muito cansada da minha cabeça, já não me 

sinto capaz se calha de ir a um trabalho um dia, não sei, agora não, sinto me cansada 

mesmo (…) já tive por mais do que uma vez riscos de ter uma depressão só que eu penso e 
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digo «eu tenho de me levantar» porque eu não tenho mais ninguém que olhe pela minha mãe 

e é isso que eu penso e então, já tomo vitaminas, também já pedi medicamentos à 

neurologista dela e tudo, mas não me sinto bem com os medicamentos volto a parar com 

eles, então tenho tomado vitaminas que me têm ajudado muito” (E6); 

“A nível psicológico, sim abanou um bocadinho, mais do que físico sim, mais a cabeça do 

que o físico, sim abanou um bocadinho, abanou (…) tive vontade de desistir sim, aí tive, fui 

me muito abaixo por isso é que eu disse ao bocado, a minha salvação foram os meus 

meninos, os meus netos ocupam-me a cabeça” (E7); 

“…mudou muito, nem que não queira dizer mudou muito, muito mas a toda a gente, a toda a 

gente mas é verdade anda não tomo medicação mas acho que precisava (…) agora já 

precisava porque eu agora já noto assim um cansaço” (E8);  

 

. Alterações Sociais  

Nesta fase de vida pelo qual o doente passa, o cuidador torna-se menos participativo e 

dinâmico. Rompem-se os laços com os grupos de amigos, as redes de relações 

desmoronam-se, a própria família deixa de ser integradora. Emerge a solidão, o 

isolamento, a perda do laço social, a desqualificação social (Pereira, 2012). 

 Quando o cuidador assume voluntariamente esse papel ou por nomeação, tudo se altera 

mesmo a situação social do mesmo, deixa de ter menos tempo para si, atividades que 

fazia deixa de realizar, deixa de ter um papel nemos ativo socialmente, com descrevem 

os cuidadores das E1, E2, E3, E7 e E8, o convívio com outras pessoas torna-se mais 

complexo relatado pela E6 e a nível familiar como a E4 e E5. Estes resultados são 

comuns a outros estudos, nomeadamente o estudo de Falcão & Bucher-Maluschke 

(2009). 

Quadro 26: Alteração da situação do cuidador: alterações sociais  

 

Tema: Alteração da situação do cuidador   

Sub tema: 

alterações 

sociais 

“…esse papel foi um bocado posto de lado, há coisas que não faço, não saio muito, como 

cuidadora tenho de estar por perto nunca dá para sair para muito longe nem muito tempo 

com uma pessoa assim não se pode, não deixei de fazer coisas que gostava o que quis fazer 

fiz” (E1); 
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“Gostava de andar nas atividades que fazia, gostava de andar, fui a primeira pessoa a ir 

pra lá, porque a doutora de lá aconselhou me a ir pra lá, que me fazia bem e eu fui e depois 

deixei, deixei tudo, porque tinha esta responsabilidade, se não tivesse estas voltas pra dar eu 

ia quando pudesse, agora deixar a minha mãe e depois se acontecesse alguma coisa, as 

pessoas depois falavam, ainda andei pra ai um anito e gostava, aqui eram só dois dias por 

semana, mas fazíamos muitas coisas depois desisti” (E2); 

“…deixei de fazer muitas coisas sim, claro por exemplo o trabalhar para a igreja, gostava 

de ir à minha sogra tive de deixar de ir, basicamente não sai para lado nenhum” (E3); 

“…tento compensar no fim de semana mas mesmo assim é muito complicado porque eu sou 

uma pessoa que gosta muito de falar e o estar 24 sob 24 horas com ela e com o meu filho 

que é um idoso e uma criança torna se difícil e desgastante porque não tenho ninguém para 

falar …ou seja eu tenho mas para ter outras experiências, é sempre a mesma coisa sempre a 

mesma conversa, o mesmo tema porque já não há mais que dizer, torna se muito complicado 

mas eu tento no fim de semana compensar, estar com mais pessoas, sair não me fechar, 

porque eu fechada já estou cinco dias” (E4); 

“…estamos nos todos a habituar, a minha filha também já fica um bocadinho tenho um 

apoio familiar que me ajuda bastante” (E5);  

“…já não tenho vontade de sair, nada, não e não me sinto bem em lado nenhum embora eu 

vá e as minhas colegas às vezes dizem para ir toar um café ou assim e eu vou, mas não estou 

lá bem porque eu estou a pensar na minha mãe aqui e sei que não tenho mais ninguém para 

tomar conta dela” (E6); 

“…deixei de fazer muita coisa, muita por exemplo aos sábados de tarde, eu ia todos os 

sábados à tarde ia para aqui jardinar, eu adorava andar aqui no quintal, durante a semana 

era o trabalho, sábado e domingo punha me aqui a tirar uma erva aqui outra acolá, eu ia 

dar uma volta com a minha filha, desde aí perdi aquela vontade de sair, já deixei de ter 

aquela disponibilidade (…) quando vou à vila, vou sempre com aquela coisa de ter de ir 

depressa e vir depressa por causa dele, vou sempre com aquela preocupação” (E7); 

“…saio ás vezes, ora bem não saio aquilo que saía, claro que não, mas por exemplo, agora 

já não me apetece sair, ás vezes tenho de ir fazer qualquer coisa ou qualquer trabalho e 

ponho-me a adiar coisas que eu tenho de ir fazer ponho-me a adiar, vou ir hoje, vou ir 

amanhã, não vou e se for a isso ando para aí um mês para ir fazer a mesma coisa, o 

trabalho que havia de fazer ando….não quero ir, não quero, não me apetece sair como saía 

a gente fica cansada porque a própria vida de casa, o cansaço da casa, eles o falar a gente 
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acaba por cansar é as voltas que não prestam mas é a vida, vira para aqui, vira para acolá 

não se vê nada e não se faz nada” (E8) 

 

. Alterações Económicas  

Além de todas as alterações observadas anteriormente, registam-se também as 

alterações económicas. Essas mudanças são visíveis no agregado familiar, levando uma 

quebra nos rendimentos já que na grande maioria o cuidador ou está numa situação de 

desemprego ou tem de abandonar o trabalho levando assim à perda de mais um 

rendimento. Além dessa falha, há o aumento nos gastos com o doente (fraldas, 

medicação, alimentação e outros), havendo também uma diminuição dos apoios dados 

ao doente e ao cuidador. 

Este tipo de alterações está presente em todas as entrevistas efetuadas. Sobre estas 

mudanças, os cuidadores e a estrutura familiar, sofrem um abalo, pois as despesas são 

em maior número onde muitas vezes apenas se sustentam com um rendimento, onde daí 

têm de fazer toda a gestão para suportar as despesas que são em grande número.  Deste 

modo são visíveis essas alterações por todas as entrevistas realizadas. Estes resultados 

são comuns a outros estudos, nomeadamente no estudo da Areosa, Henz, Lawisch & 

Areosa (2014). 

 

Quadro 27: Alteração da situação do cuidador: alterações económicas  

Tema: Alteração da situação do cuidador   

Sub tema: 

alterações 

económicas  

“…leva um grande abalo, muito, mas tudo se faz quando somos ajudados e quando à força 

da família tudo se consegue, claro que à mais gastos, é medicação, é o cuidar são muitos 

mais gastos, mas todos ajudamos e o que é essencial é o bem das pessoas” (E1); 

“As despesas são muitas, muitas, passo por muitas dificuldades porque é só a reforma da 

minha mãe (…) há meses mais complicados …aperta-se de um mês para o outro, há meses 

que se tem de apertar um bocadinho se havia de comprar mais alguma coisa, não se compra 

…. é muito complicado, muito complicado” (E2); 

“A nível económico nunca me alterou muito monetariamente porque eu infelizmente com o 
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problema que tenho na coluna fiquei reformada novita e então com o meu ordenado vem 

sempre, porque também se não, se não fosse essa parte estava muito mal, porque a minha 

mãe tem uma reforma baixa, a medicação dela é muito cara, desde fraldas, desde tudo a 

minha mãe não tinha possibilidades e rendimento para me pagar” (E3); 

“Há coisas que claro aumentaram se as despesas, é mais difícil porque ela é uma pessoa 

que precisa de comer muita fruta, agora também mudamos para leite de soja basicamente é 

a reforma dela, ela tem uma boa reforma felizmente porque só em fraldas e medicação para 

ela é uma grande despesa e só os alimentos que ela come agora devido a não fazer, a não 

engordar tanto, os legumes, os leites, os iogurtes tudo também são mais caros, mas vai 

dando” (E4); 

“…ela tem a reforma que não é nada que são duzentos e poucos euros que só para a 

medicação, mas a reforma dá para as coisas dela para cuidar dela dá, só que é assim o 

dinheiro não é nada era preferível não haver dinheiro porque não tens felicidade nenhuma, 

mas a reforma vai chegando para as despesas dela, medicação muita, consultas” (E5); 

“É mais tudo, a reforma dela se formos ver agora dá para ela e quase que para comer e 

tudo, gás tudo quase que não chega, pronto e eu estou sem descontos desde 2008, sem 

trabalho e até aqui o dinheiro ainda dava um bocadinho o que sobrava, mas agora não, 

trabalha o meu marido e pronto é assim é o único que mantem a casa que consegue manter 

a casa e tenho as filhas ainda aqui, elas trabalham sim, mas sou eu que lhes estou a dar de 

comer, tudo é despesa” (E6); 

“Sim leva um abalo eu estive dez meses a penar, mas foi dez meses a penar porque eu meti 

os papeis para a reforma em maio e só me veio agora este mês (março), agora juntinho 

soube bem, mas eu andei dez meses, chorei muitas vezes (…) passei por muitas dificuldades 

e os cuidados deles sempre esteve em primeiro lugar, sempre nunca lhe faltou nada, nem 

fraldas, nem medicação nada, nunca lhe faltou nada teve-se de apertar um bocadinho, um 

bocadinho para conseguir que ele ficasse bem” (E7);  

“… as despesas são muitas porque a gente é assim, ás vezes também não sei onde gasto o 

dinheiro (…) mas eu tenho de ir aos medicamentos, as reformas são pequenas, quase que 

nem chega para eles, e a gente vai fazer o quê, é mais o telefone, é mais a água, é mais isto e 

aquilo, é só tudo a peso de dinheiro, depois os médico que são de graça mas tem de se ir nas 

viagens tem de se gastar, meu amigo é a vida, não é fácil não, vai-se vivendo é verdade, vai-

se vivendo” (E8) 
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7.4.8. Mecanismos de coping  

Estes mecanismos, definem o enfrentar de situações complexas para os cuidadores, 

como, os esforços cognitivos e comportamentais e que servem de resposta do cuidador a 

situações que o sobrecarrega ou excedendo s seus recursos pessoais (Lazarus & 

Folkman, 1991, citado por Pinto & Barham, 2014). Desta forma, e de referir que 

cuidadores diferentes utilizam formas distintas de enfrentar situações mais difíceis, 

devido à sua história de vida e da forma como encarram o problema de stress e as 

habilidades que dispõem para ultrapassar essa questão.  

Estas estratégias têm um papel fundamental para o cuidador, pois são as fontes de apoio 

que o cuidador acredita que ajuda, o mesmo nas piores situações. No âmbito das 

necessidades emocionais, são enumeradas algumas carências, quais sejam, as 

necessidades: de ter ajuda para manter a esperança sobre o futuro, de ser encorajado a 

pedir aos outros para ajudar, de expressar seus sentimentos sobre o paciente com 

alguém que passou pela mesma experiência, de ter um parceiro ou amigos que 

compreendam o quão difícil é este papel, de ajuda sobre dúvidas e medos quanto ao 

futuro, de ter tempo para ir à igreja, de discutir os seus sentimentos sobre o doente para 

se ter a certeza de que é habitual ter fortes sentimentos negativos, como a ansiedade, 

preocupação, tristeza e raiva (Fernandes & Angelo, 2016). 

Neste tema, surgiu os seguintes subtemas: religião (quadro 29), apoios atribuídos 

(quadro 30), visita/apoio de familiares (quadro 31) e viver um dia de cada vez (quadro 

32). 

 

Tema 7: Mecanismos de Coping   

 

. Religião  

A religião, é uma das estratégias mais utilizadas pelos cuidadores, pois são centradas na 

emoção, sendo utilizada para lidar com situações de stress ou de maior degaste 

psicológico e de dificuldades nas suas vidas. Estas estratégias sendo centradas na 

emoção, podem ser vistas como a única saída para enfrentar as dificuldades encontradas 

no cuidar do seu familiar com uma doença terminal e que muitas vezes não existe apoio 
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por parte dos familiares, sendo esta o único caminho que encontram para reduzir o 

sentimento de maior desespero (Pinto & Barham, 2014). 

Neste estudo, foi apontada a fé, isto é, uma convicção de que amanhã será um dia 

melhor, ajudando deste modo os cuidadores a terem e entenderem um sentido para a 

vida.  

Todas as entrevistas referiram a importância deste tema para elas, também pelo facto de 

todas serem católicas. Estes resultados são comuns a outros estudos, nomeadamente, o 

estudo de Vilar & Lopes (2012). 

 Mencionaram que o acreditarem em algo mais além faz com que o peso seja mais leve 

e pensar que o dia de amanhã vai ser melhor. Outras vezes existe o sentimento de 

revolta contra Deus pelo facto de essa situação estar a passar com aquele doente e 

aquela família deixando o cuidador em dúvidas e uma mistura de sentimentos perante 

aquela situação, como relata a E5.  

 

Quadro 28: Mecanismos de coping: Religião  

Tema: Mecanismos de coping    

Sub tema: 

religião   

“Também sou católica e isso também me ajuda e é o fundamental……é o acreditar, acredito 

em deus, dá me mais força para continuar, virar a página a um dia que foi mau, abrir novos 

horizontes, virar a página…. muitas vezes sim (…) ser católica enriquece e ajuda-nos a 

perceber que há ali uma luz que nos ilumina e nos faz diferentes, que nos ajuda e para mim 

é importante porque sou católica e é naquilo que eu acredito” (E1); 

 “…tenho muita fé em Deus, muita, muita fé, às vezes esqueço-me de rezar, mas tenho muita 

fé com Deus e isso também me ajuda e quando não ouço a missa não é domingo” (E2); 

“…ser católica também me ajuda, temos de nos conformar com a vontade do de lá de cima, 

vamos esperando pelo que venha, tem que ser” (E3); 

“…muitas vezes não estou mas faço um esforço e o fato de ser católica isso ajuda me a 

pensar que amanhã vai ser melhor, peço muito mas muito a deus que ela esteja bem 

humorada ao outro dia para o nosso dia correr bem, porque quando ela acorda mal 

disposta o nosso dia corre mal então peço muito, muito, muito, tenho medo em relação a 

cuidadora de ela ficar acamada porque sei perfeitamente que não vou conseguir fazer 
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. Apoios Atribuídos  

Os apoios formais são determinantes para uma transição eficaz para o papel de 

cuidador, pois a partir deles é possível obter informações de saúde, suporte profissional 

e redes de apoio comunitário. As necessidades sociais, o apoio econômico e 

sozinha que vou precisar de ajuda porque ela é forte é esse o meu grande medo é muito 

difícil” (E4); 

“…, portanto não sei onde vou arranjar essas forças, sinto me revoltada com os meus 

irmãos e pronto………o que interessa vir depois, não interessa nada ………é agora que eu 

precisava de ajuda. Enquanto católica deixei de acreditar, sim e não, ………..revolto me 

com Deus porque é que me acontece tudo e outras vezes não penso que amanhã vai se 

melhor e Deus vai me ajudar, enquanto católica tenho as duas fases, à certas alturas que 

penso vai me ajudar, outras vezes sinto me revoltada com ele e com todos, a família ajuda 

me mas sentes te tão revoltada, tão cansada de tudo que eu por mim já abandonava tudo 

portanto não sei onde se vai arranjar forças, não sei como ainda estou  a conseguir se 

calhar a gente vai se habituando a isto  e pensa que amanhã é um dia melhor” (E5);  

“Só peço a Deus que me dê forças, só isso é o que eu peço mais nada que me dei-a forças 

porque eu tenho medo de às vezes a mim própria …sim de me eu ia a baixo, completamente 

é esse o medo que eu tenho e só peço a Deus que me dê forças mais nada (…) que Deus me 

mantenha com forças e tudo para olhar por ela até ao fim e ela ainda pode viver anos mas 

sei que melhoras ela já não vai ter mais do que ao que está, se mantiver assim já é muito 

bom sim” (E6); 

“…o ser católica ajuda, ajuda, agarro me muito a Nossa Senhora, agarro me muito, não sou 

muito de ir à igreja não sou, mas tenho duas nossas senhoras na mesinha de cabeceira e 

tenho lá o retrato do nosso casamento a olhar para nós os dois, o vê-lo assim foi um golpe 

muito duro eu preferia vê-lo a andar do que como está agora” (E7); 

“…o facto de ser católica ajuda e temos de ir à missa para ouvirmos uma palavra até nos 

faz bem, a gente deve ir pra ver alguma coisa porque ás vezes ouve assim umas coisas e isso 

ajuda acho que ás vezes se não for à missa, se for pela minha mãe eu tenho de a ouvir por 

ela é um dever e pedir a Deus para me ajudar a ter paciência para olhar pelo meu pai, isto 

tudo é preciso, ter mos paciência, há muito pouca mas não é fácil não, vai-se andando e vai-

se vendo” (E8) 
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institucional é descrito no estudo, evidenciando a importância de apoios formais 

(Fernandes & Angelo, 2016). 

Ao longo das entrevistas foi mencionado outro tipo de ajuda no qual os cuidadores se 

apoiam para que seja mais fácil o cuidado ao doente. Essas ajudas são de carater 

familiar/vizinhos e institucional.  

Os cuidadores relataram diferentes experiências relacionadas com os apoios formais, 

sentiram-se apoiados, outros experimentaram pouca ajuda. Algumas expressões de 

frustração dos cuidadores direcionavam-se ao desejo de receber mais apoios formais, 

referentes à informação e ao encaminhamento, ao serviço em casa para o doente e aos 

serviços de alívio para si próprio. São referidas as necessidades de participação em um 

grupo de apoio, de ajuda financeira com as despesas e de equipamento especial para 

atender às necessidades físicas (E3, E4 e E7). 

Os cuidadores referiram outros apoios, quer para o acesso a medicação e produtos de 

higiene, como é relatado na E2, ajuda nos cuidados básicos ao doente a nível 

institucional, quer em SAD ou centro de dia referenciado pela E6, como também a ajuda 

e amigos como o caso da E2.  

Existe também o apoio de instituições para aquisição de ajudas técnicas nomeadamente 

cadeirões e camas articuladas como é descrito pelas E1, E3 e E7. 

Quadro 29: Mecanismos de coping: Apoios atribuídos  

Tema: Mecanismos de coping    

Sub tema: 

apoios 

atribuídos   

“…a única coisa que tive, foi uma cama articulada que tive direito” (E1) 

“…tenho apoio na medicação isso é a câmara amiga que me está a fazer isso, se precisar de 

ajuda eles ajudam no que puder e não tenho apoio de mais nada (…) tive também apoio na 

cama articulada (…) tenho o apoio dela (vizinha) todos os dias, ela ajuda-me no banho e a 

mudar a minha mãe” (E2); 

“…a cama articulada emprestara e o cadeirão é deles” (E3); 

“…agora no centro de dia é ótimo porque assim eu de manhã começo às sete e meia a 

minha cunhada leva-ma, mas lá está eu sei que está entregue é como um infantário ou uma 

creche deixas ficar e está entregue, pode acontecer alguma coisa, mas em casa também 

acontece e que à hora que acabo o trabalho sei que estou e que ela está bem e eu também 



116 
 

 

 

. Visita/apoio de familiares  

O suporte desempenha uma função decisiva na adaptação e no exercício do papel de 

cuidador para obter apoio emocional num período de grande vulnerabilidade dos 

mesmos. Essas necessidades emocionais e interpessoais, nomeadamente, poder contar 

com alguém para desabafar e obter o reconhecimento pelo esforço do cuidar por parte 

de amigos e familiares. O desenvolvimento de estratégias para apoiar cuidadores 

familiares e recetores de cuidados deve ser um foco de atenção no cuidar da família 

(Fernandes & Angelo, 2016). 

Foi referido pelos cuidadores, o apoio familiar, nomeadamente com as visitas dos 

mesmos, onde têm um papel fundamental na redução temporária de sentimentos 

negativos. 

Um aspeto fundamental é o apoio e visita de familiares tanto para o doente em ter a 

família por perto assim como para os cuidadores se sentirem apoiados neste processo 

complexo e difícil. Todas as entrevistas com exceção da E6 têm apoio completo da 

família o que ajuda nesta fase pela qual estão a passar. O que muitas vezes isso acaba 

por não acontecer como o caso da entrevista 6.  

 

 

 

estou” (E5); 

“O apoio do centro ajuda muito, mesmo muito, ajuda muito porque eu tinha de pear nela no 

colo para levá-la para dar banho e depois para a tirar, depois para a vestir, iria ser muito 

complicado tinha que ter a ajuda de alguém porque aí eu já não me iria sentir capaz 

sozinha, era capaz de conseguir, mas arruinava de vez de certeza em pouco tempo por causa 

das dores que eu já tenho acho que não, que não ia conseguir” (E6); 

“…tive ajuda da assistente social também não pode ser sempre, o centro de saúde ajudou-

me com a cama articulada, fraldas só tive ajuda uma vez ainda” (E7) 
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Quadro 30: Mecanismos de coping: visita/apoio de familiares  

Tema: Mecanismos de coping    

Sub tema: 

visita/apoio 

de 

familiares  

“…os meus irmãos, estávamos e estamos bastante unidos, onde tenho irmãos que não estão 

cá, mas os de perto foram em ajudas, em socorro mais prestáveis, foi tudo muito apoiado 

pela família e pelos filhos (…) e quando há alguma tarefa que não consiga fazer ou que 

precise de ajuda peço a familiares é tudo entre família” (E1); 

“…tenho o apoio de um irmão que está no Porto, esse quando cá vem traz alguma coisa e 

dá me um bocadinho de apoio porque ele também tem a vida dele e também não é só ele o 

filho, mas esse apoia com alguma coisa, os outros também tenho uma irmã, mas não é em 

dinheiro, traz uma fruta para a minha mãe ou uns iogurtes ou assim alguma coisa, dinheiro 

não e é o único apoio não tenho mais apoio de nada” (E2); 

“O apoio de casa é que tem valido tudo, o apoio do resto da família, de manhã em geral eu 

é que tenho de fazer a higiene a maior parte sozinha e arranjar essa vida depois perto das 

duas vem o meu irmão ele também me vem ajudar a coloca-la no cadeirão e está aqui até à 

noite, depois à noite lá voltamos, eu dou-lhe o comer, ponho a comida pronta e eles depois 

lá ajudam a deitar, é uma grande ajuda porque também sozinha não podia nem pensar (…) 

O apoio da família é o principal, qualquer problema que haja eu ligo logo ao meu irmão 

que é a pedra principal e mesmo o meu filho, eles ajudam muito porque se não, não podia” 

(E3); 

“Tenho todo o apoio a nível familiar, sempre que eu precisar, ela precisava da cadeira 

porque ela levantava-se de noite para vir à casa-de-banho eram três ou quatro vezes que ela 

vinha à casa de banho e eu tinha de vir também então pedi a cadeira para ser mais fácil 

para ela é muito melhor, também tivemos um problema no telhado e eles repararam ajudam 

sempre que eu precisar, eles ajudam se precisar de outro tipo de ajudas sei onde encontrar” 

(E4); 

“Sim da minha família e o centro de dia agora, esse apoio sim e deus queira que haja para 

todas as pessoas que precisam porque torna-se mais leve o nosso fardo” (E5); 

“Quem me ajuda com ele é a mãe dos meninos e essa minha irmã ajudam-me a dar-lhe 

banho, a mudá-lo e deitá-lo e o resto sou eu que faço, a ajuda da filha é uma boa ajuda, é 

uma ajuda muito boa, ajuda me muito, à partida a gente poe-o na cama, por volta das onze 

o que vale ele vai passando o sono pelos olhos porque há noite ele não deixa dormir 

ninguém e assim deito-o aquela hora porque sei que ele depois vai dormir a noite toda” 



118 
 

 

 

. Viver um dia de cada vez  

Durantes estas entrevistas, grande maioria das mesmas, referiam o ter de se viver um dia 

de cada vez pois é uma incerteza quanto ao futuro. 

As expetativas futuras do cuidador em relação ao doente são escassas, pois não sabem o 

que lhes espera. Sabem e têm consciência que não existem melhora para o futuro já que 

é uma doença terminal e que quanto mais se avança no tempo o estado do doente 

complica-se apenas e como todas as entrevistas relatam de esperar um dia de cada vez e 

esperar que o dia de amanhã seja melhor que o anterior referido por todos os cuidadores. 

 

 Quadro 31: Mecanismos de coping: viver um dia de cada vez   

(E7); 

“Dos irmãos, é alguma gorjeta que me dão e são muito……olhe tenho umas prendas dos 

irmãos graças a deus não tenho que dizer de nenhum, são amigos todos, se precisar de 

alguma coisa eles ajudam (…) não quero que ninguém tenha irmãos como eu tenho apesar 

de não me ajudarem fisicamente é por isso que eu faço isto e pronto sei que eles que 

reconhece” (E8); 

Tema: Mecanismos de coping    

Sub tema: 

viver um 

dia de cada 

vez  

“Tenho receio das fases que vêm a seguir, mas ao mesmo tempo acho que nos vamos 

preparando para o tempo que vem porque é uma doença que não tem melhoras para ele, 

acredito que um dia venha a cura…, mas para ele já não vai ser (…) como cuidadora e 

como vejo o doente eu já não espero muito mais, cada vez é pior ……, mas enquanto 

cuidadora é fazer o melhor, tentar fazer o melhor, saber que estou a fazer para o bem 

daquela pessoa ……enriquece ……é querer ver o fim muito longe” (E1); 

“…depois tenho sempre aquele pensamento que amanhã é sempre pior eu digo piores dias 

virão eu sou muito pensativa, ……penso muito na minha filha e na minha netinha só tenho 

aquela, ela é muito traquina e é o que me distrai, se não tivesse a minha filha e a minha neta 

acho que já tinha desaparecido do mundo” (E2); 

“Acho que a expetativa maior que me lembra que a minha mãe nunca mais vai partir, quer 
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dizer que vai ficar aqui eu que me habituei nesta, neste ritmo e agora sei lá como eu vou 

viver sem isto …. penso, penso porque é verdade às vezes penso como é que eu me imagino 

sem ter que dizer” (E3); 

“…nas fases que seguem é assim eu sei que conforme vai aumentando a doença mais 

trabalho eu vou ter, mais dependente ela vai ficar, mais ajuda vai precisar mas ainda não 

pensei muito nisso, tento não pensar porque ai irei pedir ajuda porque acho que não serei 

capaz de cuidar de tudo se a doença aumentar bastante eu acho que não serei capaz de 

cuidar de tudo, mas claro tenho medo das fases seguintes, tenho muito medo que piore tenho 

muito medo da fase pior porque ainda está a começar (…) daqui para a frente não sei 

mesmo é viver o dia-a-dia, um dia de cada vez e que a doença não aumente muito, acho que 

havia de haver mais apoio não tanto para nós para a parte dos cuidadores” (E4); 

“…é que ela amanhã esteja melhor e pensar que amanhã ela está melhor (…) viver o dia-a-

dia e deixar ver, pode viver muitos anos assim que pode haver um dia que não viva, mas isso 

até poderei morrer antes por isso todas as expectativas é viver o dia-a-dia e vamos ver” 

(E5); 

“É complicado, é levar o dia-a-dia e quando são nossos, eu penso à os lares sim e para nós 

um dia irão ser, não sei se lá chegarei, como a minha mãe disse sempre que não queria ir 

para um lar” (E6); 

“As minhas espectativas são boas, não posso fazer melhor, nem posso, nem sei, espero que 

Deus me dê saúde porque tenho medo de eu ficar doente e não poder olhar por ele. As fases 

que se seguem vamos indo e vamos vendo, para já está tudo…, enquanto ele não precisar de 

sondas para mim está muito bom, está muito bom é só cuidar dele já é o que é, enquanto ele 

me comer assim normal para mim está ótimo” (E7); 

“O que espero daqui para a frente, é como digo um dia de cada vez, não espero melhor, um 

dia de cada vez, a gente não sabe até pode ir primeiro de que eles  porque é a verdade a 

gente para que ade estar a pensar olha amanhã vai ser assim não, não vale a pena estarmos 

a pensar nisso, não tenho medo do que possa vir a acontecer, o que eu sinto é que sou mais 

velha se calhar já me custa mais se ele depois se acamar, já me custa mais para lhe dar 

volta porque os anos vão andando a gente cada vez pode menos” (E8) 

 



120 
 

Considerações Finais  

O cuidado de um doente com uma doença não-oncológica e terminal no domicílio, 

acarreta uma grande responsabilidade e uma verdadeira luta diária para os cuidadores. 

Esse papel ativo que os cuidadores prestam pode ser particularmente difícil, havendo 

uma mistura de sensações às quais o cuidador nunca pensaria passar por elas, sendo esse 

o grande objetivo deste estudo.  

As conclusões deste estudo resultam de toda uma investigação efetuada pelos objetivos 

propostos, pela análise e interpretação dos achados encontrados ao longo do estudo.  

O método realizado neste estudo foi o mais apropriado (método fenomenológico, 

qualitativo), uma vez que o objetivo seria o estudo das experiências/vivências dos 

cuidadores de doentes com uma doença não-oncológica em ambiente domiciliário, só 

assim podemos tirar as conclusões encontradas e conhecer a verdadeira realidade de 

quem cuida. Os cuidadores passam por um processo complexo e ao mesmo tempo 

gratificante. Este cuidado, é muitas vezes, considerado inexistente e ignorado aos olhos 

dos próprios familiares e dos profissionais de saúde. 

Neste estudo em concreto, a nossa amostra, de oito cuidadores, é totalmente do sexo 

feminino, sendo elas na sua maioria filhas, o que corrobora com outros estudos que 

assinalam o cuidado como um papel da mulher mais próxima da família. Todas as 

entrevistadas eram de religião católica, assinalando este ponto como importante nesta 

fase pelo qual atravessam. A maioria das cuidadoras é casada (75%), no momento 

encontravam-se numa situação de desemprego (37,5%) tornando essa decisão de serem 

cuidadoras mais rápida e muitas vezes a única solução encontrada. O nível de 

escolaridade é baixo, tendo 37,5% apenas o 4º de escolaridade.  

As idades das entrevistadas variam entre os 23 e os 60 anos, de salientar que 75% das 

cuidadoras têm mais de 50 anos de idade, o que poderá ser indício de algumas 

limitações físicas no desempenho das suas funções de cuidadores. Este processo de 

envelhecimento do próprio cuidador poderá contribuir para um sentimento de 

sobrecarga do mesmo, nomeadamente relacionado com as suas limitações físicas para 

prestar cuidados de higiene ao doente.  

De referir também que a grande maioria das cuidadoras vivem na mesma habitação que 

o doente (87,5%). E prestam esse cuidado ao doente entre os 6 meses e os 14 anos, de 
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salientar que 50% dos cuidadores prestam cuidados há 10 ou mais anos. Situação que 

pode acarretar para quem presta cuidados de uma sobrecarga em todos os aspetos e 

dificuldades que advêm deste processo. 

Em relação ao doente em ambiente domiciliário verifica-se que maioritariamente é do 

sexo feminino (62,5%), viúvas (75%), sendo o diagnóstico prevalente a doença de 

Alzheimer (62,5%). A idade está compreendida entre os 56 e os 90, referir que 75% dos 

doentes têm mais de 80 anos de idade. O período da doença varia entre os 2 e os 15 

anos, sendo que 62,5% tem uma evolução da doença de mais de 9 anos. 

Relativamente à análise das entrevistas deste estudo de investigação surgiram as 

seguintes categorias como vivências do cuidador de um doente terminal com uma 

doença não-oncológica: primeiros sinais (alterações neuro degenerativas), o cuidar na 

terminalidade (experiência atual no cuidar), expressão de sentimentos, dificuldades no 

cuidar, deficit de conhecimento da doença (falta de informação), alteração da situação 

do cuidador e mecanismos de coping. 

Desta forma, pretende-se com este estudo evidenciar as vivências destes cuidadores 

entrevistados, já que cabe a eles o acompanhamento diário e permanente destes doentes 

e a quem já cuidam há vários anos, pois esta é uma doença que se prolonga por vários 

anos, deixando o doente totalmente dependente, necessitando de ajuda para todas as 

atividades. 

Em relação à análise da primeira categoria, os primeiros sinais, os cuidadores dizem só 

aperceberem-se destes sinais um pouco tarde, pois achavam que seria normal. Nesta 

categoria surgem 3 subtemas: perturbações cognitivas, alteração 

comportamental/psíquicas e alterações funcionais. Nesta categoria, os cuidadores 

referem que as primeiras alterações dos doentes apresentam, foram desde os 

esquecimentos, alteração do seu estado de imagem, agitação, agressividade entre outros 

sinais que apresentaram inicialmente até o diagnóstico ser realmente feito.  

Relativamente à segunda categoria, a experiência no cuidar do doente no domicílio, os 

cuidadores passam por acontecimentos diários de sobrecarga, de uma preocupação 

constante, de ser um dever dos cuidadores, de ser uma fase de incapacidade e onde o 

doente numa etapa mais avançada permanece num estado mais estável. Esta etapa de 

vida do doente é muitas vezes comparada como o tratar de uma criança havendo uma 

comparação com infantilidade já que tem de se prestar todos os cuidados básicos que o 
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doente é incapaz de realizar (como o vestir, o banho, o pentear…). Além destes 

subtemas apresentados pelos cuidadores ainda mostram o apoio da família como um 

elemento fulcral no cuidado ao doente. 

Na terceira categoria apresentada pelos cuidadores estão os sentimentos associados ao 

cuidar do doente terminal com uma doença não-oncológica em contexto do domicílio.  

Cuidar do doente neste processo de doença avançada, em particular quando a pessoa já 

se encontra numa situação terminal, pode ser algo verdadeiramente gratificante. Nesta 

fase o doente poderá experimentar todo o seu carinho e amor, sentindo-se mais serena 

fase à situação que atravessa. Desta forma, o envolvimento do cuidador na prestação de 

cuidados pode levar a um estreitamento dos laços afetivos existentes, pois cria 

oportunidades para as pessoas expressarem os seus sentimentos, nomeadamente os 

sentimentos positivos como, o carinho, a gratificação e a realização, dando ao doente 

um apoio e um conforto numa fase difícil pelo qual o doente está a passar. Por outro 

lado, esse processo de acompanhamento pode também criar sentimentos negativos, 

como o desgaste, a revolta, a tristeza, a perda, o luto, a perda da vida pessoal do 

cuidador e o sentimento de medo. 

No tema quatro estão definidas as dificuldades que o doente apresenta. Essas 

dificuldades podem ser físicas e que acarretam mais esforços físicos ao cuidador na 

prestação de cuidados, nomeadamente, os banhos, os posicionamentos, entre outros 

esforços associados. Dificuldades psicológicas que têm a ver com o desgaste emocional 

de todo este processo. Dificuldades na restrição social, pelo facto, da vida social do 

cuidador ficar comprometida, pois esta fase acarreta que o cuidador dispense do seu 

tempo para cuidar do doente, privando-se de eventos sociais. As dificuldades 

económicas pelo qual o cuidador passa, estão diretamente relacionadas a despesas 

relacionadas com a alimentação, medicação, produtos de higiene e conforto sendo 

aquelas que mais gastos dão ao agregado familiar. 

Na quinta categoria, é apresentado pelos cuidadores como (deficit de conhecimento) 

muitas vezes pela falta de informação que é dada. Receios estes, como o medo da 

prestação das atividades de vida diária (como a utilização de sondas naso gástricas e o 

medo de magoar o doente no banho ou nos posicionamentos), receio do confronto com 

uma realidade (o facto de encontrar o doente no fim), receio das complicações de saúde 

que o doente possa ter (como falhas no pacemaker, o medo do aparecimento de úlceras 
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de pressão e o medo do doente acamar) e o receio das fugas do doente. Estes receios 

levam a que o cuidador se sinta muitas vezes incapaz de cuidar do doente e de poder 

falhar em algum momento.  

Ao assumir o papel de cuidador ocorrem alterações na sua vida, nomeadamente 

alterações pessoais (mudanças na estrutura familiar, alterações na vida profissional por 

ser uma ocupação permanente), alterações psíquicas (alterações no estado de espirito e o 

risco de desgaste extremo), alterações sociais (perda de papel social e mudanças nas 

atividades de lazer) e alterações económicas (aumento nas despesas e diminuição nos 

apoios). 

Os mecanismos de coping surgem como outra categoria neste estudo. Sendo estes 

mecanismos encontrados pelos cuidadores para ajudarem neste processo, sendo eles: a 

religião, apoios atribuídos e visitas/apoio de familiares. A religião é algo que os 

cuidadores se agarram pensando que o dia seguinte vai ser melhor e a fé como um meio 

de ultrapassar alguns maus momentos. 

Os apoios atribuídos, como o caso da família/ vizinhos e a nível institucional também 

fazem parte destes mecanismos de apoio, que pode ser um reforço que vai desde a ajuda 

monetária e ao auxílio da família em algumas tarefas. O apoio em algumas atividades 

básicas por parte de instituições, é considerado uma ajuda primordial tanto para o 

doente como para própria família.  

 É desta forma que o cuidar passa por fazer parte da vida dos cuidadores, e com isso ter 

um papel ativo neste processo tornando-se uma experiência única e enriquecedora para 

os cuidadores. Para os doentes não podiam estar mais bem acompanhados já que têm 

um cuidador direto e permanente com todo o apoio necessário e no seu ambiente onde 

permaneceu durante a sua vida. 

Desta forma, é importante e essencial que a sociedade esteja atenta para este tema e que 

se encontrem mais apoios e politicas que assegurem ajudas diretas ao doente e aos 

cuidadores. Além dos cuidadores, os profissionais de saúde devem também estar em 

conjunto com todos os intervenientes, pois estes também fazem parte deste processo 

ajudando muitas vezes a serem uma ponte de ligação entre doente e família. São 

também eles uma fonte e muitas vezes, a única que os profissionais têm nesta fase e que 

muitas das vezes surgem várias dúvidas. Conhece-se por este estudo a vontade dos 

cuidadores em permanecer os doentes em fase terminal no domicílio, como também dos 
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próprios doentes e desta forma estando mais atentos para o que é um doente em fase 

terminal com uma doença não-oncológica em ambiente domiciliário, pelas dificuldades 

e receios pelos quais passam os cuidadores assim como os doentes. Assim sendo é 

necessário que haja uma consciencialização para que a vontade dos doentes seja 

realizada e pensar como os doentes com fase terminal querem viver. É por isso 

importante continuar estas investigações, dando uma contribuição para o futuro e para 

as gerações seguintes. 

Esta é uma área que deve ser estudada, nomeadamente ao nível dos doentes com 

demência, pois é uma doença que deixa os doentes num estado de total dependência e 

que permanece durante anos e em que os doentes não são capazes de numa fase 

avançada da doença, exprimirem a sua vontade ao nível de cuidados. é, contudo, 

importante, cuidados especializados e interventivos para um acompanhamento mais 

aprofundado destes doentes, desta forma os cuidados paliativos, pois é uma área mais 

distinta e que intervenha quer no doente e/ou nos cuidadores, que poderá ajudar no 

alívio dos sintomas dos doentes e a diminuir a sobrecarga dos cuidadores. 

É importante que hajam mais profissionais envolvidos na equipa interdisciplinar, como 

o gerontólogo para que haja uma maior abrangência nas áreas de intervenção. Desta 

forma, uma intervenção nestes doentes com necessidades complexas será mais fácil e 

eficiente, promovendo mais qualidade de vida e minorando o sofrimento tanto do 

doente como da família. 

Considerando que este estudo atingiu os objetivos propostos, considera-se que teve 

algumas limitações.  

Essas limitações, iniciaram-se pela dificuldade na utilização desta técnica de colheita 

dos dados (entrevista), o que poderá não ter levado a uma pesquisa completa de 

elementos e componentes neste fenómeno de investigação. Outra limitação, foi o 

método de estudo realizado, pela falta de experiência na utilização deste tipo de 

procedimento, dificultando assim uma abordagem mais profunda deste estudo de 

investigação. E por fim o tempo, tendo sindo uma limitação um pouco complexa, pois 

gerir a atividade profissional e o desenvolvimento do estudo limitou a disponibilidade 

para a sua realização.  
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Contudo, este estudo, consente refletir sobre as vivências pela qual os cuidadores 

passam ao cuidarem de um doente com uma doença não-oncológica e terminal em 

ambiente domiciliário.  

Estes são cuidadores que assumem esse papel de coração e com uma grande 

responsabilidade, passando por alterações e repercussões na sua vida, alterando toda a 

sua estrutura a nível físico, psicológica, económica e social. Desta forma, os cuidadores 

devem ter todos os apoios necessários, merecendo ser valorizados e reconhecidos pelo 

trabalho que exercem, pois são estes cuidadores que deixam a sua vida estável para trás 

para cuidarem de alguém que necessita de maiores cuidados.  

Refletindo-se sobre esta realidade e às conclusões retiradas deste estudo de 

investigação, deixa-se algumas sugestões: 

Sugestões para a investigação: 

  - A continuação deste estudo, com uma amostra maior e com outras regiões do país, 

para posteriormente se comparar as experiências dos cuidadores; 

- A realização de estudos de investigação neste âmbito e que a gerontologia e/ou o 

gerontólogo pudesse estar presente como interveniente; 

- Realização de estudos onde o gerontólogo interviesse como membro de uma equipa. 

  

Sugestões para os cuidados: 

- Introdução de projetos educacionais para a saúde de forma a alertar para esta temática; 

- Criação de mais apoios, nomeadamente institucionais, locais e outros para intervir o 

mais precoce possível corrigindo as necessidades que possam haver e integrando toda 

uma equipa de profissionais e familiares neste processo de cuidar. 

 

Sugestões para o ensino: 

- Implementar e desenvolver programas de formação e sensibilização para esta temática, 

tanto para os cuidados ao doente com uma doença não-oncológica, assim como os 

Cuidados Paliativos; 
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- Criar investimentos na formação nesta área para todos os profissionais de saúde, 

incluindo o gerontólogo, de modo a criar competências para assim fazer parte da equipa 

multidisciplinar e para trabalhar com o cuidador/família; 

- Reestruturar alguns currículos e formação dados pelas instituições de ensino, para a 

temática do envelhecimento, e da terminalidade, com o objetivo principal de melhorar 

os cuidados aos doentes e cuidadores. 
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ANEXO I 

Autorização da Diretora Técnica do Centro 
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Guião da Entrevista  
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Guião da Entrevista  

 

Tema: Cuidados Paliativos na doença não-oncológica na perspetiva dos cuidadores em 

ambiente domiciliário. 

Objetivo Geral: Compreender e analisar as vivências/experiências de cuidadores perante um 

doente com uma doença terminal não-oncológica em ambiente domiciliário.   

 

Questões de Investigação: 

 

Objetivo específico: Descrever a experiência de cuidar de alguém numa situação terminal de 

uma doença não-oncológica 

 

- Há quanto tempo está o seu familiar a viver com a doença e quais foram os primeiros sinais 

que mostrou até ter a certeza do diagnóstico;  

- Fale-me da sua experiência que está a viver atualmente;  

Entrevista Nº: _________ Data: ________ 

 

Inicio: ______Fim: _______ 

 

Caracterização do Entrevistado (Cuidador): 

 

Idade: ________ Sexo: _______ Estado civil: _________ 

 

Escolaridade: _____________ Religião: _____________ 

 

Relação de parentesco com o paciente: ______________ 

 

Tempo de cuidado prestado: ______________________ 
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- Como é que a sua experiência neste processo de cuidar, e como vê atualmente esta fase da 

vida; (de que forma alterou a sua maneira de ver esta fase da vida); 

Objetivo específico: Identificar sentimentos associados no cuidar de alguém nessa mesma 

situação 

 

- Conte-me os sentimentos associados ao cuidado prestado por si;  

 

Objetivo específico: Conhecer as dificuldades e lacunas que o cuidador apresenta perante o 

doente na situação à qual está a passar 

 

- Fale-me do tipo de dificuldade que apresenta no processo de cuidar; 

- Fale-me dos receios que vivencia em relação a toda esta situação pela qual está a passar; 

 

Objetivo específico: Conhecer de que forma a situação (familiar, social, física, psicológica…) 

do cuidador se altera após o cuidar da pessoa com a doença 

 

- De que forma a sua vida pessoal se alterou após ter-se tornado cuidador (a) do doente; 

- De que forma a nível psicológico e social mudou depois de ter esse papel na sua vida; 

- Ao nível económico, que alterações teve após se ter tornado cuidador; 

 

Objetivo específico: Conhecer os apoios (social, familiar, institucional… ) que o cuidador e a 

pessoa cuidada têm para aquela situação 

 

- Conte-me o tipo de fontes de apoio encontrou para auxiliar nesta fase de vida do doente; 

- Fale-me dos apoios ou ajudas que tenha neste processo pelo qual está a passar; 

- Fale-me das suas expectativas em relação a si enquanto cuidador; 
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ANEXO IV 

Parecer da Comissão de Ética 
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ANEXO V 

Consentimento Informado  
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Maria Catarina Dias Magalhães, estudante do 2º ano do Mestrado em Cuidados 

Paliativos, da Faculdade de Medicina do Porto, com orientação do Professor Doutor José 

Carlos Amado Martins, encontra-se a realizar um estudo de investigação com o tema 

“Cuidados Paliativos na doença não-oncológica na perspetiva dos cuidadores em 

ambiente domiciliário”. Este estudo de investigação proposto de tipo qualitativo, 

exploratório e fenomenológico, pretende: compreender as vivências/experiências dos 

cuidadores perante um doente com uma doença terminal não-oncológica em ambiente 

domiciliário. A colheita de dados será realizada através de uma entrevista 

semiestruturada.  

Vem por este meio solicitar a sua disponibilidade para colaborar neste estudo, estando 

garantido o anonimato, confidencialidade e a liberdade de aceitação. A sua participação 

é voluntária e pode ser abandonada em qualquer momento da investigação. 

 Para a realização da entrevista, será feita a sua gravação áudio e posterior transcrição, 

que posteriormente esta ser-lhe-á dada a ler.  

Para que possa participar é necessário o seu consentimento informado, para a realização 

da entrevista.  

 

Fui informado dos objetivos do estudo obtendo uma resposta satisfatória e respondendo 

às questões colocadas, aceitando participar no estudo.  

 

 

Agradeço a sua colaboração 

 

 

A Estudante  

 

 

 

 

O Participante  

  


