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Resumo  

A melhoria contínua dos serviços prestados aos idosos tem sido uma preocupação 

crescente associada à formação dos auxiliares formais. Nesta linha, na presente 

dissertação, analisa-se o impacto de um programa de apoio educativo a cuidadores 

formais de idosos com demência que se encontram institucionalizados. Como 

objetivos específicos procurou-se traçar o perfil dos cuidadores formais, conhecer 

e identificar as dificuldades sentidas pelos auxiliares de ação direta na prestação 

de cuidados a pessoas idosas com demência, assim como as principais estratégias 

por eles utilizadas. Foi realizado um estudo com desenho quase-experimental, 

exploratório e de natureza descritiva mista. Participaram 97 auxiliares de ação 

direta, com média etária de 43,44 anos (DP=11,836), tendo o mais novo 18 anos e 

o mais velho 64, os quais foram posteriormente selecionados, aleatoriamente, para 

o programa de apoio educativo sobre demência, constituindo-se dois grupos: um 

grupo de controlo e um grupo experimental. Os principais resultados mostram, de 

forma fiável, o impacto do programa de apoio educativo implementado aos 

cuidadores formais de idosos com demência. Mostram ainda que o perfil dos 

auxiliares de ação direta se carateriza por uma presença maioritariamente feminina, 

com amplitude etária entre os 18 e os 64 anos de idade. Trata-se de mulheres 

casadas e com habilitações de nível médio/baixo. A comunicação e as alterações 

de humor e de comportamento do idoso emergem, neste estudo, como as principais 

dificuldades referidas pelos auxiliares de ação direta. Estas poderão ser 

minimizadas através de formação adequada, associada à implementação de um 

conjunto de comportamentos positivos por parte destes profissionais. Em suma, 

estes resultados reforçam a importância das instituições que prestam cuidados a 

pessoas mais velhas com demência incluírem a formação contínua dos auxiliares 

de ação direta como condição de garantia e monitorização da qualidade dos 

serviços e cuidados prestados. Deveria, inclusive, ser uma das condições de 

certificação de qualidade das próprias instituições. 

 

Palavras-chave: demência; auxiliares de ação direta; programa de apoio 

educativo; idosos. 
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Abstract  

The continuous improvement of services provided to the elderly has been a growing 

concern associated with the training of formal caregivers. Increasingly, the concern 

with the training of formal caregivers is growing, with the aim of continuous 

improvement of the quality of the services they provide to the elderly. The present 

study intends to evaluate the impact of an educational support program on formal 

caregivers of elderly people with dementia in the institutional context. The most 

specific objectives were to outline the profile of the formal caregivers of the present 

study, as well as to know and identify the main difficulties experienced by them in 

providing care to elderly people with dementia, and the main strategies used. This 

quasi-experimental, exploratory, and mixed descriptive nature study, involved 97 

formal caregivers, with a mean age of 43.44 years (SD = 11,836), the youngest with 

18 and the oldest 64 years old, who were randomly subsequently selected for the 

educational support program on dementia, and integrated into two groups: the 

control group and the experimental group. The main results showed, in a reliable 

way, the impact of the educational support program implemented to the formal 

caregivers of elderly people with dementia. It also showed that the profile of those 

caregivers is characterized by a majority female presence, age amplitude between 

18 and 64 years old, married and with medium/low level qualifications. The 

communication and changes in mood and behavior of the elderly configure the main 

difficulties experienced by these caregivers, which seek to minimize them through 

adequate training, associated with a set of positive behaviors on the part of this 

professional. In short, these results reinforce the importance of institutions providing 

care to older people with dementia to include the continuous training of direct action 

assistants as a condition of ensuring and monitoring the quality of services and care 

provided. It should also be a condition of quality certification of the institutions 

themselves. 

 

Keywords: dementia; direct caregivers; educational support program; elderly 
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O envelhecimento humano para além da questão demográfica que suscita, 

integra aspetos socioculturais, políticos e económicos que se conjugam na 

dimensão mais subjetiva e biológica dos indivíduos (Carvalho & Dias, 2011). Na 

Europa, mas também em Portugal, o envelhecimento populacional configura um 

problema social e económico que tem vindo a ser potenciado pelo aumento da 

esperança de vida e pelo declínio da taxa de natalidade (Pimentel, 2005). Tais 

fatores, entre outros, estão na origem do aumento acelerado de pessoas mais 

velhas, que cresceu a um ritmo superior a dois milhões de indivíduos com 60 e mais 

anos na União Europeia (Cardão, 2009; Fernandes, 2016).   

Perante o aumento da proporção de pessoas mais velhas na Europa, em 

particular, em Portugal,  o envelhecimento ora é representado como uma ameaça 

ao equilíbrio da sociedade, ora é considerado como uma janela de oportunidades 

na idade avançada, pelo que as sociedades atuais estão hoje confrontadas com o 

desafio de proporcionarem aos cidadãos a possibilidade de envelhecerem com 

saúde, autonomia e independência (Carvalho, 2013; Gomes & Mata, 2012). Neste 

sentido, as diversas políticas de cariz público tentam dar resposta às necessidades 

dos mais velhos evitando a sua exposição a eventuais riscos, ao mesmo tempo, 

que querem garantir a sua autonomia e bem-estar (Bandeira, 2009; Schumacher, 

Puttini, & Nojimoto, 2013). Através das referidas políticas, também têm vindo a ser 

criadas diferentes respostas sociais para se fazer face às necessidades dos idosos 

e respetivas famílias (Fernández-Ballesteros, 2002; Jacob, 2012). 

 Mas os ganhos de longevidade nas nossas sociedades, são acompanhados 

pela prevalência de diversas patologias, sendo a demência uma das mais 

frequentes na idade avançada, constituindo, por isso, o focus analítico da presente 

dissertação. Trata-se de um quadro caraterizado por uma diversidade de condições 

clínicas que se manifestam quando ocorrem lesões irreversíveis nas células 

nervosas, produzindo, por seu turno, um impacto muito negativo no sistema de 

pensamento, na memória e ao nível comportamental, em geral (Alzheimer’s 

Association, 2018).  
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Apesar de ser a família, culturalmente, o elemento central na proteção e cuidados 

aos idosos, as instituições assumem um papel central na assessoria especializada 

de cuidados no cumprimento da tarefa de cuidar, tendo em conta os processos 

neurodegenerativos progressivos (Pavarini & Neri, 2000, cit por Gomes & Mata, 

2012, p. 166). 

Os profissionais que prestam serviços em contextos institucionais - 

designados por cuidadores formais - oferecem suporte físico e psicológico aos 

idosos, superando as necessidades básicas, na presença de fragilidades e 

incapacidades (Vigia, 2012, p. 33) tornado o cuidar uma abordagem holística. A 

exigência e natureza crítica dos serviços prestados, faz com que seja indispensável 

uma formação continuada e ajustada às necessidades e realidades diárias 

vivenciadas pelos referidos cuidadores, tal como suportam vários estudos (e.g., 

Dutra et al. (2018), Dzhankarashvili, 2017; Conceição, 2012; Pereira & Marques, 

2014), especialmente quando se trata de idosos com demência (e.g., Cepeda 

2013).  

Reconhecendo o papel crucial que a formação desempenha na qualidade da 

prestação de cuidados a cidadãos mais velhos, esta dissertação tem como objetivo 

principal avaliar o impacto de um programa de apoio educativo a cuidadores formais 

de pessoas idosas com demência em contexto institucional. Paralelamente, como 

objetivos específicos, pretende-se traçar o perfil dos cuidadores formais 

participantes no presente estudo, conhecer e identificar as principais dificuldades 

sentidas pelos auxiliares de ação direta (AAD) na prestação de cuidados a pessoas 

idosas com demência, bem como as principais estratégias por eles utilizadas. 

No que diz respeito à estrutura da presente dissertação, ela é composta por 

uma Introdução, sete capítulos e uma conclusão. No primeiro capítulo, denominado  

Envelhecimento, aborda-se o debate acerca das definições do conceito, procede-

se à caraterização do fenómeno em Portugal, identifica-se as políticas de 

envelhecimento e as respostas sociais existentes, assim como se analisa a sua 

associação à questão da institucionalização.   

No segundo capítulo – Envelhecimento e Patologias Associadas – aborda-se 

as patologias mais comuns no processo de envelhecimento, com especial enfoque 

na demência.  Designado por Cuidar da Pessoa Idosa, no terceiro capítulo discute-
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se o ato de cuidar, assim como o tema dos cuidadores formais, mais 

especificamente os AAD e a necessidade da sua formação. No quarto capítulo, 

intitulado Estudos sobre cuidadores formais de idosos, apresenta-se um conjunto 

de estudos sobre os cuidadores formais de idosos dando conta das circunstâncias 

que caraterizam a sua atividade profissional. No quinto capítulo, denominado 

Estudo Empírico, dá-se conta, detalhadamente, da metodologia utilizada, do 

desenho e dos objetivos do estudo, assim como do procedimento de análise e 

tratamento dos dados. No sexto e sétimo capítulos, procede-se à Apresentação e 

Discussão dos Resultados.  

 Nas considerações finais, procura-se identificar as principais evidências 

trazidas pelo estudo aplicado, destacando-se, simultaneamente, os pontos fortes e 

as suas principais limitações. São também produzidas algumas recomendações 

para que investigações futuras possam ser conduzidas.   
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1.1. Definições de envelhecimento  

Integrando o ciclo vital da vida humana, o envelhecimento é um fenómeno 

universal que despertou interesse e discussão a nível mundial, principalmente nas 

últimas décadas do século XX. Na génese destes debates encontra-se a 

necessidade de compreender as suas causas e efeitos, mas também de atenuar 

as suas consequências (Cabral & Ferreira, 2014, pp. 12,13). 

Assim, a sua conceção e interpretação tem vindo a sofrer alterações ao longo 

dos tempos e até aos dias de hoje. Por força das transformações demográficas, o 

debate sobre o envelhecimento foi-se enriquecendo, conduzindo a uma diversidade 

de interpretações, abordagens e perspetivas sobre o tema, o que tornou mais difícil 

a existência de consenso à volta da sua definição (Carvalho & Dias, 2011, pp. 163-

165). 

De acordo com Ferreira et al. (2010), o envelhecimento carateriza-se por 

modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que conduzem 

a uma perda progressiva da capacidade individual de adaptação ao meio sendo, 

portanto, um processo progressivo e dinâmico (p. 1066). Todavia, este processo é 

diferenciado, reconhecendo-se que afeta os seres humanos a uma velocidade e 

gravidade individual diferenciada, desde a conceção até à morte (Martins, 2017, p. 

24). 

No âmbito desta discussão enquadra-se, de igual modo, o debate sobre o 

envelhecimento saudável, bem-sucedido e ativo, que ocorre de forma articulada e 

sem ruturas sob o ponto de vista da compreensão (Carvalho & Dias, 2011). Na 

verdade, o conceito de envelhecimento saudável assenta numa perspetiva 

biomédica, focalizada na dicotomia saúde-doença e numa perspetiva psicossocial, 

que se configura na capacidade de manter a atividade mental e a vida social (Neri, 

2007). Por seu turno, o conceito de envelhecimento bem-sucedido assenta na ideia 

de que o curso de vida se baseia nas escolhas individuais ao longo da vida e que 

irão definir a forma de envelhecer, integrando três caraterísticas-chave: 

probabilidade baixa de doenças e de incapacidades relacionadas; alta capacidade 

funcional física e cognitiva e envolvimento ativo com a vida (Rowe e Kahn,1997, p. 

433).  
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Numa tentativa de ultrapassar as limitações associadas ao conceito de 

envelhecimento saudável, a World Health Organization/Organização Mundial de 

Saúde (WHO/OMS, 2005) propõe que seja substituído pelo conceito de 

"envelhecimento ativo", definido como a "otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas" (p. 13).  

Esta definição, segundo Ribeiro e Paúl (2012), permite uma visão holística do 

envelhecimento, agregando dimensões de participação e envolvimento social, 

cultural, económico, civil e espiritual, enfatizando a importância de as pessoas 

perceberem o seu potencial para o seu o seu bem-estar e sobretudo a sua 

qualidade de vida (p. 2). 

Ainda nesta linha, Bäckström (2012) considera que o envelhecimento se deve 

configurar numa experiência positiva e proporcionar uma melhor QdV, pelo que, na 

sua perspetiva, “o conceito de envelhecimento ativo pode até incluir o trabalho ou 

uma atividade profissional desde que seja uma atividade realizada e mantida de 

forma opcional e que contribua para a felicidade e bem-estar do idoso” (p. 105). 

Caso contrário, ou seja, quando a atividade profissional é mantida por obrigação, 

sem contribuir positivamente para o envelhecimento do indivíduo, então, deixa de 

se configurar numa forma de envelhecimento ativo (Cf. p. 105). 

Alguns autores, como por exemplo, Cabral e Ferreira (2014); Paúl (2005); São 

José e Teixeira (2014), assim como a própria OMS (2002) (p. 17), são unânimes 

em referir que o envelhecimento ativo pressupõe não só a adoção de estilos de 

vida saudáveis, como uma atitude participativa ao nível da promoção do 

autocuidado. Outros alertam, de igual modo, que a identidade pessoal e social deve 

ser atendida, em complemento às especificidades biológicas de género. Por outras 

palavras, consideram que é necessária uma abordagem que permita uma maior 

compreensão das diferenças entre homens e mulheres, das suas necessidades 

sociais e de saúde, e da forma como ambos vivem e envelhecem (Assis, 2005; 

Carvalho & Dias, 2011; Nunes, 2017). 

Assim, ser idoso pressupõe o recurso a vários critérios de análise da idade, 

sejam eles cronológicos, biológicos, funcionais ou psicológicos. Ancorada nos 

dados decorrentes de um estudo da União Europeia realizado em 2002, Mota Pinto 
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(2006), por exemplo, assinala que a população é idosa quando atinge uma idade 

igual ou superior a 65 anos (p. 74). A idade cronológica é vista como o marcador 

que assinala a entrada na idade da velhice e, tal como assegura Lima (2010), é 

utilizada para organizar socialmente o ciclo de vida e para conferir um determinado 

sentido aos acontecimentos desse ciclo de vida. 

De acordo com Fontaine (2000), a velhice bem-sucedida ocorre quando se 

encontram reunidas três condições: diminuta probabilidade de doenças com 

impacto na autonomia; componentes física e cognitiva ativas; manutenção do bem-

estar subjetivo e vida social ativa (p. 35). Nesta linha, o indicador cronológico 

poderá não se adequar na demarcação da idade da velhice, já que, do ponto de 

vista funcional, um indivíduo com saúde e 90 anos de idade, ao ser comparado com 

um outro de 65 anos com estado de saúde comprometido, pode apresentar-se 

como funcionalmente mais jovem (Papalia, Olds e Feldman, 2006, p. 667). 

Neste contexto, Papalia, Olds e Feldman (2006) sugerem a categorização em 

três grupos de adultos mais velhos, suportando-se em estudos especializados: os 

"idosos jovens", os "idosos velhos" e os "idosos mais velhos". Do ponto de vista 

cronológico, o termo “idosos jovens” geralmente refere-se a pessoas de 65 a 74 

anos, tipicamente ativas, cheias de vida e vigorosas. Os “idosos velhos”, de 75 a 

84 anos, e os “idosos mais velhos”, de 85 ou mais anos, têm maior tendência para 

a fraqueza e para a enfermidade, podendo ter dificuldade para desempenhar 

algumas atividades da vida diária (p. 667). 

Carvalho e Dias (2011) abordam igualmente o critério etário, referindo que o 

conceito de pessoa idosa diz respeito aos "indivíduos com idade igual ou superior 

a 65 anos, quando começam a acentuar-se as maiores alterações físicas, 

psicológicas e sociais mais significativas" (p. 164). De facto, o critério cronológico 

relativo ao envelhecimento é referido na literatura como sendo um dos mais 

utilizados, muito embora a ele se associem conceções negativas que se prendem 

com o declínio da saúde e a dependência (Fernandes, Pavarini, Barham, 

Mendiondo, & Luchesi, 2010). Tais classificações baseadas apenas no critério 

cronológico do envelhecimento negligenciam outros aspetos relevantes, tais como 

os biológicos, psicológicos e sociológicos que têm um impacto importante no 

desenvolvimento humano (Martins, 2017; Oliveira, Witter, & Limongelli, 2013). 

Atender apenas à dimensão biológica, limita o início da velhice ao marco 
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cronológico 65 anos de idade, perdendo-se a sua associação à multiplicidade dos 

fatores hereditários, ambientais, alimentares e relativos ao estilo de vida que tornam 

o processo de envelhecimento singular em cada um de nós (Cf. Saldanha & Caldas, 

2004; Sousa, Lima, Cesar, & Barros, 2018). 

A idade biológica assenta na relação entre o aumento da idade e a 

degradação da capacidade funcional e cognitiva, devido ao aumento das “doenças 

degenerativas como as demências, Parkinson e outras doenças crónicas e 

incapacitantes como osteoporose e artrite, diabetes, doenças cardíacas, doenças 

oncológicas” (Carvalho, 2013, p. 11). Está associada ao envelhecimento do próprio 

organismo e às condicionantes genéticas, amplamente influenciadas pelos estilos 

de vida e pelo ambiente que enquadra a existência de cada indivíduo.  

 É inegável que o envelhecimento implica uma diminuição na capacidade 

biológica e funcional, fragilizando-o. No entanto, nem sempre isso se tem que 

traduzir numa limitação das oportunidades de vida, pois as pessoas não 

envelhecem ao mesmo ritmo e nas mesmas circunstâncias (Dias & Lopes, 2016). 

Novas conceções gerontológicas - compostas por disciplinas biológicas, 

psicológicas e sociais - trouxeram uma mudança de paradigma face ao processo 

de envelhecimento, fornecendo visões multidimensionais sobre o tempo e 

mudanças evolutivas, ao invés de lógicas lineares e unidimensionais (Paúl, 2005). 

Alguns autores (Neri, 2007) referem-se, ainda, à noção de idade funcional, 

definida pelo “grau de conservação do nível da capacidade adaptativa, em 

comparação com a idade cronológica” (p. 35). Esta encontra-se muito associada 

ao conceito de independência funcional, ou seja, à capacidade de o idoso continuar 

a “satisfazer as suas necessidades básicas com autonomia e independência, 

prescindindo de um cuidador” (Martins, 2017, p. 25). Importa, contudo, sublinhar 

que a perda ou diminuição da capacidade funcional de uma das dimensões de um 

individuo pode não afetar as outras.  

Por seu turno, a idade sociocultural reporta-se, segundo Carvalho (2006), ao 

“conjunto específico de papéis sociais que os indivíduos adotam – ou são forçados 

a adotar – relativamente às normas e regras de conduta em determinada 

sociedade” (p. 24). Neste sentido, o envelhecimento refere-se ao “processo de 

mudança de papéis e comportamentos que é típico dos anos mais tardios da vida 
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adulta e diz respeito à adequação dos papéis e dos comportamentos dos adultos 

mais velhos ao que é normalmente esperado para as pessoas nessa faixa etária” 

(Neri, 2007, p. 39). 

Por último, a idade psicológica, está relacionada com o desenvolvimento 

cognitivo-emotivo, capacidade de adaptação, aprendizagem e motivação. (Oliveira, 

2005, p. 13). Trata-se da “maneira como cada individuo avalia em si mesmo a 

presença ou a ausência de marcadores biológicos, sociais e psicológicos da idade, 

com base em mecanismos de comparação social mediados por normas etárias” 

(Neri, 2001a, p.43 cit. por Schneider, 2008, p. 592). Em suma, a idade psicológica 

diz respeito às competências comportamentais e às habilidades adaptativas de um 

indivíduo para se adequar às expectativas e exigências do ambiente em que vive 

(Hoyer & Roodin, 2003; Sousa et al., 2018).  

Importa, ainda, referir que, segundo Birren, Schaie e Schroots (1996, cit. por 

Silva, 2012), existem três padrões de envelhecimento, designadamente o 

envelhecimento primário, secundário e terciário. O envelhecimento primário é 

entendido como o envelhecimento normal, que afeta todos os indivíduos, sem 

exceção, de uma forma gradual. Neste âmbito, a atenção volta-se para os aspetos 

mais comuns do envelhecimento como a aparência física, as alterações das 

capacidades funcionais energéticas, biomecânicas e psicomotoras, resultando no 

decréscimo da capacidade de adaptação do indivíduo, por isso, predomina a 

eugeria, ou seja, as alterações fisiológicas irreversíveis do processo de 

envelhecimento. O envelhecimento secundário ou patológico, refere-se às 

mudanças causadas pelas doenças associadas ao avançar da idade, apesar de 

poderem ser reversíveis ou, eventualmente, prevenidas. Por último, o 

envelhecimento terciário surge quando as mudanças que ocorrem na velhice são 

“precipitadas e sugestivas de um envelhecimento rápido que precede 

imediatamente a morte” (p. 29).  

Neste contexto, importa acrescentar que Couvaneiro e Cabrera (2009), 

referem-se à velhice como um estado de debilidade física, psíquica e social, bem 

como um estado de fadiga que precede o fim da vida. Assim, a fadiga da vida 

representa o resultado de um processo progressivo e continuado de perda de 

capacidades e caraterísticas que confluem na fase avançada do ciclo de vida (p. 

84).  
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Todavia, segundo Paúl (2005, p. 275), referindo-se a Schroots e Birren (1980), 

a velhice deve ser entendida como um conjunto de componentes, nomeadamente: 

biológica - resultante da idade, num processo de senescência; social – papéis 

sociais adequados; e psicológica – tendo em conta a autorregulação e adaptação. 

Acredita-se, portanto, que o envelhecimento deve ser pensado e preparado a 

partir da expectativa de que é possível viver com mais QdV na idade avançada a 

nível físico, mental, afetivo e cívico, com base no pressuposto de que, tal como 

defendem Osório e Pinto (2007), a qualidade dos anos vindouros depende da 

qualidade dos anos que passaram (p. 12).  

Assim, da revisão teórica realizada neste ponto da dissertação resulta 

evidente que o pluralismo teórico continua a caraterizar o debate sobre o conceito 

de envelhecimento revelando ora a influência do paradigma biomédico, que reforça 

algumas imagens negativas e estereotipadas da velhice existentes nas nossas 

sociedades, ora o envelhecimento bem-sucedido que acaba por projetar nos 

indivíduos a responsabilidade de evitarem a doença, a dependência, e de se 

manterem competentes e socialmente envolvidos (Martinson & Beridge, 2015, p. 

65). 

 

1.2. O envelhecimento demográfico em Portugal  

A questão do envelhecimento populacional é incontornável no âmbito do tema 

da presente dissertação. Os estudos disponíveis mostram-nos que o 

envelhecimento populacional mundial triplicou entre o início e o fim do século XX 

(Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, 2012, p. 3), ao ponto de, em 

2018, quase um quinto (19%) da população da UE ter 65 anos ou mais, prevendo-

se que, a percentagem de pessoas com 80 anos de idade ou mais deverá aumentar 

para mais do dobro até 2100, atingindo 14,6 % da população total, com 

repercussões em vários domínios da sociedade (EUROSTAT, 2020). 

 

De acordo com as projeções das Nações Unidas (2019a), a população 

mundial está a envelhecer com o crescimento da faixa etária dos 65 anos ou mais. 

Em 2018, pela primeira vez na história, esta faixa etária superou o número de 

crianças menores de cinco anos no mundo. Até 2050, uma em cada seis pessoas 
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no mundo terá mais de 65 anos, ou seja, cerca de 16% da população. Em 2019, 

esse valor era de 9%.  

No relatório da UNFPA (2012) é sublinhado que “no mundo todo, a cada 

segundo, duas pessoas celebram o seu sexagésimo aniversário –num total anual 

de quase 58 milhões de aniversários de 60 anos. Uma em cada nove pessoas no 

mundo tem 60 anos de idade ou mais, e estima-se um crescimento para uma em 

cada cinco por volta de 2050: o envelhecimento da população é assim um 

fenómeno que já não pode mais ser ignorado” (p. 3).  

O envelhecimento populacional representa assim uma prioridade e um desafio 

à saúde pública atual, o qual ocorreu graças à melhoria das condições de vida em 

geral (e.g., nutrição, condições sanitárias, avanços médicos, cuidados de saúde), 

proporcionando uma ampliação do tempo de vida, isto é, da longevidade entre a 

população mais velha. Na verdade, de acordo com Lima-Costa e Veras (2003), o 

“que era antes o privilégio de poucos, chegar à velhice, hoje passa a ser a norma 

mesmo nos países mais pobres” (p. 700). Este envelhecimento pode ser explicado 

pelo aumento da longevidade (decorrente do aumento da esperança de vida), 

associado com os níveis consistentemente baixos de fertilidade e redução da 

natalidade (EUROSTAT, 2020). Com efeito, a esperança de vida ao nascer 

modificou-se em todo o mundo, observando-se que, entre 2010-2015 esta passou 

a ser de 78 anos nos países desenvolvidos e de 68 anos nas regiões em 

desenvolvimento. Estima-se que entre 2045-2050 os recém-nascidos possam viver 

até aos 83 anos nas regiões mais desenvolvidas e até aos 74 anos, nas regiões 

ainda em desenvolvimento (UNFPA, 2012, p. 3). 

Dados divulgados pelas Nações Unidas (2017, p. 4) mostram que a população 

global acima dos 60 anos de idade perfaz 962 milhões em 2017, duas vezes mais 

do que se observava em 1980, onde existiam 382 milhões de idosos em todo o 

mundo (Figura 1). Espera-se, por isso, que o número de pessoas idosas duplique 

novamente por volta do ano de 2050, data em que se projeta atingir cerca de 2,1 

biliões nesta categoria social. Assim, entre 2017 e 2050, o número de pessoas com 

idades iguais ou superiores a 60 anos nas regiões mais desenvolvidas poderá 

aumentar de 652 milhões para 1,7 biliões. Porém, as projeções apontam para que 

em 2050, cerca de 79% da população mundial com idade igual ou superior a 60 

anos de vida, viva nas regiões menos desenvolvidas. 
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Figura 1. Número de pessoas com 60 anos ou mais entre 1980 e 2050 

Fonte: United Nations (2017, p. 4) 

 

O cenário apresentado na Figura 1, não é diferente quando isolamos apenas 

os países europeus. Assim, os dados disponibilizados pelo EUROSTAT (2020) 

mostram que em 2018, quase 1/5 da população da União Europeia possuía 65 anos 

ou mais e que a percentagem de pessoas com 80 anos de idade ou mais deverá 

duplicar até 2100, atingindo 14,6% da população total. 

A mesma fonte indica que nos Estados Membros da União Europeia a 

percentagem mais elevada de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, em 

2018, foi observada na Itália (22,6%) e na Grécia (21,8%), enquanto as 

percentagens mais baixas registaram-se na Irlanda (13,8%). 

As projeções das variações populacionais dos Estados-Membros indicam que 

a população europeia deverá continuar a envelhecer entre 2018 e 2100, prevendo-

se que as pessoas com idade igual ou superior a 80 anos aumente 2,5 vezes e 

mais (Figura 2) (EUROSTAT, 2020).  
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Figura 2. Estrutura da população por grandes grupos etários, UE-28, 2018 a 2100 (% da população) 

Fonte: EUROSTAT (2020) 

 

Como consequência, durante o período em análise (2008-2100), prevê-se um 

aumento no índice de dependência associado à idade, devendo este quase 

duplicar, ao passar de 30,5% (em 2018) para 57,3% (em 2100), e do índice total de 

dependência associado à idade que deverá aumentar de 54,6 % (em 2018) para 

82,9 % (até 2100), conforme se ilustra na Figura 3.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2018-2100_(%25_of_total_population).png
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Figura 3. Projeção do índice total de dependência associada à idade e do índice de dependência 

dos idosos (UE-28, de 2018 a 2100) 

Fonte: EUROSTAT (2020) 

 

Em Portugal, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019) 

mostram que, em dezembro de 2018, a população residente foi estimada em 

10 276 617 pessoas, verificando-se um decréscimo, por comparação a 2013, do 

número de jovens (0 aos 14 anos) e de pessoas em idade ativa (15 aos 64 anos). 

Contrariamente, observou-se um aumento do número de pessoas idosas (65 anos 

e mais), o que reforça a tendência anteriormente observada quer para a Europa, 

quer para o mundo, decorrente da baixa natalidade, do aumento da longevidade e 

dos saldos migratórios negativos (INE, 2019, p. 24).  

Sendo o aumento da proporção de idosos transversal a todas as regiões de 

Portugal, observa-se a sua influência no grau de dependência das respetivas 

populações (INE, 2019). Assim, em 2018, o índice de dependência total (que mede 

o peso dos idosos na população em idade ativa), situava-se em 33,9 idosos por 

cada 100 pessoas em idade ativa, tendo atingido o valor mais alto no Alentejo, 

designadamente 41,1. Por referência ao mesmo ano, o índice de envelhecimento 

em Portugal era de 159,4 idosos por cada 100 jovens, apresentando-se, de novo, 

o Alentejo como a região mais envelhecida com 203,1 idosos por cada 100 jovens 

(pp.27-28). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Projected_total-age_and_old-age_dependency_ratio,_EU-28,_2018-2100_(%25).png
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Estes dados permitem a realização de cenários hipotéticos1 relativos ao 

envelhecimento populacional, que nos mostram que entre 2018 e 2080 Portugal 

apresentará um decréscimo do número de jovens, sendo que o número de 

indivíduos com idade igual ou superior a 65 passará de 2,2 para 3,6 milhões 

(cenário alto) ou para 2,4 milhões, num cenário baixo, levando ao aumento 

exponencial do índice de dependência total de idosos, que de 33,9 em 2018 poderá 

passar para 67,8 idosos por 100 pessoas potencialmente ativas, em 2080. Por seu 

turno, o índice de envelhecimento, poderá (quase) duplicar, passando de 159 para 

300 idosos em cada 100 jovens, no ano de 2080, tal como se apresenta na Figura 

4.  

 

Figura 4. População residente com 65 ou mais anos, Portugal, 1991-2080 (estimativas e projeções) 

Fonte: INE (2020, p. 5)  

 

Atendendo ao exposto, são inegáveis os ganhos de longevidade. Contudo, 

não basta só viver. É importante viver em qualidade os anos adicionais de vida, 

pelo que o maior desafio que se coloca às nossas sociedades consiste em 

proporcionar condições para que o envelhecimento populacional seja realizado 

 
1 O INE (2020) apresenta as suas projeções em quatro cenários possíveis: baixo, central, alto e sem 
migrações, resultantes de diferentes conjugações das hipóteses alternativas de evolução das 
componentes demográficas (pp. 1-2). 
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com saúde e autonomia do idoso, tendo-se que fortalecer, para o efeito, as políticas 

de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar geral na idade avançada 

(Lima-Costa & Veras, 2003, p.700). 

 

1.3. Políticas de envelhecimento em Portugal  

As principais políticas sociais de envelhecimento em Portugal surgiram na 

década de setenta do século anterior, associadas às preocupações crescentes com 

os problemas da terceira idade e com o aparecimento de outras políticas parcelares 

para a população idosa. É a partir dessa altura que as questões do envelhecimento 

têm suscitado interesse de políticos e investigadores, levando a União Europeia, 

por exemplo, a, não só implementar diversas medidas no sentido de dar resposta 

às necessidades crescentes desta população, mas também com a finalidade de 

minimizar o seu impacto negativo nos diversos sistemas sociais (Barros, 2013, p. 

31,36). 

Vários são os autores que sublinham que os idosos são uma população 

particularmente exposta a situações de risco, pobreza e exclusão social (e.g., 

Grundy, 2006; Martins, 2017; Lopes, 2015a), pelo que as grandes preocupações 

relativas à vulnerabilidade dos idosos emergem, nomeadamente nos países da 

Europa onde não existem mecanismos de proteção social que se afigurem 

adequados e estruturas sociais de apoio como a família e os vizinhos (Bäckström, 

2012, p. 106).  

Em Portugal, como refere Lopes (2015a, p. 163), têm sido previligiadas 

abordagens do tipo monetarista para classificação de elegibilidade. Assim, uma 

visão apenas com a variável de rendimento disponível, não se configura 

suficientemente capaz de garantir a proteção e exposição dos idosos à pobreza e 

problemas associados, já que ignora os problemas de contexto. 

Tal como se verificou anteriormente, em Portugal existem níveis de 

envelhecimento equiparados aos dos restantes países europeus. Porém, as 

políticas públicas não têm sido convenientemente discutidas (Bäckström, 2012; 

Soares, 2016), subsistindo, neste contexto, algumas iniciativas políticas de caráter 

institucional, por parte, por exemplo, da Comissão Nacional para a Política da 

Terceira Idade, da Secretaria de Estado da Família, da Direção Geral da Família, 
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do Observatório e do Conselho Consultivo para os Assuntos da Família (Veloso, 

2008, cit. por Bäckström, 2012 p. 106). 

No nosso país, a estratégia que está a ser seguida neste contexto sustenta-

se nos princípios de independência, participação, autorrealização e dignidade do 

idoso postulados pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2019b) e que se 

encontram vertidos no Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, da 

responsabilidade da Direcção-Geral da Saúde (DGS, 2004), a ser operacionalizado 

pelos pelos profissionais da Rede de Centros de Saúde, da Rede Hospitalar e da 

Rede de Cuidados Continuados de Saúde (Bäckström, p. 106). 

Porém, o cumprimento dos princípios supramencionados (ONU, 2019b),  

exige a mobilização coletiva e de cada cidadão, em particular, mas também a 

implementação de  políticas sociais voltadas para a população idosa, tal como se 

encontram sintetizadas em Martin et al. (2007) e se apresentam de seguida: 

a) medidas de promoção de cuidados aos idosos dependentes, definidas como as 

estruturas existentes para prestar serviços a pessoas com níveis elevados de 

dependência (p. 134); 

b) medidas de promoção do envelhecimento ativo (EA), “que consistem num 

conjunto de estratégias para fomentar a adoção de um papel ativo e intencional, 

por parte dos idosos, no seu próprio envelhecimento” (p. 161);  

c) medidas de promoção do envelhecimento produtivo, “que pretendem uma 

participação mais ativa dos idosos na sociedade, através da continuidade da 

prestação dos seus serviços, contribuindo para o desenvolvimento económico e 

social” (p. 170). 

Um longo caminho já foi percorrido no âmbito das políticas sociais voltadas 

para a população mais velha em Portugal, observando-se mudança e alguma 

“evolução ao nível dos equipamentos, dos serviços e da forma como os idosos são 

tratados pela sociedade, em geral” (Barros, 2013, p. 32). 

Entre 1976 e 2002, não existiu uma política integrada para a população idosa, 

sem prejuízo para diversas medidas ao nível da saúde e da ação social. As 

instituições de solidariedade social e outras idênticas desempenharam um papel 

central na criação e desenvolvimento de diferentes respostas sociais, reforçando a 

política de manutenção dos idosos nos seus domicílios (Veloso, 2008, p. 11). 
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É a partir dessa data que se começou a colocar a ênfase nos problemas 

sociais das pessoas idosas, exigindo-se, como refere Mouro (2013), que a 

sociedade civil assuma a sua responsabilidade neste âmbito, através da criação de 

“políticas reparadoras dos danos sociais gerados pelo envelhecimento na pessoa 

e na sociedade” (p. 20). 

Segundo a WHO/OMS (2005), os “países podem custear o envelhecimento 

se os governos, as organizações internacionais e a sociedade civil implementarem 

políticas e programas de “envelhecimento ativo” que melhorem a saúde, a 

participação e a segurança dos cidadãos mais velhos”, pelo que se subscreve a 

ideia de  que em “todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento, 

medidas para ajudar pessoas mais velhas a se manterem saudáveis e ativas são 

uma necessidade, não um luxo” (p. 8).  

Neste contexto, de acordo com a WHO/OMS (2005, p. 18), os benefícios para 

a população idosa serão inquestionáveis quando as políticas sociais de saúde, mas 

também as relativas ao mercado de trabalho, emprego e educação apoiarem o 

referido envelhecimento, conduzindo designadamente a:  

- “Menos mortes prematuras em estágios da vida altamente produtivos;   

- Menos deficiências associadas às doenças crónicas na terceira idade; 

- Mais pessoas com uma melhor QdV à medida que envelhecem;  

- Mais indivíduos participando ativamente nos aspetos sociais, culturais, 

económicos e políticos da sociedade, em atividades remuneradas ou 

não, na vida doméstica, familiar e comunitária;  

- Menos gastos com tratamentos médicos e serviços de assistência 

médica”. 

Todavia, é importante referir que o Estado sugere que a faixa etária mais 

envelhecida tem gastos acrescidos, designadamente em matéria de saúde, 

segurança social e dos equipamentos sociais (Kalache, 2009), pelo que o 

envelhecimento acentuado configura-se como um verdadeiro desafio “à 

sustentabilidade dos sistemas públicos de proteção social” e, de forma mais geral, 

pode “ameaçar a sustentabilidade da própria sociedade, que verá a sua população 

diminuir dramaticamente” (Aboim, 2014, p. 208).  
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Deste modo, é importante que as políticas sociais particularizem os riscos 

financeiros e económicos associados à longevidade, considerando-os no âmbito de 

uma responsabilidade de natureza individual. Isto porque se for concedida uma 

autorresponsabilidade aos idosos perante os seus gastos, podemos, por um lado, 

obter menos custos afetos ao sistema público, mas por outro, também podemos 

estar a comprometer estas populações a diversos níveis, sobretudo aqueles que 

não conseguem fazer face aos gastos que têm, impactando na sua saúde e no seu 

bem-estar geral (Bandeira, 2009). Deste modo, as medidas políticas de cariz mais 

individualista poderão não ser eficientes na sua missão, potenciando a 

vulnerabilidade, marginalização e exclusão (Schumacher et al., 2013, p. 287). 

É neste contexto que a política institucional e residencial parece assumir um 

lugar de destaque, já que poderá alinhar-se com as preferências e necessidades 

atuais e futuras da população mais velha, tratando-a com respeito e dignidade 

(Mouro, 2013). Envelhecer com dignidade consiste assim em satisfazer as 

necessidades dos mais velhos, considerando sempre as melhores condições de 

vida para o seu bem-estar (Castro, Fonseca, & Fernández, 2016; Quaresma, 2013). 

Assim, é responsabilidade das políticas públicas responder às necessidades desta 

população, criando, ao mesmo tempo, mecanismos protetores dos riscos 

associados ao envelhecimento, com vista a promover a sua autonomia 

(Schumacher et al., 2013, p. 282). 

A WHO/OMS (2015), referindo-se às respostas públicas para os mais velhos 

no campo da saúde, realça que devem responder às suas necessidades 

individuais, atendendo à diversidade da população e aos contextos de vivência das 

experiências de envelhecimento, pelo que “uma resposta política ampla deve ser 

capaz de reconciliar essas diferentes ênfases numa narrativa de envelhecimento 

coerente” (p. 7).  

Nesta linha, importa referir que a “política social de envelhecimento deve, por 

um lado, potenciar as capacidades dos indivíduos ao longo do seu ciclo de vida e, 

por outro lado, aproveitar as potencialidades de todas as pessoas em todas as 

idades, devendo para isso incorporar os princípios do Envelhecimento Ativo, 

definidos anteriormente pela OMS” (Soares, 2016, p. 55). 
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1.3.1. Respostas sociais destinadas à população idosa  

As respostas sociais existentes em Portugal visam atender às necessidades 

da população idosa, por isso, integram as políticas implementadas pela Segurança 

Social, em articulação com outras iniciativas particulares (e.g., Misericórdias e 

Institutos Particulares de Solidariedade Social). Todavia, embora estas estruturas 

possuam uma finalidade similar, ou seja, apoiar os idosos na promoção da sua 

autonomia, possuem objetivos e missões diferentes (Apelles, 2011). Neste ponto, 

destacaremos algumas respostas sociais implementadas nos últimos anos no 

nosso país, dando conta do seu impacto na melhoria do bem-estar geral dos mais 

velhos e das estruturas de apoio às respetivas famílias e cuidadores informais. 

A introdução da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

veio consolidar uma das mais importantes estratégias e reformas ao nível das 

respostas sociais criadas para a população idosa em Portugal, por parte da 

Segurança Social e do Ministério da Saúde (Gabinete de Estratégia e Planeamento 

– GEP - e Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social – MTSSS -, 

2017). Em 2006 foi criado o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais (PARES), que, como a própria designação indica, teve como objetivo 

alargar a rede de equipamentos sociais existentes, com vista à promoção do bem-

estar e à melhoria das condições de vida dos utentes e respetivos familiares 

(Portaria n.º 67/2012, de 21 de março). Este programa assenta na estratégia de 

parceria com as Instituições Privadas de Solidariedade Social e de incentivo ao 

investimento privado, visando o aumento do número de lugares disponíveis nos 

lares de idosos. Este objetivo encontra-se igualmente espelhado na RNCCI, criada 

pelo Decreto-Lei n.º 101/2006, que promove a conjugação da prestação de 

cuidados de saúde e de apoio social a todas as pessoas com dependência em 

qualquer idade (p. 3858).  

Neste âmbito, “a rede de Serviços e Equipamentos Sociais (RSES), enquanto 

elemento fundamental na promoção e no desenvolvimento da proteção social, 

traduz-se na oferta de um conjunto alargado de respostas sociais, direcionadas 

sobretudo para os grupos mais vulneráveis” GEP/MTSSS (2019), sendo crucial no 

combate “às situações de pobreza, assim como na promoção da inclusão social e 

da conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar” (p. 11). A 

carta social, para além de um meio de informação ao cidadão e enquanto 
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instrumento central do estudo da dinâmica da RSES, apresenta-se como um 

“instrumento de informação privilegiado de caraterização e análise, essencial para 

o processo de conceção e adequação das políticas sociais, para o apoio ao 

planeamento territorial e à preparação da tomada de decisão.” (p. 11) 

Atendendo à cronicidade das doenças que afetam a população idosa e à 

necessidade de cuidados, torna-se imprescindível a existência de uma rede social 

de apoio (Pimentel, 2005). No âmbito desta, a Direção-Geral da Segurança Social 

(DGSS, 2017) destaca as seguintes respostas sociais: Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD); Centro de Convívio (CC); Centro de Dia (CD); Centro de Noite 

(CN);  Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas (AFPI) e a Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas (ERPI) (p. 5).  

O SAD constitui uma resposta social desenvolvida a partir de um equipamento 

e tem os seguintes objetivos: 

 “Melhorar a QdV das pessoas e famílias;  

 Contribuir para a conciliação da vida profissional e familiar do agregado 

familiar; 

 Garantir cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes;  

 Reforçar as competências e capacidades das famílias e outros cuidadores;  

 Facilitar o acesso a serviços da comunidade; 

 Evitar ou adiar ao máximo o recurso a estruturas residenciais para pessoas 

idosas, contribuindo para a manutenção dos utentes em meio natural de 

vida;  

 Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia” (DGSS, 2017, pp.5-6). 

O SAD encontra-se regulamentado pela Orientação Técnica Circular n.º 

4/2014, de 16 de dezembro, da Direção-Geral da Segurança Social, a qual define 

o modelo de regulamento das comparticipações familiares devidas pela utilização 

dos serviços e equipamentos sociais das instituições particulares de solidariedade 

social (IPSS); pelo Decreto-Lei n.º 33/2014, de 4 de março, que procede à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2007, de 11 de março, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro que define o regime jurídico de 
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instalação e funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social 

gerido por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime 

contraordenacional; na Portaria n.º 38/2013, de 30 de janeiro, que estabelece as 

condições de instalação e funcionamento do SAD e revoga o Despacho Normativo 

n.º 62/99, de 12 de Novembro que aprova as normas que regulam as condições de 

implantação, localização, instalação e funcionamento dos serviços de apoio 

domiciliário; no Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro, que altera o regime de 

licenciamento e fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de 

apoio social, regulado pelo Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, contemplando 

os princípios de simplificação e agilização do regime de licenciamento previstos no 

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e atualiza as remissões e referências 

legislativas constantes do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março; e no Decreto-

Lei n.º 64/2007, de 14 de março que define o regime de licenciamento e de 

fiscalização da prestação de serviços dos estabelecimentos de apoio social.  

O Centro de Convívio (CC) é um “equipamento social onde se organizam 

atividades recreativas e culturais que envolvem as pessoas idosas daquela 

comunidade”, com os seguintes objetivos: 

 “Prevenir a solidão e o isolamento; 

 Incentivar a participação e incluir as pessoas idosas na vida social local; 

 Promover as relações pessoais e intergeracionais; 

 Evitar ou adiar ao máximo o recurso a estruturas residenciais para pessoas 

idosas, contribuindo para a manutenção dos utentes em meio natural de 

vida” (DGSS, 2017, p. 6). 

Por sua vez, o Centro de Noite (CN) configura-se numa resposta social 

desenvolvida em equipamento, que visa o “acolhimento noturno, dirigido 

prioritariamente a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam 

no seu domicílio e que, por se sentirem sozinhas, isoladas ou inseguras necessitam 

de acompanhamento durante a noite”. Tem como objetivos:  

 “Acolher pessoas idosas com autonomia durante a noite;  

 Assegurar o bem-estar e segurança dos utilizadores;  
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 Fomentar a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida” 

(DGSS, 2017, p. 6). 

O CN está legalmente previsto na Orientação Técnica Circular n.º 4/2014, de 

16 de dezembro, da Direção-Geral da Segurança Social, pelo regulamento das 

comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos 

sociais das IPSS; e na Portaria n.º 96/2013 de 4 de março, que estabelece as 

condições de instalação e funcionamento dos estabelecimentos de apoio social - 

Centro de Noite. 

O Centro de Dia (CD) é um equipamento social, diurno, prestando vários 

serviços que ajudam a manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar, 

tendo como objetivos: 

 “Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos 

utentes;  

 Estabilizar ou retardar as consequências desagradáveis do 

envelhecimento;  

 Prestar apoio psicológico e social;  

 Promover as relações interpessoais e intergeracionais;  

 Permitir que a pessoa idosa continue a viver na sua casa e no seu bairro 

 Evitar ou adiar ao máximo o recurso a estruturas residenciais para pessoas 

idosas, contribuindo para a manutenção dos utentes em meio natural de 

vida;  

 Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia” (DGSS, 2017, p. 6). 

O CD está legalmente ancorado na Orientação Técnica Circular n.º 4/2014, 

de 16 de dezembro, da Direção-Geral da Segurança Social, que define o modelo 

de regulamento das comparticipações familiares devidas pela utilização dos 

serviços e equipamentos sociais das IPSS; no Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de 

setembro, que altera o regime de licenciamento e fiscalização da prestação de 

serviços e dos estabelecimentos de apoio social, regulado pelo Decreto-Lei n.º 

64/2007, de 14 de março, contemplando os princípios de simplificação e agilização 

do regime de licenciamento previstos no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e 
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atualiza as remissões e referências legislativas constantes do Decreto-Lei n.º 

64/2007, de 14 de março; e no Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, que define 

o regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços dos 

estabelecimentos de apoio social. 

O AFPI é uma resposta social, de “alojamento, temporário ou permanente de 

pessoas idosas em casa de famílias idóneas com competências para lhes 

proporcionar um ambiente estável e seguro, quando não possam permanecer em 

suas casas, por falta de condições familiares ou de outros apoios sociais”. Os 

principais objetivos passam por: 

 “Acolher pessoas idosas (no máximo de três), que sejam dependentes ou 

tenham perdido a autonomia, que vivam isoladas e sem apoio social e 

familiar, e/ou estejam em situação de insegurança;  

 Garantir à pessoa acolhida um ambiente familiar e afetivo apropriado, que 

satisfaça as suas necessidades básicas, respeitando a sua identidade, 

personalidade e privacidade;  

 Evitar ou adiar ao máximo o recurso a estruturas residenciais para pessoas 

idosas, contribuindo para a manutenção dos utentes em meio natural de 

vida” (DGSS, 2017, p. 7). 

O AFPI está legislado no Despacho Conjunto n.º 727/99 de 23 de agosto, que 

estabelece as condições de formação para as famílias de acolhimento para 

pessoas idosas e adultas com deficiência e no Decreto-Lei n.º 391/91, de 10 de 

outubro, que disciplina o regime de acolhimento familiar de pessoas idosas e 

adultos com deficiência. 

As ERPI são um equipamento social que visam o alojamento coletivo, 

temporário ou permanente, para pessoas idosas em que são desenvolvidas 

atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. Esta designação 

integra os anteriormente denominados por Lares de Idosos e Residências para 

Idosos (GEP/MTSSS, 2017). Os seus principais objetivos passam por:  

 “Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática 

biopsicossocial das pessoas idosas;  

 Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 
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 Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação 

intrafamiliar;  

 Potenciar a integração social” (DGSS, 2017, p. 7). 

As ERPI estão legisladas pela Orientação Técnica Circular n.º 4/2014, de 16 

de dezembro, da Direção-Geral da Segurança Social, que define o modelo de 

regulamento das comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços 

e equipamentos sociais das IPSS e na Portaria n.º 67/2012, de 21 de março, que 

define as condições de organização, funcionamento e instalação das estruturas 

residenciais para pessoas idosas. 

Atendendo aos resultados apresentados na Carta Social relativos ao ano de 

2018 (GEP/MTSS, 2019) foi possível observar um crescimento significativo dos 

equipamentos sociais, entre 1998 e 2018, de 127% sobretudo de entidades não 

lucrativas (p.14). Entendidos como estruturas físicas onde se localizam as 

respostas sociais ou onde se encontram instalados os serviços de uma dada 

resposta social, em 2018 foram contabilizados mais de 11.500 equipamentos, 

maioritariamente sediados na zona norte do país (32%). Reconhecendo-se uma 

disseminação destas infraestruturas por todo o país, é maior sua concentração nos 

distritos e concelhos situados na faixa litoral do território. Nesta data, as respostas 

sociais especificamente voltadas para a população idosa concentravam-se 

maioritariamente na região centro (37,1%).  

Observa-se que 67% das respostas que funcionaram em 2018, eram relativas 

a pessoas idosas, designadamente ERPI (36%), SAD (17%) e CD (14%), conforme 

Figura 5. 
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Figura 5. Distribuição percentual das respostas sociais novas, por tipologia 
(Continente – 2018) 

Fonte: GEP/MTSSS (2019, p. 21) 

 

Relativamente à evolução das principais respostas sociais (Figura 6), 

observa-se um crescimento positivo de 89%, no período entre 1998 e 2018. As 

respostas SAD e ERPI são as que apresentaram maior progressão em 2018, 108% 

e 105%, respetivamente. Só em 2018 foram contabilizadas  7.300 respostas de 

ERPI, SAD e CD no território continental, sendo 37% correspondentes a SAD 

(GEP/MTSSS, 2019). 

 

Figura 6. Evolução da capacidade das respostas sociais para as pessoas idosas 
(Continente – 1998-2018) 

Fonte: GEP/MTSSS (2019, p. 44) 
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A capacidade instalada teve um crescimento de 104%, traduzindo-se em 

cerca de 139.700 novos lugares, desde 1998. Em 2018 apresentava um total de 

274.000 lugares. Verifica-se a maior prevalência dos SAD, espelhando o impulso 

registado nos últimos anos nos serviços de apoio aos idosos, valorizando-se a 

permanência dos idosos no seu domicílio (Figura 6), que no ano de 2018 contava 

com a existência de 110.400 lugares em SAD (GEP/MTSSS, 2019). 

  

Figura 7. Evolução da capacidade e do n.º de utentes da resposta social SAD 
(Continente - 1998/2018) 

Fonte: GEP/MTSSS (2018, p. 44) 

 

Por seu lado, o crescimento entre o número de utentes de SAD e o número 

de lugares disponíveis, tem evoluído a um ritmo mais moderado nos últimos anos 

(Figura 7). 

Em 2018, todos os concelhos do continente português possuíam respostas 

sociais para a população idosa, observando-se que em 84% desses concelhos, a 

oferta se apresentava igual ou superior a 10 respostas. Apenas 3 concelhos 

apresentavam até 4 respostas sociais e 42, entre 5 a 9. A maior concentração de 

respostas SAD verificava-se nas regiões Norte e Centro (GEP/MTSSS, 2018). 

Em relação à resposta ERPI, verifica-se que em 2018 apresentava taxas de 

ocupação superiores a 90%, enquanto as restantes valências exibem quebras na 
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ocupação, sugerindo taxas abaixo dos 80% (Figura 8). O aumento do grau de 

dependência/necessidades e a procura de respostas adequadas, nomeadamente 

com institucionalização (ERPI ou Rede Nacional de Cuidados Integrados - RNCCI) 

é colocada como uma das justificações (GEP/MTSSS, 2019).  

 

 

Figura 8. Evolução da taxa de utilização das respostas sociais para as pessoas 
idosas (Continente - 1998/2018) 

Fonte: GEP/MTSSS (2019, p. 48) 

 

Quanto à utilização das respostas sociais por parte de pessoas idosas, 

verifica-se que, em 2018, 62% que frequentava a resposta social CD e SAD, tinha 

idade inferior a 80 anos, enquanto as ERPI, eram frequentadas por idosos (50%) 

com 80 ou mais anos. Verifica-se também, que mais de 70% dos utentes utilizavam 

a resposta no máximo há 5 anos, sendo que cerca de 10% dos utentes da ERPI 

permanecia há 10 ou mais anos. (GEP/MTSSS, 2018). Verifica-se ainda, no ano de 

2018, níveis de dependência elevados (avaliados a partir da capacidade de 

realização das atividades básicas da vida diária – ABVD -) na resposta ERPI e em 

todas as ABVD avaliadas (GEP/MTSSS, 2019, p. 50). 

Em suma, podemos afirmar que os dados relativos a 2018 mostram que os 

idosos dos CD e dos SAD são mais independentes nas suas ABVD, enquanto os 

que frequentam as ERPI se apresentam mais dependentes na realização dessas 
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atividades, sustentando a ideia, estudada por  Zarit e Zarit (1983), e Zarit, Todd e 

Zarit (1986) (cit. por Gomes & Mata,  2012, p. 172) que concluíram que os níveis 

de dependência dos idosos - associados à sobrecarga dos cuidados - se encontram 

associados com a opção de institucionalização.  Ainda se conclui da informação 

apresentada que, em Portugal, nos últimos anos, as respostas sociais voltadas para 

população mais velha não só aumentaram como passaram a ser mais 

diversificados os seus domínios de atuação. 

 

1.4.  Envelhecimento e institucionalização  

A verdadeira rede de suporte social informal para as pessoas idosas tem sido 

fragilizada pelo enfraquecimento das relações intergeracionais. As causas, não se 

devem à perda da qualidade de afetos, mas sim a uma “crise de pessoas” - 

fundamental para o cultivar de relações de proximidade e de cuidado - fruto dos 

novos fenómenos sociais das sociedades modernas, nomeadamente geográficos, 

gerando novas necessidades. Estes novos paradigmas sociais têm permitido 

verificar, em vários países e culturas, a substituição progressiva da família extensa 

pela família nuclear, tanto em contexto urbano como rural (Pereira, 2012a, p. 118). 

Mas, paradoxalmente, e citando Bengtson et al. (1996), os acontecimentos 

com impacto negativo (e.g., divórcios, desemprego), acabam por reforçar a 

dinâmica geracional, principalmente pela necessidade de recursos económicos. 

Esta temática tem sido objeto de reflexão em diversos estudos. Assim, enquanto 

uns sublinham que a família continua a ser o pilar dos idosos, outros referem que 

as mudanças antes, conduziram a um desinvestimento familiar relativamente aos 

mais velhos (Martins, 2006; Pimentel, 2005).   

Há famílias que procuram articular-se de forma a continuar a prestar os 

cuidados básicos aos seus idosos, quando estes ainda se encontram 

suficientemente independentes em diversas áreas. No entanto, a prestação de 

cruidados nem sempre é fácil de gerir para aqueles que trabalham fora e têm que 

cuidar de um idoso dependente, mesmo tendo  a ajuda de outros familiares, 

aportando sérios impactos nos vários domínios da vida de quem cuida (São José 

& Wall, 2004, p. 71).  
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De facto, a condição económica das famílias, faz com que os elementos mais 

novos procurem trabalhos fora de casa, impossibilitando-os de continuar a prestar 

os cuidados necessários aos idosos que têm a seu cargo. Este e outros aspetos 

reforçam a fragilidade das relações intergeracionais resultando na "falta de pessoas 

para construir e reconstruir continuamente essas relações" (Pereira, 2012a, p.120), 

já que muitos idosos vivem sós e distantes dos filhos. De acordo com Pereira, 

(2012a), a fragilidade das relações intergeracionais nos nossos dias, remete-nos 

para uma "crise de pessoas provocada por movimentos demográficos intensos, 

continuados e irreversíveis" (p. 120). 

A família vê-se sem outra solução que não a institucionalização, em muitos 

casos com vida profissional ativa, já que não encontra resposta estatal aos 

problemas familiares (Fernandes, 2016; Jacob, 2012). A não existência ou 

insuficiência de redes de apoio informal de cuidados e a impossibilidade da própria 

família os assegurar, vem reforçar a decisão de institucionalização (Pimentel, 

2005). Situação que ficou mais exposta, tendo em conta a crescente integração da 

mulher no mercado de trabalho, que veio colocar em causa a eterna feminização 

dos cuidados na sociedade portuguesa (Pimentel, 2011, p. 23).  

Ao longo do processo de envelhecimento o surgimento de doença torna-se 

mais provável e, mesmo na sua ausência, as pessoas idosas necessitam de apoio 

quando ocorre, por exemplo, um comprometimento (temporário ou permanente) 

das suas capacidades, conduzindo a dificuldades no desenvolvimento das 

atividades diárias (Fernández-Ballesteros, 2002). Por outro lado, quando os idosos 

se tornam mais dependentes e vivenciam um decréscimo da sua atividade, tal 

conduz ao desenvolvimento de sentimentos de solidão, isolamento e de múltiplas 

vulnerabilidades (Martins, 2006, p. 126).  

É igualmente importante compreendermos o envelhecimento como um 

problema de saúde pública ao invés de individual ou familiar, pelo que na 

impossibilidade de apoio ao idoso devido à ausência de uma rede de cuidados 

informais, a alternativa formal de cuidados institucionalizados parece emergir, cada 

vez mais, como solução (Gomes & Mata, 2012; Mata & Rodriguez, 2012; Pereira, 

2012a,b).  Apesar de a institucionalização do idoso se afigurar para o próprio e para 

a família como o último recurso, ela permite o acesso a cuidados de internamento 
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oferecidos pelos lares, casas de repouso e afins, espaços onde o idoso poderá ver 

as suas diversas necessidades satisfeitas (Pimentel, 2005).  

Nas sociedades ditas tradicionais havia a representação, mais ou menos 

implícita, de que existia, entre as diversas gerações, um pacto ao nível da prestação 

de apoio e cuidados na idade avançada (Mendes, 2005). Nas sociedades atuais, 

mais industrializadas, essa ideia parece não ter desaparecido, passando apenas 

por um processo de despersonalização (Carvalho & Dias, 2011; Fernandes, 

2008).Tal significa, que a institucionalização acaba por instrumentalizar o referido 

pacto, ou seja, aqueles que têm recursos para pagar podem usufruir de um apoio 

para os seus familiares. Pode, ainda, dizer-se que a institucionalização concede 

suporte formal ao nível da prestação de cuidados que o idoso necessita, 

substituindo a rede de cuidados informais e familiares (Maia, Castro, Fonseca, & 

Fernández, 2016).  

Assumindo-se a institucionalização como um dos marcos fundamentais do 

envelhecimento, enquanto realidade vivida pelos idosos, é importante referir que 

esta surge por diversos motivos, essencialmente associados à não capacidade de 

a família dar resposta satisfatória às necessidades existenciais dos idosos 

(Fernandes, 2008). Assim, a institucionalização pode ser encarada em duas 

dimensões: tanto pelo recurso a serviços de internamento em instituições para 

assistência, como também por vivências de perda, materializadas em estados 

depressivos, configurando um quadro de nova etapa de vida institucional (Cardão, 

2009, p. 11).  

A ideia de isolamento e solidão encontram-se espelhadas nos resultados da 

operação Censos Sénior 2019, realizada pela Guarda Nacional Republicana, em 

todo o território nacional. Os resultados mostraram que “41.868 idosos que vivem 

sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua 

condição física, psicológica, ou outra que possa colocar a sua segurança em 

causa”, tendo sido “reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio 

social, 215 situações de maior vulnerabilidade, no sentido de fazer o seu 

acompanhamento futuro, tendo ainda recebido apoio de outras instituições, fruto da 

sinalização da Guarda, um total de 4. 274 idosos” (GNR, 2019). 
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Pimentel (2005) num estudo sobre o lugar do idoso na família, mostrou que a 

institucionalização era justificada por motivos vários, que implicavam   cuidados 

essenciais, nomeadamente: “perda de autonomia; o agravamento do estado de 

saúde do idoso; a conflitualidade nas relações familiares; a discordância de 

interesses; a ineficiência da rede de interações; o isolamento; a precariedade das 

condições económicas e habitacionais; a ausência de redes de solidariedade e a 

solidão proporcionam situações de carência e simultaneamente de dependência 

física” (p. 87). 

Nos nossos dias, a institucionalização do idoso é tão comum, que se observa, 

um pouco por todo o lado, listas de espera nestas estruturas de acolhimento. Por 

seu turno, estas debatem-se, cada vez mais, com problemas de falta de espaço e 

de pessoal qualificado para lidar com a multifatorialidade dos problemas de saúde 

dos idosos (Maia et al., 2016). A procura de institucionalização e a necessidadea 

das famílias tem sido crescente ao ponto de as instituições não a conseguirem 

acompanhar de forma satisfatória, o que também tem contribuído para uma imagem 

menos positiva dos seus profissionais e das referidas instituições. No entanto, é 

importante referir que a institucionalização constitui uma resposta social adequada, 

pese embora ela se encontre associada a preconceitos, crenças, valores e tabus 

(Azevedo, 2015; Carvalho & Dias, 2011). 

Todavia, a QdV dos idosos institucionalizados não se deve cingir ao 

acolhimento na instituição, mas integrar, igualmente, as relações interpessoais que 

eles estabelecem com as pessoas mais próximas, designadamente amigos e 

familiares. A ausência de uma rede social e/ou familiar de apoio acentua o 

isolamento e conduz à aceitação do envelhecimento como uma "doença social" 

(Carvalho & Dias, 2011, p. 166).  

Paralelamente o processo de institucionalização requer capacidade de 

adaptação, aspeto que se encontra comprometido com o avançar da idade, e 

evidenciado nas pessoas mais idosas. Um idoso adaptado supera as dificuldades 

de forma eficiente, consegue resolver os conflitos interpessoais e alcançar 

satisfações e realizações sociais ajustadas. Caso não esteja adaptado, espelhará 

emoções de “medo, dependência, descontentamento, ansiedade, inferioridade, 
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apatia e isolamento“ (referindo-se a Bromley, cit. por Agostinho, 2004, cit. por 

Carvalho & Dias, 2011, p. 167).  

O estudo realizado por Binelo, Mattjie e Ilha (2015) com idosos 

institucionalizados, constatou que estes avaliam positivamente a sua QdV, 

encontrando-se satisfeitos com as suas condições de vida em relação ao domínio 

social, ao ambiente, às condições físicas e psicológicas. Constataram, ainda, que 

os idosos de instituições públicas apresentam os fatores psicológico como os de 

maior satisfação, enquanto os residentes em lares particulares, mostram-se mais 

satisfeitos com as condições do ambiente. Os autores ainda constataram que o 

“grau de dependência que os idosos necessitam para realizarem os seus cuidados 

diários aparecem na baixa pontuação atribuída pelos idosos aos fatores físicos, 

bem como a menores pontuações em relações sociais, possivelmente pela 

ausência de contato com familiares e vínculos afetivos percebidos como não 

satisfatórios” (Binelo, Mattjie e Ilha 2015, p. 39).   

Por seu turno, Almeida (2008) realizou um estudo com 183 idosos 

institucionalizados, tendo constatado que 51,6% refere possuir boa QdV, sendo que 

esta varia em função da idade e apresenta correlação positiva com o índice de Katz. 

O autor ainda constatou que a QdV não apresenta variações em função do sexo, 

estado civil, nível de instrução e da existência de dor (p. 6). 

Assim sendo, independentemente dos motivos que conduzem à 

institucionalização, há sempre sentimentos de perda associados ao facto de o idoso 

ter que deixar o local onde sempre viveu, ter que se readaptar a um contexto que 

lhe é desconhecido e ver alteradas as suas rotinas (Almeida, 2008, p.80). Com 

efeito, a institucionalização aporta a necessidade de se lidar, por um lado, com a 

desconfiança e angústia decorrentes da mudança, sendo comum que o medo se 

instale (seja de ser maltratado e desrespeitado, pela sensação de abandono da 

família ou pelo sentimento de perda de liberdade) e, por outro, com a confiança que 

a família deposita na possibilidade de o idoso potenciar o seu convívio social e ter 

um acompanhamento mais adequado e ajustado às suas necessidades básicas e 

de saúde (Cardão, 2009). 

Com a institucionalização, o idoso irá vivenciar um período de readaptação e 

de integração, pelo que segundo Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2006, cit. por 
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Oliveira, 2014) a integração ocorre quando “o idoso considera a instituição a sua 

casa, sendo que com a continuidade da estadia no lar, este deve garantir 

autonomia, privacidade, direito de escolha, independência ao idoso e dignidade” (p. 

20). Na verdade, e tal como Carvalho e Dias (2011) referem, a institucionalização 

dos idosos envolve um conjunto de valores, responsabilidades, crenças e 

necessidades, sendo uma questão de gestão complexa, que aporta tensões 

familiares, sentimentos de culpa partilhados, e até mesmo isolamento, abandono e 

dificuldades de adaptação ao novo meio institucional (p. 166). O cenário mais 

positivo para o idoso que pretende viver de forma equilibrada, seria permanecer em 

casa (Pimentel, 2005), com a sua rede de suporte familiar e social, uma vez que 

esta é, quase sempre, adequada às necessidades do idoso.  

Tal como afirma Paúl (2005), “o cuidado prestado a idosos continua a ser de 

extrema importância para o bem-estar dos mais velhos” (…), contudo, os cuidados, 

sendo “de longo prazo, prestados a idosos dependentes”, são um “fator de risco 

para a autonomia” (p. 283). Pelo que, a institucionalização irá representar, tal como 

afirma Pimentel (2005), “a última etapa da sua trajetória de vida, sem qualquer 

expectativa ou possibilidade de retorno” (p. 73). 

No seu estudo, Carvalho e Dias (2011, p.181) procuraram analisar as 

condicionantes de adaptação do idoso à institucionalização, junto de 120 idosos.  

Constataram que o motivo de internamento apresenta grande influência no 

processo de adaptação, sendo que os mais dependentes apresentaram maiores 

dificuldades de adaptação, em relação aos que não possuem apoio familiar. 

Mallon (2000), analisaram um conjunto de obstáculos à adaptação dos idosos 

institucionalizados, como a contaminação a que estes se encontram sujeitos. De 

facto, nas instituições, os idosos interagem e relacionam-se independentemente do 

seu background, das suas caraterísticas pessoais, vivenciais e personalísticas, 

independentemente da saúde mental que os carateriza. Muitos dos idosos 

reconhecem pontos de desequilíbrio nas suas interações, bem como receiam ser 

contaminados por aqueles que já perderam a sua sanidade mental. Acabam por se 

isolar nos seus quartos, temendo pela sua segurança, quando percecionam que 

determinado idoso parece não estar muito consciente das liberdades individuais. 

Nos lares, os idosos com problemas mentais nem sempre são acompanhados 

adequadamente, pelo que a sua presença em conjunto com os restantes idosos 
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poderá ser angustiante, na medida em que relembra não apenas a falta de 

segurança, mas também um futuro incerto do qual não estão livres (pp. 241,261).  

De facto,  entre muitas das dimensões que podem representar obstáculos ao 

processo integrado de institucionalização, a partilha de espaços, sociais e privados 

(quarto, salas de convívio, refeição, etc.), deve ser objeto de reflexão, porquanto, a 

convivência contínua - agravada por défices mentais - pode ser geradora de 

conflitos, com impacto no bem-estar do institucionalizado.  

Esta situação nem sempre é fácil de ser contornada, dadas as fragilidades 

presentes nas infraestruturas das instituições, acentuando-se quando há ausência 

de independência e de autonomia. Os idosos independentes podem realizar as 

suas ABVD de forma autónoma e com certo nível de independência. No entanto, 

esta independência não deixa de ser paradoxal pois se, por um lado, o idoso é 

independente na realização das suas ABVD, por outro, necessita de cumprir regras, 

normas e muitas outras indicações, por vezes contrárias à sua vontade (e.g., idosa 

não lhe apetece ir rezar e é forçada a fazê-lo) ou ainda, é tratado de forma infantil, 

o que acaba por reforçar a sua dependência (Mallon, 2000, pp. 260,261).  

É neste contexto que o processo de questionalização dos benefícios da 

institucionalização surge, uma vez que existe uma perda de identidade social 

(reconhecimento, reconstrução da posição de grupo, hábitos culturais, sociais, 

familiares e locais, hobbies, etc.), do nível de liberdade física e de novas regras de 

contexto. Assim, o equilíbrio entre o objetivo maior de promover QdV e 

independência, e os constrangimentos institucionais, pode, à partida, estar 

condicionado. 

Schumacher et al. (2013) propõem uma abordagem diferente para a 

compreensão e ação em relação ao problema da pessoa idosa, recorrendo ao 

paradigma do reconhecimento na forma de autonomia intersubjetiva, ou seja, 

“assegurada por relações sociais de reconhecimento em que sujeitos reconhecem 

e são reconhecidos”, e assegurada através de “uma rede de relações sociais de 

afeto/amizade, estima social, reconhecimento de direitos e responsabilidades” e, 

ao mesmo tempo “ameaçada ou rompida por atitudes de desvalorização 

(difamação ou humilhação), desrespeito (subordinação, marginalização, exclusão) 

e por violências (traumas)” (p. 282). 
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Para que o idoso consiga usufruir da sua independência por muito mais 

tempo, é importante que este se autoestimule e que seja estimulado com atividades 

e tarefas diárias que permitam a ativação das suas competências, capacidades e 

habilidades e não o seu declínio.  

Assim, estar sentado o dia todo à frente de uma televisão não será a estratégia 

mais adequada, primeiro, porque não estimula o idoso nas suas competências e, 

segundo, porque não permite que se promova a sua adequada integração na 

instituição (Mallon, 2000, p. 244).  

Um outro aspeto que poderá constituir-se como condicionante na adaptação 

à institucionalização prende-se com o envolvimento em relações de amizade. A 

literatura neste campo refere, por vezes, dificuldades nas competências relacionais 

dos idosos (e.g., Binelo et al., 2015, p. 39). Todavia, essas dificuldades parecem 

estar mais associadas a questões de natureza afetiva, uma vez que os idosos 

institucionalizados, com receio de perderem as pessoas com as quais sentem ter 

um maior compromisso, tendem a manter uma superficialidade nas relações com 

os demais. A institucionalização, nesta linha, pode levar a uma clivagem entre os 

idosos residentes e a uma sobreposição civilizada de existências individuais, 

influenciando a adaptação adequada do idoso à instituição (Mallon, 2000, pp. 248-

250).  

Em jeito de conclusão, neste capítulo apresentaram-se definições de 

envelhecimento, com especial enfoque para o envelhecimento ativo, bem como se 

referenciaram os principais critérios de análise do envelhecimento, 

designadamente cronológico, biológico, funcional, social e psicológico. Foram, de 

igual modo, apresentados alguns dados estatísticos que espelham o 

envelhecimento demográfico na Europa e, particularmente, em Portugal, os quais 

reforçam a necessidade de políticas de envelhecimento ativo que possibilitem à 

população uma longevidade mais salutar, produtiva e com melhor QdV.  

Apresentaram-se ainda as principais políticas de envelhecimento 

implementadas em Portugal, bem como foram caraterizadas as principais 

respostas sociais dirigidas à população idosa no nosso país.  O capítulo termina 

com uma breve caraterização das principais potencialidades e limitações 

associadas ao processo de institucionalização dos idosos.   
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2.1.  Patologias mais comuns no processo de envelhecimento  

Sendo natural e inevitável ao ser humano, a forma de envelhecer é individual 

e associa-se a um conjunto de fatores genéticos, ambientais e ao estilo de vida 

(Hayflick, 1997, cit. por  Fechine & Trompieri, 2012, p. 113). De acordo com Dias 

(2005) o ritmo de envelhecimento é diferenciado, já que o “cuidado com o corpo e 

a saúde física e mental pode conduzir a que indivíduos com mais idade se 

encontrem melhor do que alguns mais jovens” (p. 268). 

Assim, não se pode assumir que o envelhecimento seja vivenciado de forma 

igual, pois apesar de uma evidente diminuição do estado geral de saúde à medida 

que se envelhece, uma grande maioria de pessoas não sofre de incapacidades que 

as limitam nas atividades diárias, esforçando-se por conseguirem cuidar de si 

sozinhas ou com ajuda pontual (Fonseca, 2014b, p. 8). Nesta linha, um idoso é 

saudável quando as alterações próprias do envelhecimento não impactam no 

desempenho da suas atividades básicas e instrumentais de vida diária (Meireles, 

Pereira, Oliveira, Christofoletti, & Fonseca, 2010, p. 104), ou quando é capaz de 

funcionar sozinho e de desenvolver as suas atividades de forma autónoma e 

independente, mesmo sendo portador de doenças (Duarte, Andrade, & Lebrão, 

2007, p. 318). 

Como referido, a funcionalidade é vista como a “capacidade para gerir a sua 

própria vida ou cuidar de si próprio” (Moraes, Marino, & Santos, 2010, p. 54). No 

entanto, não sendo transversal a todos os idosos, está condicionada por um 

conjunto de patologias que caraterizam o envelhecimento, designadamente as 

“modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, com perda 

progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, assim 

como maior prevalência de processos patológicos que demonstram maior 

incapacidade com as inúmeras perdas, incluindo papel social, renda, posição 

social, independência e estrutura anatômica” (Carvalho Filho, 2005, Eliopoulos, 

2005, cit. por Lana & Schneider, 2014, p. 674), tornando-os mais vulneráveis. 

A vulnerabilidade do idoso é, assim, vista como uma “síndrome clínica cujos 

sinais e sintomas são preditores de diversas complicações, tais como a 

institucionalização, o declínio funcional, a hospitalização e morte. As principais 

manifestações clínicas dessa síndrome são a fraqueza, exaustão, diminuição da 
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atividade física, perda de peso involuntária, diminuição da velocidade da marcha e 

do equilíbrio” (Linck & Crossetti, 2011, p. 386).  

Ao envelhecimento associam-se, portanto, diversas patologias de entre as 

quais destacamos: (i) doenças cardiovasculares; (ii) doença cerebrovascular; (iii) 

hipertensão arterial; (iv) cancro; (v) diabetes; (vi) doença de Parkinson; (vii) 

demência; (viii) doença pulmonar obstrutiva crónica; (ix) osteoartrite; (x) 

osteoporose; (xi) cataratas; (xii) degeneração macular relacionada à idade; (xiii) 

perda de audição, entre outras (Chaimowicz, 2013; Preto, 2017).  

De acordo com Moraes (2012), quando se perspetiva a funcionalidade global 

do idoso, é necessário atender a duas áreas essenciais: a independência e 

autonomia (Figura 8): 

 

Figura 9. Saúde e funcionalidade  

Fonte: Moraes (2012, p. 11) 

 

A autonomia diz respeito à “capacidade individual de decisão e comando 

sobre as suas ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras” e a 
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independência refere-se à “capacidade de realizar algo com os próprios meios” 

(Moraes et al., 2010, pp. 54-55). 

As questões da dependência e da autonomia são centrais quando se falam 

dos idosos, devido às relações entre as alterações biológicas e as modificações 

sociais que ocorrem neste período de desenvolvimento. Paúl (2005, p. 283) refere 

que a “preservação da autonomia pelo menos a nível psicológico (controlo) e social 

(participação) (...) é dos pilares básicos do envelhecimento ativo”, pelo que o meio 

ambiente influencia, de forma positiva ou negativa esse processo, induzindo 

ambientes sociais favoráveis ou desfavoráveis ao bem-estar do idoso (Barros, 

2013, p. 35). 

Ainda de acordo com Barros, a dependência pode ser encontrada a diversos 

níveis, designadamente mental, físico, económico, emocional, cognitivo e funcional 

(p.41). Já para Baltes e Silvenber (1995, cit. por Almeida, 2008), existem três tipos 

de dependência: ”Estruturada – em que o valor do ser humano é determinado, em 

primeiro lugar, pela participação no processo produtivo; Física – traduzida na 

incapacidade funcional individual para realizar atividades do dia-a-dia; 

Comportamental – normalmente antecedida pela dependência física, é socialmente 

induzida, independentemente do nível de competência do idoso, o meio espera 

incompetência” (p. 99). 

Na perspetiva de Gómez Ayala (2005, p. 70) é possível identificarem-se as 

seguintes síndromes geriátricas: imobilidade, instabilidade-quedas, incontinência 

urinária e deterioração cognitiva. Segundo a mesma fonte, entre estas quatro 

síndromes existem aspetos comuns, como: (a) elevada frequência - a sua 

incidência e prevalência são elevadas na população com mais de 65 anos e 

aumentam ainda mais quando se consideram outros grupos, como os maiores de 

80 anos, os indivíduos institucionalizados ou hospitalizados; (b) todas elas originam 

uma importante deterioração na qualidade de vida dos idosos, e frequentemente 

originam ou potenciam a dependência do idoso; (c) em muitos casos, podem ser 

prevenidas e quando diagnosticadas adequadamente, são passiveis de tratamento 

prático e eficaz; (d) a abordagem terapêutica e diagnóstica requer uma intervenção 

multidisciplinar e um correto uso dos níveis assistenciais.  
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Também Sousa, Santana, Santo, Almeida, & Alves (2010, p. 733) abordam as 

síndromes geriátricas, referindo-se a elas como os “5 is” da geriatria: “Instabilidade 

Postural, Incontinência Urinária, Insuficiência Cerebral, Iatrogenia e Isolamento 

Social”. Os autores consideram que estas síndromes são, por diversas vezes, 

erradamente consideradas como alterações normais do envelhecimento, 

potenciando a sua cronicidade 

De acordo com Moraes et al. (2010, p. 56) as síndromes geriátricas são 

designadas como os 7 "Is" da geriatria (Figura 9), designadamente: a incapacidade 

cognitiva, a instabilidade postural, a imobilidade, a incontinência esfincteriana, a 

incapacidade comunicativa, a iatrogenia e a insuficiência familiar.  

 

 

Figura 10. Grandes síndromes da geriatria  

Fonte: Moraes et al. (2010, p. 56) 
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2.1.1. Imobilidade 

Gómez Ayala (2005) considera que a imobilidade pode ser vista como a 

restrição, geralmente involuntária, na capacidade de transferência e/ou 

deslocamento de uma pessoa, devido a problemas físicos, funcionais ou 

psicossociais (p. 71). A autora refere que a etiologia da síndrome é multifatorial, 

incluindo diversas causas decorrentes de doenças osteoarticulares (e.g., artroses, 

fraturas, patologia dos pés), patologia cardiovascular (e.g., cardiopatia, hipotensão 

ortostática, diabetes), transtornos neuropsiquiátricos (e.g., demência, doenças de 

Parkinson, depressão), obstáculos físicos, hospitalização, isolamento, prescrição 

médica e medicação (e.g., sedativos, opiáceo, neurolépticos, antidepressivos), cujo 

efeito secundário potencia a fragilidade do idoso.  

De acordo com Moraes et al. (2012, p. 32,33 a imobilidade aporta 

consequências em cada sistema, designadamente: (a) sistema cardiovascular 

(e.g., hipotensão ortostática, taquicardia, náusea, sudorese, maior risco de 

trombose venosa profunda); (b) sistema respiratório (e.g., embolia pulmonar, tosse 

ineficaz, pneumonia, insuficiência respiratória); (c) sistema digestivo (e.g., anorexia 

secundária, desidratação, maior risco de engasgo, tosse ou refluxo; obstipação); 

(d) sistema geniturinário (e.g., aumento residual da bexiga, maior risco de retenção 

urinária, maior risco de incontinência urinária, maior risco de infeção urinária); (e) 

pele (e.g., dermatites, escoriações, lacerações, equimoses, úlceras de pressão, 

redução tónus e força muscular).  

 

2.1.2. Instabilidade postural 

A instabilidade postural é, segundo Sousa et al. (2010, p. 736), um dos 

principais problemas dos idosos, que está na génese de outros problemas como a 

dificuldade na deambulação, risco de quedas, imobilidade, baixa autoestima, 

desenvolvimento de medo e insegurança. De facto, tal como Gómez Ayala (2005, 

p. 72) assinala, a queda é a precipitação repentina para o chão, que acontece de 

forma involuntária e pode acompanhar-se (ou não) de perda de consciência, 

representando um dos principais motivos de episódios de urgência em pessoas de 

65 anos ou mais (cf. Preto, 2017, p. 42). Esta síndrome tem uma origem 

multifatorial: problemas osteoarticulares, cardiovasculares, neuropsiquiátricos, 
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causas externas (e.g., obstáculos físicos, calçado, escadas) e efeitos secundários 

de alguns medicamentos (Gómez Ayala, 2005, p.72).  

Os fatores de risco mais importantes para o aparecimento desta síndrome 

incluem a debilidade muscular, alterações da marcha e equilíbrio, deterioração das 

funções mentais, das atividades de vida diária e polimedicação (Gómez Ayala, 

2005, p.72). Moraes et al. (2010) referem que esta síndrome se associa à 

automedicação e polimedicação com antidepressivos, anti-convulsionantes, anti-

inflamatórios, anti-hipertensivos, antiarrítmicos, antibióticos, hipoglicemiantes orais 

e corticosteroides (p. 64).  

 

2.1.3. Incontinência 

A incontinência urinária diz respeito à perda involuntária de urina, 

objetivamente demonstrável e que constituiu um problema social e higiénico 

(Gómez Ayala, 2005, p. 73). De acordo com a autora, a sua prevalência aumenta 

com a idade, afetando a 60% dos idosos hospitalizados e quase a 50% dos idosos 

que ingressam em instituições geriátricas, por comparação àqueles que vivem na 

comunidade, onde são encontradas taxas entre os 10% e os 25%.   

Por conseguinte, a incontinência não deve ser vista como parte natural do 

envelhecimento, mas uma síndrome que acarreta um comprometimento no 

“convívio social, como vergonha, depressão e isolamento” (Reis et al., 2003, p. 47). 

Segundo Sousa et al. (2010), o envelhecimento não é, por si só, a causa desta 

síndrome, mas aporta mudanças estruturais e funcionais no sistema urinário, 

predispondo-o para a incontinência.  

Em função da frequência a incontinência pode ser aguda ou passageira, cuja 

duração oscila entre 3 e 4 semanas, e incontinência persistente ou crónica, com 

duração superior a 4 semanas. Assim, observa-se que a incontinência é um 

problema que acarreta uma grande dependência e isolamento social, ao que se 

associa um grande gasto sanitário, devido à necessidade de utilização de outros 

métodos paliativos, como fraldas, lençóis absorventes, entre outros (Gómez Ayala, 

2005, p.73). De acordo com Moraes et al. (2010, p. 61) existem tipos específicos 

de incontinência, nomeadamente: de stress (perda involuntária resultante de 

esforço, espirro ou tosse); de urgência (perda involuntária, associada à urgência 
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miccional ou imediatamente após); mista (perda involuntária tanto pelo esforço 

como pela urgência miccional); transbordamento/bexiga hiperativa, síndrome de 

urgência, síndrome de urgência-frequência (gotejamento e/ou perda contínua 

associada ao esvaziamento vesical incompleto). 

 

2.1.4. Deterioração cognitiva 

A deterioração cognitiva é definida como a perda ou redução, temporária ou 

permanente, de várias funções mentais superiores em indivíduos que as tinham 

inicialmente intactas (Gómez Ayala, 2005, p.73). A autora inclui nesta definição, 

quadros muito específicos, como a síndrome confusional aguda, demências com 

diversas causas (e.g., Alzheimer, Corpos de Lewy) ou quadros não específicos, 

vinculados (ou não) a problemas de saúde, habitualmente conhecidos como 

transtornos cognitivos associados à idade, deterioração cognitiva leve, entre outros 

(Gómez Ayala, 2005, p. 73). Tem como principais etiologias a “demência, 

depressão, delirium e doenças mentais, como esquizofrenia, oligofrenia e 

parafrenia”, com origem no “comprometimento das funções encefálicas superiores 

capaz de prejudicar a funcionalidade da pessoa” (Moraes et al., 2010, p. 56). 

As consequências desta síndrome, principalmente nos estágios mais 

avançados, são a ansiedade, depressão, insónia, quedas, imobilidade, 

incontinência, risco aumentado para infeções, isolamento social, dependência nas 

atividades de vida diárias, alterações no caráter e comportamento, desnutrição, 

sobrecarga para o cuidador, elevado consumo de recursos sociosanitários e 

institucionalização (Gómez Ayala, 2005, p. 74).   

Um outro aspeto a assinalar,  que foi introduzido por Moraes et al. (2010) na 

lista das síndromes geriátricas, é a comunicação. Assim, de acordo com o autor, a 

comunicação é essencial à vida do ser humano e o seu comprometimento acarreta 

dificuldades a diversos níveis relacionais, troca de informações, desejos, ideias e 

sentimentos, enfatizando a perda de independência (p. 65). 
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2.1.5. Iatrogenia    

A iatrogenia é vista como o “prejuízo provocado a um paciente pela omissão 

ou ação dos profissionais de saúde, mesmo que a intervenção tenha sido bem 

indicada e adequadamente realizada” (Chaimowicz, 2013, p. 60), Neste contexto, 

os diagnósticos que são realizados aumentam a gravidade e a ocorrência desta 

síndrome, pelo facto de se associaram às doenças crónicas geralmente existentes, 

e que agravam o quadro clínico subjacente à hospitalização (Sousa et al., 2010). 

Assim, o “desconhecimento das particularidades do processo de envelhecimento 

pode gerar intervenções capazes de piorar a saúde do idoso” (Moraes, 2012, p. 

14). 

 Segundo Moraes et al., 2010 (p. 60), a latrogenia pode resultar de uma ou 

mais das seguintes situações:  

1. “Iatrofarmacogenia: decorrente do uso de medicamentos, de 

polifarmácia, da interação medicamentosa e do desconhecimento das 

alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas associadas ao 

envelhecimento;  

2. internação hospitalar: que pode potencializar os riscos decorrentes do 

declínio funcional, da subnutrição, da imobilidade, da úlcera de 

pressão e da infecção hospitalar;  

3. iatrogenia da palavra: associada ao desconhecimento de técnicas de 

comunicação de más notícias;  

4. iatrogenia do silêncio: que decorre da dificuldade de ouvir 

adequadamente o paciente e sua família;  

5. subdiagnóstico: pela tendência a atribuir todas as queixas 

apresentadas pelo idoso ao fenômeno da idade, o que pode resultar 

grave erro;  

6. cascata propedêutica: em que a solicitação de exames é feita de 

forma desnecessária, extensiva, sem indicação precisa;  

7. distanásia: caracterizada pelo prolongamento artificial da vida sem 

perspectiva de reversibilidade, com sofrimento para o paciente e sua 

família;  

8. prescrição de intervenções fúteis e/ou sem comprovação científica: 

que impõem ao paciente risco desnecessário;  
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9. iatrogenia do excesso de intervenções reabilitadoras: o excesso de 

equipe interdisciplinar pode trazer consequências desfavoráveis ao 

paciente, assim como o faz a polifarmácia” (p. 60). 

 

2.1.6. Isolamento social   

O isolamento social foi referido por Sousa et al. (2010), como decorrente de 

inúmeros fatores, designadamente: a dentição prejudicada; défices sensoriais 

associados à visão e audição; memória prejudicada; prejuízo na comunicação; dor 

aguda; ansiedade; tristeza crónica; padrões sexuais ineficazes; baixa autoestima 

situacional; desesperança; atividades de recreação deficitárias, entre outros (p. 

735).  

Moraes et al. (2010) não abordam especificamente o isolamento social, mas 

colocam na lista das síndromes geriátricas a insuficiência familiar, associada com 

as redes de suporte e de apoio social mais essenciais ao idoso. Os autores referem 

que muitos têm sido os fatores que contribuem para que o idoso vivencie esta 

insuficiência, designadamente os conflitos intergeracionais, as questões do 

individualismo, as mudanças sociodemográficas e culturais, as alterações das 

dimensões das habitações, entre outros (p. 65). 

Em suma, e uma vez que muitas destas síndromas se encontram mascaradas 

pelo próprio processo de envelhecimento, reveste de especial importância a 

realização de avaliações multidisciplinares à população idosa, sob pena de não ser 

possível diagnosticar eventuais problemas, tanto de forma isolada ou integrada. 

O comprometimento cognitivo assume grande relevância no presente 

trabalho, já que é responsável pelo aparecimento de patologias associadas ao 

envelhecimento. Pelo que, as características principais das demências, enquanto 

transtornos mentais,  são de seguida tratadas.  

 

2.2.  Demência: Definição e epidemiologia  

A demência destaca-se e merece especial atenção, face às patologias 

relacionadas com a população idosa, pelo facto de interferir na sua capacidade 

funcional (Fernandes et al., 2010, p. 783). 
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O significado etimológico da palavra demência refere-se à “perda de 

faculdades mentais”, assumindo-se como um termo genérico para caraterizar  um 

grupo de perturbações que incluem várias manifestações clínicas (e.g., doença de 

Alzheimer, demência vascular), cujos sintomas podem ser estáticos ou 

progressivos, mas que globalmente provocam declínio das funções intelectuais 

com interferência significativa nas atividades sociais e diárias do idoso (Fonseca, 

2014b, p.32). De facto, as síndromes demenciais são caracterizadas pela evolução 

do défice nas funções cognitivas, mais impactante na perda de memória e 

atividades sociais e ocupacionais (Gallucci, Tamelini & Forlenza, 2005, p. 119). 

É, portanto, comum,  tal como referem Araújo, Lima, Nascimento, Almeida, & 

Rosa (2015, p. 1658), que nestes quadros subsistam défices de memória, 

associados a outras perturbações como “afasia (decréscimo das funções de 

linguagem), apraxia (dano na capacidade de realizar atividades motoras), agnosia 

(dificuldade para reconhecer ou identificar objetos), ou uma alteração da função 

executiva (habilidade de pensar de maneira abstrata e programar, iniciar, 

sequenciar, acompanhar e cessar um comportamento complexo)”, comprometendo 

de forma impactante as atividades de vida diária (Silva, 2005). 

Pode-se, portanto, caracterizar a demência através de um grupo de sintomas 

com várias causas. Caracteriza-se por dificuldades de memória, linguagem, 

resolução de problemas e outras habilidades cognitivas que afetam a capacidade 

de realizar atividades diárias. A causa, prende-se com o facto de as células 

nervosas das partes do cérebro envolvidas em função cognitiva, terem sido 

danificadas ou destruídas (Alzheimer’s Association, 2018, p. 5). Assim, a demência 

“representa um conjunto de doenças neurológicas degenerativas e irreversíveis, 

caraterizadas por alterações da cognição capazes de limitar a independência nas 

atividades de vida diária do indivíduo” (Lopes, 2015b, p. 25).  

De acordo com Cruz e Hamdan (2008, p. 224) a demência configura-se num 

processo neurodegenerativo, de natureza progressiva, associada à idade e com 

etiologia incerta. Conduz ao ”declínio progressivo e global das funções cognitivas, 

na ausência de um comprometimento agudo do estado de consciência, e que seja 

suficientemente importante para interferir nas atividades sociais e ocupacionais do 

indivíduo” (Corey-Bloom et al., 1995, cit. Abreu, Forlenza, & Barros, 2005, p.132).   
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Apesar de a maior parte das pessoas com demência se enquadrarem na 

população idosa, importa referir que não são todos os idosos que desenvolvem 

demência, podendo estar presente, ou não, no processo de envelhecimento 

biológico. Consequentemente, ela pode surgir em qualquer idade, sendo mais 

frequente a partir da sexta década de vida (Santana, Farinha, Freitas, Rodrigues, 

& Carvalho, 2015, p. 183). 

Referem ainda serem parcos os dados epidemiológicos da demência, devido 

ao seu custo elevado, mas assume-se que a incidência (número de novos casos), 

e a prevalência (total de casos num determinado período) “aumentam quase 

exponencialmente com a idade, duplicando aproximadamente a cada cinco anos”. 

A doença de Alzheimer apresenta-se como a mais prevalente das demências, 

sendo responsável por 50 a 70% dos casos (Santana et al., 2015, p. 182).   

Nas últimas décadas tem-se vindo a observar um acentuado aumento da 

incidência da demência. De 4.6 milhões de novos casos por ano em 2005, i.e., um 

novo caso em cada 7 segundos (Ferri ,2006, p. 1) em 2012, a incidência passou 

para 7.7 milhões de pessoas por ano, significando um novo caso a cada 4 segundos 

(WHO/OMS, 2012, p. 4). Ainda de acordo com a WHO/OMS (2012, p. 90), o número 

total de pessoas com demência deverá duplicar a cada 20 anos. Passará, de 35,6 

milhões de pessoas em 2010 (0,5% da população mundial), para 65,7 milhões em 

2030 e para 115,4 milhões em 2050.  

Santana et al. (2015, p. 182) debruçaram-se quantitativamente sobre alguns 

estudos da distribuição dos fenómenos em relação à demência, nomeadamente: 

• Quanto à prevalência, uma meta-análise conduzida por Prince et al. (2013) 

refere ter mostrado que acima dos 60 anos de idade, a demência varia 

entre os 5-7%, observando-se maior acentuação nos países da América 

Latina (8,5%) e menor acentuação na África subsariana (2-4%).  

• Outros estudos, no entanto, têm mostrado a existência de uma 

estabilidade (e mesmo decréscimo) na incidência desta síndrome nos 

países desenvolvimentos, ao que se associa a melhoria do estilo de vida 

dos indivíduos e a redução das doenças vasculares (Jacqmin-Gadda et 

al., 2013; Larson, Yaffe, & Langa, 2013; Matthews et al., 2013; Wu, 

Matthews, & Brayne, 2014).  



50 

• Dados da WHO/OMS (2003, 2012) apontam para estimativas que sugerem 

que a demência contribui com mais de 11,9% dos anos vividos com 

incapacidade, nos indivíduos com idades superiores a 60 anos, valor 

superior àquele que se associa aos acidentes vasculares cerebrais (9,5%), 

às doenças cardiovasculares (5,0%) e a todas as formas de cancro (2,4%). 

Esta morbilidade elevada, associada à natureza crónica das demências, 

tem custos (diretos e indiretos) elevados, assumindo-se como sobrecarga 

quer para os sistemas nacionais de saúde, quer para as famílias (Handels, 

Wolfs, Aalten, Verhey, & Severens, 2013).  

• Sobre os estudos em Portugal, apesar de parcos, é referido que os estudos 

de epidemiologia publicados, não contêm dados concretos sobre a 

prevalência das várias formas de demência. Um estudo de Garcia et al. 

(1994), que procurou dar uma estimativa da prevalência da doença, 

baseou-se em dados da População Portuguesa de 1991, tendo 

considerado um total de 92.470 indivíduos com demência e 48.706 casos 

de doença de Alzheimer, acima dos 30 anos de idade. 

• Também, referindo-se a Nunes, Silva e Silva (2008) procuraram 

determinar a prevalência da demência e o défice cognitivo ligeiro (DCL) 

em Portugal, numa população com idades compreendidas entre os 55 e 

os 79 anos. Na fase 1 do estudo, foram detetados casos de demência e 

DCL, através da realização de entrevistas, administração de escalas de 

classificação e testes neuropsicológicos, tendo os autores encontrado 88 

indivíduos que cumpriam os critérios para demência. Na fase 2, os autores 

realizaram uma validação clínica através da entrevista e de um exame 

clínico por neurologista a 56,2% dos indivíduos com idades entre os 55 e 

os 79 anos, tendo encontrado uma prevalência global de demência de 

2,7% (Nunes et al., 2008; Nunes et al., 2010). 

Quanto ao estudo, propriamente dito, realizado por Santana et al., (2015) 

mostrou que o número estimado de indivíduos com demência e com idades 

superiores a 60 anos foi de 160.287, correspondendo a 5,91% do universo (p.184). 

Representando a demência entre 50-70% dos casos, os autores sugerem a 

existência entre 80.144 e 112.201 doentes. Estes dados indiciam que se encontram 

diagnosticados e a receber anti demenciais cerca de 76.250 indivíduos, o que 
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equivale a um custo económico de 37M€/ano. Os autores concluem que o 

envelhecimento potencia o aparecimento dos quadros demenciais e nem todos os 

indivíduos com DA se encontram medicados convenientemente, sublinhando que 

esta condição parece estar sub diagnosticada (p. 186).  

Gonçalves Pereira et al. (2007), cit. por Melo, (2019, p. 125), considerou, no 

entanto, que os números serão maiores, dada a prevalência determinada em 

Portugal, através do método de 10/66 - Dementia Research Group (9,23%; IC95% 

7,80-10,90). A OCDE, no seu relatório “Health at a Glance 2017”, apresenta 

Portugal como o 4º pais com mais casos de demência por cada mil habitantes. A 

média da OCDE é de 14.8 casos por cada mil habitantes, sendo que para Portugal 

a estimativa é de 19.9 (Melo, 2019, p. 125).  

Mais recentemente, o estudo de Ruano, Araújo e Branco (2018), realizado a 

730 indivíduos com mais de 55 anos, mostrou que 4,5% dos indivíduos com idades 

superiores a 55 anos possuem DCL ou demência, sugerindo uma maior incidência 

da demência vascular por comparação à doença de Alzheimer. De facto, a 

demência vascular prevalece em 52,8% dos indivíduos, enquanto a doença de 

Alzheimer em 36,1% (p. 53). 

 

2.3.  Sinais e evolução da doença  

A demência caracteriza-se, classicamente, por declínios cognitivos, 

“abrangendo portanto as capacidades cognitivas (incluindo a senso-perceção e a 

comunicação), afetivas e volitivas, comportamento e personalidade” (Barreto, 2005, 

p. 27). Este défice traduz-se num declínio nas atividades de vida diária através de 

alterações comportamentais e psicológicas, constituindo um dos principais motivos 

para a procura de cuidadores no apoio e ajuda. (Firmino, 2011, p. 33) 

Forrester, Gallo, Smith e Leoutsakos (2017, p. 1-2) num estudo de follow-up 

de dois anos com 540 pacientes com idades superiores a 60 anos, identificou três 

grupos: um grupo severo, com agitação, ansiedade, apatia, problemas de sono e 

inibição (7%); um grupo afetivo, com depressão, ansiedade, irritabilidade e 

problemas de sono (37%) e, um grupo assintomático (56%). Comparando os 

grupos, os autores verificaram que o grupo afetivo apresentou um elevado risco 

para a demência, enquanto o grupo severo, por comparação ao assintomático, 
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duplicou esse risco. Assim, concluíram que a presença de sintomas 

neuropsiquiátricos (depressão, apatia, ansiedade, irritabilidade e delírios) e de 

comportamento potenciam o risco de passagem de um quadro de DCL para 

demência.  

No entanto, e como refere Nunes (2005, p. 13), o processo de diangóstico da 

demência é particularmente difícil nos mais idosos, pela dificuldade na distinção 

entre manifestações iniciais da demência e o próprio processo de envelhecimento 

normal (e.g. lentidão em tarefas do dia-a dia, falhas de memória). 

Neste contexto, e ao longo do tempo, cada indivíduo passa, essencialmente, 

por algumas fases onde as reações são diferentes e individuais. No entanto, 

segundo Barreto (2005, pp. 29-34), podemos categorizar essa evolução em 3 fases 

distintas (inicial, mais avançada e terminal): 

A primeira fase (inicial) caracteriza-se geralmente por falha de memória, 

nomeadamente em recordar factos recentes, dificuldade ocasional em referir 

pormenores de acontecimentos (datas, pessoas, etc.) necessitando de ajuda para 

a recordação com sinais de insegurança. No entanto, em determinados momentos, 

existe uma perda súbita e chocante em ocasiões do dia a dia ou em factos recentes, 

como o esquecimento de pessoas de forma súbita. Existem défices pontuais nas 

dimensões como: orientação, linguagem, resolução de problemas, personalidade, 

vida social, cuidado pessoal e humor. 

Na segunda fase (mais avançada) as alterações cognitivas vão sendo 

acentuadas com impacto na autonomia pessoal, nomeadamente: apraxia, 

dificuldade de atos motores intencionais (e.g. abrir uma porta, vestir-se); agnosia, 

dificuldade na interpretação de informação sensorial (e.g. sons, cheiros, rostos); 

afasia, perda da capacidade de comunicação verbal; distorções preceptivas, 

interpretação errada de objetos e alucinações (e.g. olhar-se ao espelho e identificar 

outra pessoa, confundir imagens com pessoas reais, não reconhecer o local onde 

mora achando-o estranho); delírios: fenómenos delirantes potenciados e 

tendencialmente mais acentuados com a ausência de luminosidade natural (e.g. 

está a ser vitima de roubo, infidelidade conjugal); sono-vigília: perturbação do ritmo 

de sono-vigília com tendência a estar desperto por longos períodos da noite e 

dormir superficialmente durante pequenos períodos do dia. 
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Já a terceira fase (terminal) caracteriza-se pela diminuição da agitação e o 

aumento da inércia. Aumenta o grau de dependência no que respeita à alimentação 

(e.g. sonda), eliminação intestinal e vesical, comprometimento na deambulação, 

atrofia muscular e surgimento ou acentuação das complicações médicas (e.g. 

obstipação, infeções respiratórias, úlceras de pressão). Torna-se uma vida 

progressivamente vegetativa, tendo em conta a diminuição da resposta a estímulos. 

A progressão da demência pode variar de pessoa para pessoa. A referência 

ao ano anterior pode ser um indicador da tendência evolutiva para o ano seguinte. 

Os sintomas agravam-se quando existe um processo de institucionalização, 

causados pela dificuldade na apreensão e recordação de regras e rotinas.  Em 

pessoas com demência, alterações a nível respiratório, de dor, de retenção urinária 

e constipação podem desencadear episódios de delirium, que contribuem para um 

comprometimento mais rápido (Huang, 2018). 

 

2.4.  Diagnóstico e tipos de demência  

O DSM-5 (APA, 2014, p. 591) apresenta a categoria das perturbações 

neurocognitivas, que incluem o delirium, a perturbação neurocognitiva maior, 

perturbação neurocognitiva leve e seus subtipos etiológicos. Estes incluem a 

perturbação neurocognitiva devido a: doença de Alzheimer (DA); vascular (DV); 

corpos de Lewy; doença de Parkinson; frontotemporal (DFT); lesão cerebral 

traumática;  infeção por HIV; induzida por substância/medicamento; doença de 

Huntington; doença do príon; outras condições médicas; múltiplas etiologias e 

outras não especificadas.  

Embora o termo demência seja usado como referência às demências 

degenerativas que costumam afetar os adultos com mais idade, o termo 

perturbação neurocognitiva é mais amplo, referindo-se às condições que afetam as 

pessoas mais jovens, como por exemplo o comprometimento secundário, a lesão 

cerebral traumática ou a infeção pelo HIV. Por isso, a expressão “perturbação 

neurocognitiva maior”, afigura-se muito mais ampla que “demência”, já que as 

pessoas com declínio substancial num só domínio podem receber esse diagnóstico 

(APA, 2014, p. 591). 
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Assim, a demência encontra-se incorporada na entidade neurocognitiva 

maior, embora não se excluam o uso do termo demência em subtipos etiológicos 

nos quais é um termo-padrão. Há critérios diagnósticos para as três categorias 

assinaladas, bem como critérios diagnósticos para os diferentes subtipos 

etiológicos. Os critérios diagnósticos para a perturbação neurocognitiva maior são 

(APA, 2014, pp. 602-603): 

“A. Evidências de declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de 

desempenho em um ou mais domínios cognitivos (atenção complexa, função 

executiva, aprendizagem e memória, linguagem, perceptomotor ou cognição 

social), com base em: 

1. Preocupação do indivíduo, de um informante com conhecimento ou 

do clínico de que há declínio significativo na função cognitiva;  

2. Prejuízo substancial no desempenho cognitivo, de preferência 

documentado por teste neuropsicológico padronizado ou, em sua falta, 

por outra investigação clínica quantificada.  

B. Os défices cognitivos interferem na independência em atividades da vida 

diária (i.e., no mínimo, necessita de assistência em atividades instrumentais 

complexas da vida diária, tais como pagamento de contas ou controle 

medicamentoso).  

C. Os défices cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de delirium.  

D. Os défices cognitivos não são melhor explicados por outro transtorno 

mental (e.g., perturbação depressiva maior, esquizofrenia).  

Determinar o subtipo devido a Doença de Alzheimer; Degeneração lobar 

frontotemporal; Doença com corpos de Lewy; Doença vascular; Lesão 

cerebral traumática; Uso de substância/medicamento; Infeção por HIV; 

Doença do príon; Doença de Parkinson; Doença de Huntington; Outra 

condição médica; Múltiplas etiologias e Não especificado.” 

Neste contexto, os critérios de diagnóstico para a demência, são “evidências 

de declínio cognitivo importante a partir de níveis anteriores de desempenho em 

um ou mais domínios cognitivos (atenção complexa, funções executivas, 

aprendizagem e memória, linguagem, perceptomotor cognição social)” (p .602), 
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baseando-se no declínio significativo da função cognitiva com prejuízo substancial, 

reportada como preocupação pelo próprio, de alguém com conhecimento ou do 

clínico, preferencialmente evidenciada por teste neuropsicológico válido ou outro 

indicador clínico quantificado (APA, 2014, p. 602).  

Tendo em conta as orientações do National Institute on Aging (2017) e da 

Alzheimer’s Association (2018, p. 8), o diagnóstico de demência deve ser realizado 

quanto estiver presente sintomatologia cognitiva e comportamental, impactante nas 

atividades de vida diárias e de trabalho. Estes sintomas não devem estar 

associados a delírio nem patologia psiquiátrica major e devem incluir (McKhann et 

al., 2011, pp. 265-266):  

I. Início gradual, de meses a anos, e não repentino (de horas ou dias); 

II. Histórico de declínio cognitivo, suportado por relatório ou observação; 

III. Os défices cognitivos iniciais, assim como os mais evidentes fazem parte 

do histórico numa das seguintes categorias: 

a. Evidências de amnésia – Este é um dos sintomas mais comuns na 

Doença de Alzhmeier. Deve ser refletido na relação entre a 

aprendizagem e memória de aprendizagens recentes. Deve 

igualmente incluir evidência de disfunção cognitiva em pelo menos 

outro domínio. 

b. Sem evidências de amnésia (ainda que não de forma isolada): 

i. Linguagem comprometida – Dificuldade em encontrar 

palavras para se expressarem; 

ii. Capacidade visuoespacial: evidências na dificuldade no 

reconhecimento visuoespacial, incluindo agnosia, 

reconhecimento facial e alexia;  

iii. Disfunção executiva: Défices evidentes no raciocínio, 

julgamento e solução de problemas.  

IV. O diagnóstico de provável demência de DA não deve ser aplicado 

quando houver evidência de: (a) doença cerebrovascular substancial 

coexistente (definida pela história de um acidente vascular cerebral 

relacionado temporalmente ao início ou ao declínio do 

comprometimento cognitivo), ou a presença de infartos múltiplos ou 

extensos ou carga severa de hiperintensidade da substância branca; 
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ou (b) características principais da demência de corpos de Lewy que 

não sejam a própria demência; ou (c) características proeminentes da 

componente comportamental da demência; ou (d) características 

relevantes  da variante semântica da afasia progressiva primária ou 

afasia progressiva primária não-fluente / agramática; ou (e) evidência 

de outra doença neurológica ativa simultânea ou de uma comorbidade 

médica não neurológica ou uso de medicação que possa ter um efeito 

substancial na cognição. 

Para a realização do diagnóstico de demência é necessário, primeiramente, 

que sejam aferidas condições como o funcionamento anormal da tiroide, pressão 

hidrocefálica normal, ou deficiência vitamínica que poderão associar-se às 

dificuldades cognitivas. A deteção precoce dos sintomas é crucial, já que assim 

algumas das causas podem ser tratadas. Em muitos casos, o tipo específico de 

demência pode não ser confirmado, a não ser com o óbito do indivíduo e exame 

realizado ao cérebro (National Institute on Aging, 2017). 

A avaliação médica na demência inclui a história clínica do paciente, exame 

físico e testes neurológicos para avaliar respostas sensoriais, reflexos e outras 

funções cognitivas que permitem identificar condições que possam afetar o 

diagnóstico ou que possam ser tratadas com fármacos (Alzheimer’s Association, 

2018).  

De acordo com Vale (2005), cit. por Carretta, M., Scherer, S. (2012, p. 39),  

encontram-se várias classificações para as síndromes demenciais, sendo que a 

mais adotada distingue dois grupos: “as demências degenerativas ou primárias, 

que incluem a DA, a demência com corpos de Lewy, a demência mista, a DFT, 

entre outras e as demências não-degenerativas ou secundárias, que incluem a DV, 

as demências pirrónicas, hidrocefálicas, por lesões expansivas intracranianas e as 

toxicometabólicas“ (p. 39). Já referindo-se a Gallucci et al., 2005, o mesmo autor 

refere outra classificação que “distingue dois grupos bastante heterogéneos: o das 

demências irreversíveis, grupo que engloba demências degenerativas, além da 

demência vascular e mista; e o das demências reversíveis, grupo que representa 

parte das demências não degenerativas ou secundárias“ (p. 40). 
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2.4.1. Doença de Alzheimer  

A DA é uma “desordem neurodegenerativa crónica, acompanhada por 

disfunção cerebral complexa, podendo manifestar-se clinicamente por 

comprometimento cognitivo, perturbações psicológicas e do comportamento e 

sinais motores, em incidências/proporções variáveis” (Sobral, 2014, p. 41). 

O início da DA pode ser insidioso e de deterioração progressiva (Gallucci et 

al., 2005, p. 120). O seu quadro clínico carateriza-se por “alterações 

comportamentais e cognitivas, incluindo o comprometimento da memória, do 

pensamento e do raciocínio” (…), observando-se uma “gradativa perda da 

autonomia e o consequente aumento das necessidades de cuidados e supervisão 

de terceiros para os portadores da doença” (Cruz & Hamdan, 2008, p. 224). 

Com efeito, na DA observa-se uma deterioração progressiva das habilidades 

intelectuais e um decréscimo cognitivo, iniciando-se depois dos 65 anos de idade, 

mas podendo atingir indivíduos mais jovens, pelo que a idade e a baixa 

escolaridade se assumem como fatores de risco mais marcantes para o seu início 

tardio (Araújo et al., 2015, p. 1658). O sintoma inicial percebido é, frequentemente, 

o declínio da memória para eventos recentes - memória episódica - seguindo-se a 

desorientação espacial, e com a evolução do quadro, modificações na linguagem 

(e.g., anomia - dificuldade em encontrar palavras e nomear objetos), distúrbio nas 

funções executivas e habilidades visuoespaciais (Idem, p. 1658).   

Os mesmos autores referem que, se nos estágios intermediários se observa 

um “declínio da habilidade de compreender mensagens que requerem pensamento 

abstrato, o raciocínio torna-se mais concreto e os danos na memória remota 

iniciam-se” (Araújo et al., 2015, p. 1658). Nos estágios mais avançados são 

observáveis dificuldades na compreensão (afasia), na escrita (e.g., disortografias, 

agrafia), na leitura (e.g., alexia) e diversas modificações - apesar das funções 

sensoriais estarem intactas - como apraxias (executar atividades motoras) e 

agnosias (identificar ou reconhecer objetos) (Idem, p. 1658). Já nos estágios 

terminais da doença existe a presença de alterações do  “sono-vigília, alterações 

comportamentais, como irritabilidade e agressividade, sintomas psicóticos, 

incapacidade de deambular, falar e realizar cuidados pessoais” (Gallucci et al., 

2005, p. 120).  
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Não é uma tarefa simples determinar a prevalência da DA nas diversas 

regiões do mundo, pelo facto de os dados existentes nem sempre se mostrarem 

específicos em função dos seus subtipos. Assim, Ferri et al. (2006, p.1) procuraram 

estimar a prevalência da demência em função do sexo e da idade, atendendo aos 

horizontes temporais de 2001, 2020 e 2040. Os autores estimaram que 24,3 

milhões de pessoas possuíam demência, havendo 4,6 milhões de novos casos em 

cada ano (1 caso novo em cada 7 segundos), pelo que sugeriram que o número de 

infetados duplicaria em cada 20 anos, ou seja para 81,1 milhões em 2040. Também 

verificaram que a maioria dos indivíduos com demência vive nos países 

desenvolvidos (60% em 2001, subindo para 71% em 2040).  

De acordo com Jalbert, Daiello e Lapane (2008, p. 16) apesar de a DA não 

fazer parte do processo normal de envelhecimento, a sua prevalência é maior com 

o aumento da idade. Assim, os autores consideram que enquanto menos de 1% 

dos indivíduos com idades entre os 60 e os 64 anos tendem a ter DA, estima-se 

que mais de 40% daqueles com idade superior a 85 anos, padeçam da doença. Na 

Europa, verificaram uma prevalência 4,4% em indivíduos com idade ≥ 65 anos, 

sendo que esta prevalência tendia a subir com a idade (0,6% para a faixa dos 65-

69 anos; 22,2% para os da faixa etária ≥ 90 anos). 

Mais recentemente, Santana et al. (2015, p.185), com base nos dados 

epidemiológicos da população residente em Portugal no ano de 2013, aplicaram os 

valores de prevalência de demência para a Europa Ocidental, tendo chegado a um 

valor estimado de 160.287 indivíduos portugueses com mais de 60 anos e com 

demência, o que corresponde a 5,91% da população. Tendo em linha de conta que 

a DA representa entre 50% a 70% dos casos, os autores inferiram a existência de 

80.144 e 112.201 doentes. Da mesma forma, os autores indicam que cerca de 

76.250 doentes estarão diagnosticados e a receber anti-demenciais.  

De acordo com Sobral (2014, p. 42), existem fatores de risco considerados 

definitivos para a DA, nomeadamente:  

a) “Idade: é o fator de risco mais importante, pois tanto a prevalência como a 

incidência progridem de uma maneira exponencial com a idade (Jorm et al., 

1987; Jorm, Korten, & Henderson, 1987; Fratiglioni et al., 2000; Lopes & 

Bottino, 2002; Santana, 2005; Ziegler-Graham et al., 2008) 
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b) Antecedentes da DA nos ascendentes: A identificação de um progenitor 

com DA quadruplica o risco de doença (Santana, 2005). A literatura aponta 

para uma elevada frequência da DA nos progenitores do indivíduo atingido 

(López-Pousa, 2002; Touchon & Portet, 2002); 

c) Forma de E4 da apolipoproteína da DA (Hilbich, Kisters-Woike, Reed, 

Masters, & Beyreuther, 1991; Barrow, Yasuda, Kenny, & Zagorski, 1992; 

Burdick et al., 1992; Soto et al., 1994): Nas formas esporádicas da doença, 

um fator genético desempenha o papel de fator de risco: está ligado ao 

gene da apoliproteína E situado no cromossoma 19. Sabe-se que três 

alelos são possíveis, E2, E3 e E4. A presença do alelo E4 é um fator de 

risco da DA (Hilbich et al., 1991; Barrow, Yasuda, Kenny, & Zagorski, 1992; 

Barrow et al., 1992; Burdick et al., 1992; Soto, Brañes, Alvarez, & Inestrosa, 

1994; Touchon & Portet, 2002); 

d) Síndrome de Down: Os portadores de trissomia 21 apresentam as 

alterações histológicas típicas da DA na quarta década e quase todos 

manifestam regressão cognitiva a partir desta idade (Santana, 2005); 

e) Mutações dos genes relacionados com a doença (cromossomas 14, 1 e 21) 

originam formas precoces autossómicas dominantes da doença (Santana, 

2005)”. 

Sendo a DA uma das etiologias mais predominantes da demência (entre 65 a 

70% dos casos), o seu diagnóstico diferencial torna-se, frequentemente, 

complicado, pelo facto de estarem presentes caraterísticas de outros tipos de 

demência, como a demência vascular ou a demência com corpos de Lewy (e.g., 

Berr, Wancata, & Ritchie, 2005). 

Neste sentido e tal como asseguram Sérgio e Valença (2003, p.12) o 

diagnóstico deve ser realizado a partir da recolha da história clínica do paciente e 

de exames objetivos (e.g., exame da tensão arterial, do estado de nutrição, da 

função cardiorrespiratória, hepática e renal, bem como exames neurológicos de 

identificação de outras patologias, exames de imagiologia e exames de laboratório 

adicionais), uma vez que não existe para a DA, um teste de diagnóstico específico, 

sendo este realizado por exclusão de outras doenças. A dificuldade de diagnóstico 

reside no facto de muitos idosos apresentarem comprometimentos cognitivos 
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ligeiros ou moderados, mantendo um desempenho motor adequado à idade e 

sendo os sintomas mascarados pelo declínio próprio da idade.   

Nitzsche, Moraes e Júnior (2015) referem que o diagnóstico da DA não deverá 

ser realizado apenas com base nos relatos do paciente, dos seus familiares e 

amigos,  resultados de testes cognitivos e de avaliação neurológica. Para além 

disso, consideram que estes dados devem ser complementados com exames de 

imagem e biomarcadores (que detetam o peptídeo β-amiloide e a proteína Tau, 

com a redução e o aumento, respetivamente, dessas substâncias no líquido 

cefalorraquidiano comparados a um idoso normal), porque na DA é possível serem 

integradas duas primeiras fases não demenciais: (a) pré-clínica, onde há um 

comprometimento cognitivo leve e demência, sendo normalmente assintomática e 

(b) fase de comprometimento cognitivo leve, onde se incluem os indivíduos com 

défices em um ou mais domínios cognitivos (e.g., função executiva, memória, 

habilidades visuoespaciais, atenção ou linguagem), todavia ainda se mantendo 

independentes nas ABVD e sem critérios para o diagnóstico de demência (p. 239). 

Os critérios para o diagnóstico diferencial da DA deverá ser realizado tendo 

em conta (APA, 2014, p. 611): 

a. Os critérios do transtorno neurocognitivo maior ou leve; 

b. O aparecimento insidioso com progressão lenta num ou vários domínios 

(com pelo menos dois domínios prejudicados em caso em transtorno 

neurocognitivo maior); 

c. Os critérios para a doença de Alzheimer provável ou possível, devem 

observar: 

i. Para transtorno neurocognitivo maior (Provável DA se qualquer uma 

das seguintes evidências está presente, e Possível AD se nenhuma): 

1. Evidência de uma mutação genética causadora de doença de 

Alzheimer a partir de história familiar ou teste genético. 

2. Todos os três a fatores seguintes: 

i. “Evidências claras de declínio na memória e na aprendizagem 

e em pelo menos outro domínio cognitivo com base em história 

detalhada ou testes neuropsicológicos em série; 
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ii. Declínio constantemente progressivo e gradual na cognição, 

sem platôs prolongados. 

iii. Ausência de evidências de etiologia mista (i.e., ausência de 

outra doença neurodegenerativa ou cerebrovascular ou de 

outra doença ou condição neurológica, mental ou sistêmica 

provavelmente.”  

ii. Para transtorno neurocognitivo leve (Provável AD perante evidência 

de alguma mutação genética causadora de doença de Alzheimer via 

teste genético ou história familiar, e Possível AD se a mutação 

genética não existir, com presença de todos os três fatores seguintes:  

1. “Evidências claras de declínio na memória e na aprendizagem; 

2. Declínio constantemente progressivo e gradual na cognição, sem 

platôs prolongados.  

3. Ausência de evidências de etiologia mista (i.e., ausência de outra 

doença neurodegenerativa ou cerebrovascular ou de outra 

doença ou condição neurológica ou sistémica provavelmente 

contribuindo para o declínio cognitivo)”. 

d. A não explicação satisfatória por doença cerebrovascular, outra doença 

neurodegenerativa, efeitos de uma substância ou outro transtorno mental, 

neurológico ou sistémico. 

Face ao exposto, o diagnóstico precoce da DA torna-se fundamental para 

todos os atores envolvidos, já que permite que o próprio paciente, a sua família e o 

médico que o acompanha possam, em conjunto, traçar de forma mais eficaz, um 

plano de cuidados apropriado assim como a administração de medicação por forma 

a retardar a progressão da doença. Acredita-se, portanto, que quanto mais 

prematuro for o diagnóstico e as intervenções, melhores serão os resultados 

(Guimarães, Pinto, & Tebaldi, 2015). 

 

2.4.2. Demência de corpos de Lewis  

Esta demência é caracterizada pela presença de corpos de Lewy tanto em 

regiões corticais como em áreas subcorticais do encéfalo (Tavares & Azeredo, 
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2003, p. 29). Esta patologia, juntamente com a doença de Parkinson, é assumida 

como sendo a segunda demência mais prevalente após a DA. Ambas, são, muitas 

vezes, diagnosticadas tardiamente, ou mesmo, não diagnosticadas (Mollenhauer, 

Förstl, Deuschl, Deuschl et al., 2010, p. 684), podendo representar 25% de todos 

os casos de demência (Townsend, 2011, p. 434). 

Os corpos de Lewy são inclusões no citoplasma neuronal da proteína 

alfasinucleica e foram descritos em 1912, pela primeira vez, por Foster & Friedrich 

Lewy , neurologista alemão (Couto, 2013, cit. por Vieira, 2016, p. 54).  Encontram-

se nos neurónios corticais e subcorticais, com características clínicas e patológicas 

sobrepondo-se às de Parkinson e DA (Pinho, 2012, p. 29). 

Este tipo de demência tem um início rápido e declínio progressivo, com 

“déficits proeminentes na função executiva, resolução de problemas, fluência verbal 

e performance áudio visual”, tendo as alucinações visuais como os únicos sintomas 

psicóticos que a diferenciam de DA ou DV (Gallucci et al., 2005, p. 120). Sendo 

progressiva e irreversível,  

Apesar da semelhança com Parkinson, “a mioclonia, a ausência de tremor em 

repouso e a ausência de resposta ao L-dopa são até 10 vezes mais comuns no 

défice cognitivo ligeiro do que na demência devida a doença de Parkinson” 

(Gabbard, 2007, p. 179), havendo uma aparição prematura das alucinações visuais 

e características parkinsonianas (Rabin et al.m 2006 cit. por Townsend, 2011, p. 

434). 

 Apresenta como sinais e sintomas: “alucinações visuais, parkinsonismo, 

flutuações cognitivas, disfunção autónoma, distúrbios do sono e sensibilidade aos 

neurolépticos” (Couto, 2013, p. V). 

O diagnóstico diferencial deverá ser realizado com a perturbação 

neurocognitiva maior ou leve devido à doença de Parkinson, tendo em 

consideração a ordem cronológica do aparecimento do parkinsonismo e a 

perturbação neurocognitiva. Se desenvolvido no contexto da doença de Parkinson, 

o declínio só atinge o estágio de perturbação neurocognitiva maior se decorrido 

pelo menos um ano após o diagnóstico da doença de Parkinson. (APA, 2014, p. 

620). 
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2.4.3. Demência frontotemporal  

 Este tipo de demência tem como característica anátomo-patológica a atrofia 

do córtex frontal e temporal, correspondendo “a um conjunto de síndromas 

demenciais que têm em comum alterações de personalidade, comportamento e 

linguagem como características clínicas precoces” (Moreira, Duarte, Moreira, & 

Santos, 2017, p. 155).  Ainda que preservando as funções cognitivas: praxia, 

gnosia, memória e habilidades vísuo-espaciais, caracteriza-se por uma alteração 

da personalidade e do comportamento de forma significativa. Já a linguagem, vai 

sendo progressivamente afetada.  (Teixeira & Salgado, 2006, p. 70) 

Ocorre na mesma proporção entre homens e mulheres, com observação de 

história familiar em metade dos casos, manifestando-se entre os 45 e 65 anos de 

idade (Teixeira & Salgado, 2006, p. 70). 

Segundo Moreira et al. (2005, p. 158), constitui a 2ª maior causa de demência 

antes dos 65 anos, numa prevalência de 15-22 casos por 100.000 pessoas (45 e 

65 anos). Não sendo conhecida a sua prevalência em Portugal, é sugerido que 

possa estar subdiagnosticada. 

Esta demência, apesar de incidência menor face à DA, apresenta uma 

percentagem significativa, nomeadamente 5-7% em séries de autópsias e 8-17% 

em doentes com menos de 70 anos (Guimarães, & Garrett, 2006, p. 320). 

Ao longo do século XX foram frequentemente diagnosticados com DA, sendo 

apenas propostos em 1994, os critérios clínicos neuropatológicos para o 

diagnóstico da demência fronto-temporal, verificando-se que apenas 25% exibia os 

achados típicos de corpos e células de Pick, de acordo com a descrição original 

(Teixeira & Salgado, 2006, p. 69). 

A sua evolução configura uma fase inicial insidiosa de alteração de 

comportamento a nível social, desinibição, perda da auto-crítica, apatia e 

embotamento emocional como características major, podendo ainda apresentar 

alterações nos cuidados de higine pessoal, personalidade, hiperoralidade, 

alterações do comportamento alimentar como caraterísticas comuns. No entanto, 

para além destas, a linguagem pode também sofrer alterações, pelo discurso 

estereotipado, economia da linguagem, ecolalia, perseverança e mutismo. No 
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entanto, as alterações comportamentais são a base do diagnóstico (Guimarães, & 

Garrett, 2006, pp. 320,321). 

O diagnóstico diferencial deverá ser realizado com as seguintes entidades 

nosológicas (APA, 2014, p. 617-618): 

 “Outros transtornos neurocognitivos: Outras perturbações 

neurocognitivas podem ser diferenciadas da perturbação 

neurocognitiva frontotemporal maior ou leve pelos aspetos 

caraterísticos. Na perturbação neurocognitiva maior ou leve devido à 

DA, o declínio na aprendizagem e na memória é um aspeto precoce. 

Todavia, 10 a 30% dos pacientes que se apresentam com uma 

síndrome sugestiva de perturbação neurocognitiva frontotemporal 

maior ou leve mostram, via necropsia, ser portadores de patologia da 

DA. Isso ocorre com mais frequência em indivíduos que apresentam 

síndromes com alterações progressivas nas funções executivas na 

ausência de mudanças comportamentais ou de perturbação do 

movimento ou nos que apresentam a variante logopénica. Na 

perturbação neurocognitiva maior ou leve com corpos de Lewy, 

aspetos centrais e sugestivos dos corpos de Lewy podem estar 

presentes. Na perturbação neurocognitiva maior ou leve devido à 

doença de Parkinson, surge parkinsonismo espontâneo bem antes do 

declínio cognitivo. Na perturbação neurocognitiva vascular maior ou 

leve, dependendo das regiões cerebrais afetadas, pode também 

haver perda da capacidade executiva e mudanças comportamentais, 

como apatia, e essa perturbação deve ser tido em linha de conta no 

diagnóstico diferencial. Uma história de evento cerebrovascular, no 

entanto, está temporalmente relacionada ao aparecimento de 

comprometimento cognitivo da perturbação neurocognitiva vascular 

maior ou leve, e a neuroimagem revela lesões na substância branca, 

em quantidade suficiente para responder pelo quadro clínico” (APA, 

2014, p. 617-618); 

 “Outras condições neurológicas podem distinguir-se da perturbação 

neurocognitiva maior ou leve, já que esta se sobrepõe, clínica e 

patologicamente, à paralisia supranuclear progressiva, à 
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degeneração corticobasal e à doença neuronal motora. A paralisia 

supranuclear progressiva carateriza-se por paralisias supranucleares 

de olhar fixo e parkinsonismo predominantemente axial. Sinais 

pseudobulbares podem estar presentes, e a retropropulsão costuma 

ser proeminente. Uma avaliação neurocognitiva mostra lentidão 

psicomotora, memória de trabalho e disfunção executiva com 

funcionamento comprometido. A degeneração corticobasal 

apresenta-se com rigidez assimétrica, apraxia dos membros, 

instabilidade postural, mioclonia, fenómeno do membro alienígena e 

perda sensorial cortical. Muitos indivíduos com a variante 

comportamental da perturbação neurocognitiva frontotemporal maior 

ou leve apresentam caraterísticas de doença do neurónio motor, que 

tende a ser doença mista do neurónio superior e predominantemente 

do neurónio motor inferior” (APA, 2014, p. 617-618);  

 “Outros transtornos mentais e condições médicas. A variante 

comportamental da perturbação neurocognitiva frontotemporal pode 

ser confundida com a perturbação mental primária, como a depressão 

maior, perturbações bipolares ou esquizofrenia. Com o tempo, o 

desenvolvimento das dificuldades neurocognitivas progressivas 

ajudará a fazer a distinção. É útil uma avaliação médica criteriosa para 

que sejam excluídas causas tratáveis, como os distúrbios 

metabólicos, as deficiências nutricionais e infeções” (APA, 2014, p. 

617-618). 

 

 

2.4.4. Demência vascular  

A Demência vascular, de acordo com Fonseca (2014a, p. 15), representa a 

segunda demência com maior incidência (20% acima e 18% abaixo dos 65 anos), 

imediatamente a seguir à doença de Alzheimer. A hipertensão arterial e os 

acidentes vasculares cerebrais são fatores chave para a sua incidência, apesar da 

sua variação em função da dimensão geográfica (Pinho, 2012, p. 28). A sua 

prevalência varia entre 2,2% nas mulheres na faixa etária de 70-79 anos e 16,3% 
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nos homens com mais de 80 anos (Spar e La Rue, 2005, cit. por Pinho, 2012, p. 

28). 

Releva para a saúde pública, conforme argumenta Sequeira (2010), 

caracterizando-as, genericamente, como um  “conjunto heterogéneo de 

perturbações de etiologia vascular e que originam uma síndrome demencial” 

(p.106). Causada por lesões cerebrovasculares de natureza isquémica ou, 

raramente hemorrágica, revela-se fundamentalmente por uma alteração do 

funcionamento cognitivo (Fonseca, 2014a, p. 15). 

Num dos principais estudos referente à sobrevivência após início da 

demência, de Fitzpatrick, Kuller, Lopez et al. (2005, p. 56), verifica-se que a 

sobrevida para demência vascular foi de 3,9 anos (IC 95% 3.5–4.2), superando 

negativamente a DA, com 7,1 anos (IC 95% 6.7–7.5). O estudo, referindo-se à 

causa de morte, revelou também diferenças entre os vários tipos de demência, de 

onde a DV se destaca. Segundo o estudo, as pessoas com DV morreram 

principalmente de doença cerebrovascular, em comparação com as com DA/DM, 

que morreram com mais frequência da síndrome demencial / comorbilidades (p.48). 

Como fatores de risco, nas dimensões genética e fisiológica, devem ser 

considerados: “hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, elevados níveis de 

colesterol e homocisteína, outros fatores de risco de aterosclerose e 

arteriolosclerose, fibrilação atrial e outras condições que aumentam o risco de 

embolia cerebral. Igualmente importante é a angiopatia amiloide cerebral, pela 

ocorrência de depósitos amiloides em vasos arteriais.  De forma igualmente 

significante, é a condição hereditária de arteriopatia cerebral autossômica 

dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia ou CADASIL” (APA, 

2014, p. 623). 

De acordo com Santana (2005, p. 71), um dos critérios major de diagnóstico 

de demência vascular prende-se com a causalidade entre acidentes vasculares e 

défices cognitivos, manifestando-se: 1 – de forma súbita; 2- oscilações de défice 

cognitivo e evolução temporal em degraus; 3 – sinais neurológicos focais 

igualmente oscilantes. Nesta demência, é mais comum, relativamente aos outros 

tipos, a preservação da personalidade e do sentido crítico/insight, distimia (humor 

deprimido), labilidade emocional (alteração de humor sem motivo aparente), 
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queixas somáticas, e o aspeto em mosaico dos défices cognitivos via exame do 

estado mental (i.e., pequenas áreas bem preservadas por entre outras degradadas) 

(Spar e La Rue, 2005, cit. por Pinho, 2012, p. 28). 

A existência de doença vascular certificada com sintomas neurológicos focais, 

é condição para o estabelecimento de um diagnóstico, sem prejuízo de outros, 

nomeadamente de imagiologia (deteção de enfartes múltiplos, lesões do córtex 

cerebral, sinais de enfartes antigos com atrofia focal, etc.) e analíticos (doenças 

sistémicas e cardíacas associadas) (Sequeira, 2010, p. 107). 

O diagnóstico diferencial deverá ser realizado com as seguintes entidades 

nosológicas (APA, 2014, p. 623-624): 

 “Outros transtornos neurocognitivos. Considerando que os infartes 

cerebrais incidentais e lesões na substância branca são comuns em 

indivíduos idosos, é importante ter em conta outras etiologias 

possíveis na presença de uma perturbação neurocognitiva. História 

de défice de memória no início do curso, com pioria progressiva da 

memória, da linguagem, da função executiva e das capacidades 

perceptomotoras, na ausência de lesões focais correspondentes em 

imagens do cérebro sugere a DA como diagnóstico primário. 

Biomarcadores potenciais, atualmente validados para a DA, como os 

níveis de beta-amiloide e de taufosforilada no líquido cerebrospinal, 

bem como imagem amiloide, podem ser úteis no diagnóstico 

diferencial. A perturbação neurocognitiva com corpos de Lewy difere 

da perturbação neurocognitiva vascular maior ou leve nas suas 

caraterísticas principais de cognição oscilante, alucinações visuais e 

parkinsonismo espontâneo. Na perturbação neurocognitiva vascular 

maior ou leve, ocorrem défices na função executiva e na linguagem, 

ao passo que o surgimento insidioso e a progressão gradual de 

prejuízos dos aspetos comportamentais ou da linguagem são 

caraterísticas de perturbação neurocognitiva frontotemporal, não 

sendo típicos da etiologia vascular” (APA, 2014, p. 623-624); 

 “Outras condições médicas. Não é realizado um diagnóstico de 

perturbação neurocognitiva vascular maior ou leve se outras doenças 
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(e.g., tumor cerebral, esclerose múltipla, encefalite, distúrbios tóxicos 

ou metabólicos) estiverem presentes e tenham gravidade suficiente 

para responder pelo comprometimento cognitivo; 

 Outros transtornos mentais. É inadequado um diagnóstico de 

perturbação neurocognitiva vascular maior ou leve quando os 

sintomas podem ser completamente atribuídos a delirium, embora 

este possa, por vezes, estar sobreposto à perturbação neurocognitiva 

vascular maior ou leve preexistente, situação em que podem ser feitos 

os dois diagnósticos. Se atendidos os critérios para perturbação 

depressiva maior e o comprometimento cognitivo está 

temporariamente relacionado ao possível surgimento da depressão, 

não deve ser diagnosticado perturbação neurocognitiva vascular 

maior ou leve. Quando, porém, a perturbação neurocognitiva 

antecedeu o desenvolvimento da depressão, ou a gravidade do 

comprometimento cognitivo está fora de proporção em relação à 

gravidade da depressão, ambos devem ser diagnosticados” (APA, 

2014, p. 623-624). 

 

2.4.5. Demência mista 

A DM resulta da combinação de dois ou mais tipos de demência, sendo 

comum encontrar-se a coexistência da DA e da DV, partilhando comorbilidades, 

fatores de risco e patogénese (Langa, Foster, & Larson, 2004, p. 2901).  

Considera-se que a prevalência deste tipo de demência é muito superior 

àquilo que se pensava (Rossina, Degiovannia, & Morigutia, 2016). A literatura indica 

que muitos dos idosos com demências possuem problemas cerebrais associados 

a mais do que um tipo de demência (Alzheimer´s Association, 2018).  

Durante muito tempo utilizou-se a presença de DV como fator de exclusão do 

diagnóstico de DA e vice-versa (Lopes, 2015b, p. 28). Todavia, esta prática já não 

é tida como segura, na medida em que as diversas alterações cerebrais associadas 

aos dois tipos de demência podem ser concomitantes. Por outro lado, as alterações 

presentes na demência de corpos de Lewis podem igualmente ser concomitantes 

com as causadas por outras doenças e contribuindo cada entidade para o 
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desenvolvimento de demência (Alzheimer´s Association, 2018; Fornari, Garcia, 

Hilbig, & Fernandez, 2010; Lopes, 2015).  

Fornari et al. (2010, p. 188), refere não haver consenso quanto ao facto de as 

alterações neuropatológicas da DA predisponham à doença cerebrovascular ou o 

contrário, já que que alguns pesquisadores acreditam que cada entidade se 

desenvolva independentemente da outra (p.188). Contudo, referindo-se a estudos 

com foco nessas relações de dependência – em autópsias - a DV foi encontrada 

em 34-50% dos indivíduos com DA. 

A DM apresenta-se, tipicamente com características semelhantes à DA, que 

sofre uma piora abrupta com sinais clínicos de acidentes vasculares encefálicos 

(AVE), sendo esta forma de DM denominada pré-AVE, detetável através do 

IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly)  para 

avaliação funcional e entrevista a parentes ou cuidadores.  Outras vezes, é utilizada 

a escala de isquemia de Hachinski como instrumento de diferenciação entre a DA 

e DV de multi-infartos, com valores indicativos para sugestão de cada uma (DA 

<=4; DV >=7; DM -> 5,6) (p. 188). 

Estas são as demências irreversíveis mais comuns na literatura, no entanto, 

existem outras demências reversíveis e cujo diagnóstico se torna fundamental, já 

que o tratamento pode suprir a deterioração intelectual e cognitiva encontrada. As 

causas para estas demências podem ser variadas, designadamente devido a 

lesões cerebrais, hipoxia relacionada a hipoperfusão decorrente de insuficiência 

cardíaca, condições endócrinas, condições nutricionais, outras condições 

infeciosas, distúrbios imunológicos, insuficiência renal ou hepática, condições 

metabólicas e outras condições neurológicas.  No entanto, costumam ficar 

evidentes – a partir da história clínica - outras causas mais incomuns de lesão no 

sistema nervoso central (e.g. choque elétrico, etc.) (Apa, 2014, p.641). 

 

2.5.  Avaliação das demências  

Face à complexidade que carateriza os problemas dos idosos, que incluem 

problemas físicos, psicológicos, culturais, sociais e espirituais, é exigida uma 

abordagem multidisciplinar, que deve abranger várias dimensões de atuação, que  

deverá incluir, entre outras: enfermagem, medicina, psicologia, fisioterapia, 
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assistência social (Handels et al., 2013; Touchon & Portet, 2002), com reuniões 

regulares de coordenação e discussão dos planos de intervenção.  

Segundo Guimarães et al. (2015, p.15), o diagnóstico deve ter em conta os 

critérios clínicos padrão, nomeadamente do Diagnostic and Statistic Manual (DSM-

IV) e National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke - 

Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA), 

considerados equivalentes para efeitos de diagnóstico. Para além de uma 

anamnese bem feita, exame físico e avaliação cognitiva, têm vindo a ser 

valorizados espectros clínicos e maior amplitude na deteção de processos 

fisiopatológicos para um melhor entendimento da doença. 

Referindo-se a Jack et al. (2011, pp. 15,16), os autores referem ter sido 

verificado por estudos neuropatológicos que mesmo pessoas assintomáticas 

podem ter alterações patológicas.  Com recurso a biomarcadores, é possível  o 

diagnóstico não só a pessoas com demência instalada, mas também em casos 

onde não existe sintomatologia. 

Neste enquadramento, é possível a deteção do peptídeo β-amiloide (\A-42) e 

da proteína tau, que, segundo os mesmos, “parecem ter relação com injúria/dano 

neuronal, usados como métodos específicos de diagnóstico precoce” 

(Forlenza;Dinis; Gattaz, 2010, cit. por Guimarães el al., 2015, p.16), cuja relevância 

se prende com o diagnóstico precoce. 

A história clínica ou anamnese consiste na reconstrução do processo de 

diagnóstico. Para esta história devem ser considerados os relatos do idoso e dos 

familiares ou cuidadores (Fontanillo & Cordero, 2013; Sérgio & Valença, 2003). 

Para além da anamnese básica (que integra informações sobre o nível 

sociocultural, antecedentes pessoais, familiares, fatores de risco cardiovascular, 

tratamentos associados, psicotrópicos, entre outros), deve-se enfatizar o 

interrogatório do sintoma ou sintomas cognitivos e psiquiátricos comórbidos, seu 

início e evolução temporal, história de traumatismos encefálicos, acidentes 

cerebrovasculares, história familiar de demência, problemas auditivos e/ou visuais, 

incontinência e quedas e impacto funcional nas ABVD (Bartoloni et al., 2015, pp. 

34-35). 
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Também o exame neurológico deve ser realizado na avaliação das 

demências, pois com ele podem ser pesquisadas manifestações de outras 

patologias como o AVC, doença de Parkinson, hidrocefalia, tumores cerebrais, 

entre outras, que interferem na função da memória e do raciocínio (Sérgio & 

Valença, 2003, p. 14). Devem ainda ser realizados testes de coordenação motora, 

avaliação da força e do tónus muscular, do equilíbrio, da função sensorial, dos 

reflexos e de outras funções-chave do diagnóstico diferencial (Bartoloni et al., 2015; 

Fontanillo & Cordero, 2013; Sérgio & Valença, 2003). 

 Por forma a objetivar os possíveis défices, é essencial a realização do exame 

neuropsicológico. Tendo em conta que a sintomatologia está presente na evolução 

do curso clínico, a deteção precoce da deterioração cognitiva no diagnóstico 

diferencial, é determinante para a sua classificação e monitorização. (Fontanillo & 

Cordero, 2013, p. 51). Representa um método de diagnóstico que estuda o 

funcionamento cerebral e informação não prevista por outros métodos acerca do 

funcionamento das diferentes áreas e sistemas do cérebro (Wu et al., 2014). No 

entanto, trata-se de uma avaliação relativamente complexa e prolongada, com o 

recurso a instrumentos breves de diagnóstico e ao estudo evolutivo do DCL 

(Bartoloni et al., 2015, p. 35).   

De acordo com alguns autores (e.g., Boeve, 2012; Sobral, 2014) existem 

testes neuropsicológicos que parecem ser mais adequados na identificação de 

alterações cognitivas nas diferentes fases da doença, quando administrados em 

conjunto com outros testes de avaliação neurológica e cognitiva. De acordo com 

Fontanillo e Cordero (2013), deve ser utilizada uma bateria fixa mínima, formada 

com um conjunto de instrumentos e uma bateria flexível com instrumentos 

específicos, em função dos problemas apresentados pelo paciente e partindo das 

hipóteses formuladas e objetivos do avaliador. 

As investigações atuais em DCL estão centradas em estudar os tipos de 

testes neuropsicológicos e exames complementares (neuroimagens e 

biomarcadores do líquido cefalorraquidiano) com maior sensibilidade e 

especificidade para predizer uma conversão para demência, os padrões evolutivos, 

as perturbações de comportamento associadas e o tratamento farmacológico que 

pode prevenir a atrasar o aparecimento da demência (Bartoloni et al., 2015, p. 30).  
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Neste contexto, segundo Sobral (2014), é importante “garantir que a avaliação 

neuropsicológica inclua, não apenas a ideia de uma aplicação correta dos testes 

mas, também, uma interpretação pertinente dos resultados, de modo a 

proporcionar recomendações para intervenções apropriadas e a orientação 

adequada dos doentes para a obtenção de resultados relevantes” (p. 59).  

 Qualquer que seja a extensão da avaliação neuropsicológica, de acordo com 

Fontanillo & Cordero (2013, p. 52), devem ser exploradas as seguintes áreas 

cognitivas: i) Nível de Inteligência Pré-Mórbida (IPM), ii) orientação no tempo e 

espaço; iii) a atenção e concentração; iv) funções executivas (e.g., sequência, 

raciocínio, resolução de problemas), v) memória e aprendizagem; vi) linguagem oral 

e escrita: perceção e expressão; vii) praxias, em especial as representações 

gráficas; viii) gnosias visuais, táteis e corporais. Para além destas áreas, são 

igualmente necessárias avaliações  de capacidades funcionais, gravidade global (a 

relação entre a gravidade dos sintomas e o seu impacto) e de sintomas 

neuropsiquiátricos, emocionais e comportamentais (p. 52).  

Neste contexto, a alteração cognitiva deve ser identificada e diagnosticada 

através da combinação da análise integrada da história clínica e avaliação cognitiva 

objetiva, a partir da avaliação breve do estado mental e/ou de baterias 

neuropsicológicas extensas. O resultado desta avaliação deverá refletir a dimensão 

clínica da doença e caraterizar o tipo de apresentação da mesma, pelo que é 

importante que os instrumentos utilizados sejam objetivos e se encontrem validados 

na área que avaliam (Bartoloni et al., 2015, p.36). 

A avaliação neuropsiquiátrica revela-se essencial nas demências, 

designadamente na avaliação dos sintomas comportamentais ou psiquiátricos 

associados às enfermidades neurológicas. O conhecimento destes sintomas 

comportamentais é essencial, já que estão presentes em diversos quadros 

neurológicos como a Demência Frontotemporal com alterações de comportamento 

ou a Demência com Corpos de Lewy com alucinações visuais complexas (Bartoloni 

et al., 2015; Fontanillo & Cordero, 2013; Jalbert et al., 2008; Rojas, Ruiz, & Penã, 

2017). A neuroimagem, assume-se, portanto, especialmente na fase inicial, como 

um dos pilares do futuro diagnóstico da demência, uma vez que fornece indicadores 

sobre a progressão a partir da fase de leve declínio cognitivo, nomeadamente da 

doença de Alzheimer (Fontanillo & Cordero, 2013, p. 50). 
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Os défices cognitivos sendo comuns a um amplo leque de condições 

metabólicas, infeciosas e tóxicas, devem ser identificadas e tratadas, exigindo a 

realização de uma rotina básica de laboratório (e.g., hemograma completo, 

velocidade de sedimentação globular, glicemia, ureia, creatinina, hepatograma, 

ionograma venoso e análises completas à urina), com marcadores séricos de TSH, 

T4 livre, ácido fólico e vitamina B12 (Bartoloni et al., 2015; Sérgio & Valença, 2003).  

As neuroimagens estruturais devem realizar-se em todos os pacientes com 

suspeita de diagnóstico de défice cognitivo. A Tomografia Axial Computorizada 

(TAC) do encéfalo sem contraste, pode utilizar-se para descartar lesões tratáveis 

cirurgicamente e lesões vasculares, como hematomas, acidentes 

cerebrovasculares ou tumores. Para potenciar a especificidade e analisar a 

complexidade, são recomendados os instrumentos: RMN ressonância magnética 

nuclear), PET (tomografia de emissão de positrões) e SPECT (tomografia de 

emissão de fotão único) (Bartoloni et al., 2015; Nitzsche et al., 2015; Sérgio & 

Valença, 2003).  

O uso das neuroimagens permite a identificação de perturbações que podem 

ocasionar demência e mudanças caraterísticas observáveis em diferentes 

síndromes demenciais. Assim, por exemplo, a DA carateriza-se pela presença de 

atrofia cerebral generalizada ou focal e dilatação ventricular, estando demonstrado 

que a atrofia do hipocampo aparece durante os primeiros estágios da doença e o 

seu grau reflete a gravidade (Bartoloni et al., 2015, p. 38).  

Por conseguinte, a inclusão da volumetria hipocampal nos protocolos de 

neuroimagens pode facilitar o diagnóstico e ajudar a identificar o risco de DA, 

especialmente no estágio de progressão da DCL. Já outras demências 

degenerativas apresentam padrões focais de atrofia cerebral como a demência 

frontotemporal, cuja presença ajuda no diagnóstico diferencial (Nitzsche et al., 

2015, p. 238).  

A presença de lesões cerebrovasculares estendidas no cérebro ou isoladas, 

mas localizadas em lugares estratégicos, apoiam o diagnóstico de uma demência 

do tipo vascular, ou inclusivamente se estivermos perante uma DA, permitem iniciar 

medidas de prevenção adequadas. Em determinados casos podem ser úteis no 
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diagnóstico diferencial outras técnicas de neuroimagem, como a espectroscopia e 

técnicas de tractografia e de tensão de difusão (Bartoloni et al., 2015, p. 38).   

Os biomarcadores de patologia molecular e genética associados à 

fisiopatologia da demência, revolucionaram o diagnóstico das demências em geral 

e da DA em particular. Assim, o modelo teórico da sequência fisiopatológica da DA 

pressupõe que o seu início ocorra devido à acumulação de amiloide a nível 

cerebral, produzindo disfunção sináptica, neurodegeneração, e declínio cognitivo e 

funcional (Bartoloni et al., 2015; Jalbert et al., 2008).  

De facto, parece que na DA existem duas lesões histopatológicas específicas: 

(a) depósitos de proteína β-amiloide denominadas de placas senis e (b) 

emaranhados intracelulares (neurofibrilares) compostos de proteína tau 

hiperfosforilada (Harada et al., 2016; Rojas et al., 2017).  

Assim, é possível identificarem-se mudanças em etapas precoces da doença, 

relacionadas com a acumulação progressiva da referida proteína, dando lugar a 

uma degeneração e consequente perda neuronal. Nesta linha, entende-se que a 

sequência de eventos fisiopatológicos começa 20-25 anos antes do início dos 

primeiros sintomas da doença, pelo que é possível medir estas etapas do processo: 

(a) a amiloidose cerebral é medida pelos níveis de β-amiloide 1-42 no líquido 

cefalorraquidiano e pela retenção do composto de Pittsburgh (11C-PIB) por PET; 

(b) neurodegeneração, medida pelos níveis das proteínas tau total e tau 

hiperfosforilada no líquido cefalorraquidiano, pela PET com 18F-fludesoxiglucosa 

(18F-FDG), o qual avalia a disfunção sináptica e pelo grau de atrofia medido por 

RNM e volumetria hipocampal, principalmente nos lóbulos temporais (Bartoloni et 

al., 2015, p. 38). 

Apesar da a literatura sugerir que o processo diagnóstico das síndromes 

demenciais assenta fundamentalmente na clínica com prioridade para o estado 

mental, conforme refere Fornari et al. (2010, p.185), a “avaliação por neuroimagem 

e exames laboratoriais tem participação considerável em determinar a causa 

subjacente ao quadro demencial, revelando peculiaridades que podem nortear o 

diagnóstico diferencial”.  Essa diferenciação torna-se, por isso, importante 

porquanto define um prognóstico e conduta terapêutica adequada e específica. 
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À medida que a evolução da demência aumenta, existe uma consequência no 

deteriorar cognitivo relativamente aos aspetos funcionais nas AVD. Seja nas 

(ABVS) atividades básicas de vida diária (e.g. comer, banho), nas (AIVD) atividades 

instrumentais de vida diária (e.g. utilização do telefone, cozinhar, cuidar da roupa), 

ou mesmo nas (AAVD) atividades avançadas da vida dia diária (e.g. trabalho, jogo, 

socialização). Pelo que, ainda que com diferentes graus de incapacidade e 

dependência, a normal evolução da doença leva à perda de autonomia, implicando 

muitas vezes, a necessidade de institucionalização (Fontanillo & Cordero, 2013, 

p.56)  

Dada a sua incidência no grupo de idosos, a existência de políticas de saúde 

com foco na prevenção e reabilitação das síndromes demenciais, nomeadamente 

nas reversíveis, possibilitando assim uma prevenção de custos face a fases mais 

avançadas e vantagem da longitudinalidade do cuidado que, em tese, podem 

eventualmente até reduzir a possibilidade da necessidade de institucionalização ou 

de cuidados dos serviços públicos. (Rabello, 2015, p.14,15). 

Pese embora estudos mostrem um decréscimo da prevalência da demência 

em nalguns países ocidentais, o que é certo, é que com o aumento do número de 

pessoas idosas torna-se fundamental a criação de planos nacionais que 

possibilitem enfrentar as dificuldades decorrentes desta doença (Gonçalves-

Pereira et al., 2016, P. 141). 

Assim, afigura-se urgente a prevenção e monitorização dos cuidados 

prestados às pessoas portadoras de demência, recorrendo aos cuidados 

individualizados centrados na pessoa, que possam colmatar as necessidades que 

se vão alterando, devendo estar sempre presente avaliação física, cognitiva, 

espiritual e os objetivos atingir (Rocha, 2016, p. 52).  

De facto, as pessoas idosas com demência exigem apoios formais e informais 

diferenciados, não sendo possível serem inseridas nas respostas sociais 

existentes, que se encontram padronizadas. Conforme  Barbosa et al. (2011, p. 

120), torna-se fundamental não só dotar os cuidadores formais de competências 

para a adequação a relação de cuidados / necessidades, mas também diminuir a 

sobrecarga dos mesmos. Referindo-se a Davison et al. (2007) – e conforme 

partilhado por vários autores - os programas mais eficazes na melhoria das 
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competências dos cuidadores formais e da qualidade dos cuidados prestados, são 

os que paralelamente incluam as dimensões de conhecimento e suporte emocional. 

Apesar de em Portugal existirem inúmeras respostas sociais direcionadas à 

população idosa, há uma grande lacuna quando nos focamos em idosos com 

demência. De facto, ao contrário daquilo que se observa em alguns países 

europeus e americanos, Portugal está muito aquém no que diz respeito a respostas 

sociais diretamente vocacionadas para a promoção do bem-estar físico, mental e 

de QdV destas pessoas. O plano nacional para a demência existe, todavia há falta 

de pessoal e infraestruturas especializadas, comparativamente aos EUA, por 

exemplo, que apresentam como resposta infraestruturas direcionadas, pessoal 

especializado, tratamento individualizado, cooperação entre os cuidadores formais, 

informais e clientes (Rocha, 2016, p. 94,95). 

Em Portugal o que limita a criação e implementação de respostas sociais 

adequadas à população idosa com demência é a existência de estruturas 

centralizadas e burocráticas, a falta visão dos órgãos de gestão organizacional, o 

descompromisso com a pessoa com demência e o estigma da própria sociedade 

(Rocha, 2016; Vale, 2005; Van der Linde et al., 2014; Vieira, 2016). 

O facto de a manifestação da demência apresentar várias repercussões na 

vida do idoso, origina a necessidade permanente da prestação de cuidados por 

outra pessoa, ou seja, do cuidador (Cruz & Hamdan, 2008), que será abordado no 

capítulo seguinte.  
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3.1. Ato de cuidar: Tipos de cuidadores 

O ato de cuidar deve ser entendido numa dupla perspetiva: por um lado, 

refere-se a uma ação humana que reflete o respeito pelo sofrimento do outro 

(enquanto sujeito singular), dos seus valores e da sua dignidade, com o intuito de 

lhe proporcionar uma maior QdV e, por outro, uma procura de maior QdV para quem 

cuida (Sousa et al., 2006). 

Tendo em conta a evolução da literatura nas últimas décadas, São José 

(2016), através de uma revisão conceptual, propõe-nos uma nova visão e definição 

unificada do complexo conceito de cuidado.  Para além da identificação de múltiplas 

(14)  dimensões do cuidado e respetivas componentes, engloba não só a atividade 

em si, mas também a disposição entre o cuidador e a pessoa cuidada, uma vez 

que ambos possuem identidades sociais próprias (pp. 67,68). 

Assim, trata-se de uma lógica relacional (interconetividade e 

interdependência) de promoção de bem-estar em diferentes locais ou 

configurações, ancorada em relações de parentesco, sociais, estatais ou outras. O 

cuidado, que como atividade inclui diferentes tipos de tarefa, está assente em 

relações emocionais, de dever ou demais. Pelo que, o processo de cuidar, no seu 

significado e nas suas práticas, ganha forma na conjugação dos diferentes 

contextos dos atores e nível de proximidade (São José, 2016, p. 68).  

Cuidar é, assim, um conceito complexo, que envolve múltiplas áreas ou 

dimensões, designadamente relacional, afetiva, ética, sociocultural, terapêutica e 

técnica (Ricarte, 2009, p.43) e, por isso, é assumido como um ato inesperado e 

indesejado, tornando-se numa tarefa difícil quando há escassez de recursos. Mas, 

o cuidar acaba por assumir preponderância esmagadora nessas relações quando 

sobrevém uma doença grave. Prestar cuidados é uma ação complexa e é uma 

componente intrínseca às relações interpessoais. O cuidador assume 

responsabilidades sobre alguém que recebe os cuidados (Pereira & Mateos, 2006, 

p. 3).  Nesta linha, o cuidador representa muito além das necessidades básicas do 

ser humano. Oferece suporte físico e psicológico, além de fornecer ajuda prática, 

quando necessária (Vigia, 2012, p. 33). 

Neste contexto, a literatura tem vindo a sublinhar que o ato de prestar 

cuidados pode ser realizado por um cuidador principal ou cuidador secundário, 
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atendendo ao tipo e periodicidade dos cuidados prestados (Araújo, Oliveira, & 

Pereira, 2012; Delfino & Cachioni, 2016; Gomes & Mata, 2012). Pode ser formal e 

informal, atendendo à natureza profissional e remuneratória da prestação de 

cuidados (Barbosa, Cruz, Figueiredo, Marques, & Sousa, 2011; Coutinho, 2015; 

Mata & Rodriguez, 2012; Pereira, 2012b; Pereira & Marques, 2014; Vigia, 2012). 

Assim, o cuidador primário ou principal é o responsável pela prestação de 

cuidados, com funções específicas de supervisão, orientação, acompanhamento e 

cuidar diretamente a pessoa idosa. É ele quem realiza a maior parte dos cuidados. 

(Sequeira, 2010, p. 157).  

Davies (1992) e Carrero (2002) definem o cuidador principal como “a pessoa 

que proporciona a maior parte dos cuidados, que não é remunerada e sobre quem 

recai a responsabilidade do cuidar” (p.157). O cuidador secundário é aquele que 

presta cuidados de forma ocasional, não assumindo a responsabilidade do cuidar, 

tradicionalmente visto como auxiliar do cuidador principal. Este suporte, ainda que 

possa substituir o cuidador principal em situações de emergência, pode assumir 

outras dimensões para além dos cuidados diretos (eg. apoio económico, 

companhia, lazer) (Sequeira, 2010, p. 157,158). Este tipo de cuidador é aqueles 

que presta cuidados complementares, normalmente em número mais reduzido, 

sendo tipicamente familiares, amigos, vizinhos, voluntários e/ou profissionais 

(Stone, Cafferata e Sangl, 1987 cit. por Figueiredo, 2007, p. 102). 

O cuidador formal é um profissional remunerado, que presta cuidados aos 

indivíduos, devendo ser detentor de competências globais e específicas para 

promover o autocuidado. Assim, a sua intervenção junto da população idosa tem 

mostrado resultados positivos associados com  a “diminuição de comportamento 

agitados e agressivos, melhorando a comunicação e humor dos pacientes, 

reduzindo a sobrecarga dos cuidados, melhorando a interação entre os cuidadores 

formais e os pacientes, estimulando a mobilidade, melhorando o equilíbrio e 

cognição e reduzindo o número de quedas e o declínio funcional” (Christofoletti et 

al., 2008; Rolland et al., 2007; van Weert et al, 2008 cit. por Barbosa et al., 2011, p. 

127).  

O cuidador informal diz respeito aos familiares, amigos e vizinhos que não 

recebem qualquer tipo de remuneração pelos serviços prestados, tratando-se de 
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uma prestação direta dos serviços de apoio às atividades de vida diária (Figueiredo, 

2007; Sousa et al., 2006). Na maior parte das vezes, fazem parte do seio familiar 

do idoso com demência. Tipicamente, optam por cuidar dos seus familiares no 

domicílio. Pelo que, cuidados informais, não são remunerados (Delfino & Cachioni, 

2016, p. 187), e contribuem “para a satisfação das atividades de vida diárias” 

(Gomes & Mata, 2012, p. 167).   

As tarefas dos cuidadores incluem ações que visam ajudar o idoso a 

“participar de atividades voltadas para o bem-estar ou melhora subjetiva” da sua 

condição de saúde, bem como no campo das relações sociais proporcionar 

“contacto com outros, extensivo ao próprio cuidador, inclusive no campo afetivo, 

amoroso” (Araújo et al., 2012, p. 113). De acordo com os autores referenciados, os 

cuidadores podem ser caraterizados de diversas formas, podendo esta estar 

associada com o vínculo entre o cuidador e o paciente, e se esse vínculo ocorrer 

formal ou informalmente, ou seja, “o facto de ser remunerado ou não; voluntário, 

leigo ou profissional, e, neste caso, se primário ou secundário” (Fernandes & 

Garcia, 2009 cit. por Araújo et al., 2012, p. 113). 

Trata-se de profissionais, segundo Sequeira (2010, p.156), devidamente 

qualificados e remunerados (e.g. médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais, etc.), tendo em conta uma formação específica e desempenho de uma 

atividade profissional, designados por cuidadores formais. 

Como anteriormente se verificou, o indivíduo idoso, com todas as patologias 

associadas à sua idade, precisa de cuidados especializados para que possa 

satisfazer as suas necessidades básicas. Referindo-se a Davison et al. (2007), 

Barbosa et al.(2011 p.120), considera que a formação destes profissionais, com 

dimensões de informação e suporte emocional se revelam mais eficazes, tanto na 

melhoria das suas competências, como na qualidade dos serviços que prestam. 

O processo de cuidar é exigente e desgastante, envolvendo dimensões e 

experiências com impacto na saúde e bem-estar dos prestadores de cuidados, 

designadamente na sua saúde mental. Por conseguinte, não podemos esquecer 

que o cuidador possui necessidades que reclamam ser satisfeitas para a promoção 

do seu bem-estar (Lage, 2005, cit. por Alves, 2015, p.18).  
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O cuidado do idoso não se afigura uma tarefa fácil, tornando-se ainda mais 

díficil quando se encontram associadas perturbações mentais e níveis de 

dependência elevados, como ocorre em muitas das situações de demência. O 

idoso com demência não só vai apresentando uma maior dependência física, como 

também uma maior degradação mental ao longo do tempo, o que leva, 

inevitavelmente, ao surgimento de novas necessidades e desafios no cuidar 

(Sequeira, 2010).  

Perante cenários de demência (que acarreta novas lógicas financeiras e 

necessidades múltiplas (e.g. tempo, disponibilidade, transporte), emegem novas 

dificuldades no dia-a-dia, apresentando-se como uma nova realidade para os 

cuidadores. Por consequência, e pela responsabilidade que acarreta (tomada de 

decisão e a atividades do dia a dia), pode haver repercussões negativas nas suas 

vidas, razão pela qual é merecedor de atenção, orientação e preocupação dos 

profissionais e serviços de saúde (Luzardo; Gorini & Silva, 2006 cit. por Araújo et 

al., 2012, p. 112). 

Uma dimensão merecedora de atenção e reflexão prende-se com o 

envolvimento emocional entre o cuidador, o idoso e família. Ainda que não de forma 

exclusiva, Paulino, Duarte, Brito, Degaki e Schwartz (2009, p.1), no seu estudo 

sobre o tema, verificou ser bastante importante, na manutenção da qualidade de 

vida do profissional, nomeadamente quanto ao seu grau de stress, o envolvimento 

entre o cuidador, paciente e respetiva família. 

O cuidador não estabelece apenas envolvimento emocional com os idosos de 

quem cuida, mas também se envolve com a sua família. Paulino, Duarte, Brito, 

Degaki e Schwartz (2009) encontraram níveis de stress baixos nos cuidadores do 

seu estudo, nomeadamente naqueles que criavam laços de envolvimento 

emocional com os idosos e suas famílias. Os autores justificaram estes resultados 

com o impacto positivo da relação entre cuidador e idoso. 

Assim, cuidar de pessoas dependentes, exige competências diversificadas e 

transversais, para se promover uma gestão eficaz da doença, pelo que é comum 

que os cuidadores se mostrem mais vulneráveis e evidenciem  sentimentos de 

ansiedade, fadiga, irritabilidade, desgaste físico e psicológico, tal como é 



82 

assinalado em diversos estudos (Alves, 2015; Barbosa et al., 2011; Delfino & 

Cachioni, 2016; Ferreira, 2014a; Sequeira, 2010). 

Em muitas situações, o cuidador do idoso portador de demência aporta a 

vivência de uma multiplicidade de fatores de stress que se vão acumulando ao 

longo do tempo e que se associam, por diversas vezes, à falta de conhecimento 

para lidar com as mudanças associadas aos quadros demenciais, nomeadamente 

o aumento da dependência funcional cognitiva e distúrbios comportamentais 

(Moreira , 2014; Barbosa, et al. ,2011, Cit. por Vieira, 2016, p. 54). A estes aspetos 

associam-se a permanente tensão psicológica, excessiva carga horária e, por 

diversas vezes, o trabalho por turnos (Beringuilho, 2013; Pereira, 2012b).  

Tal como Lindolpho, Caldas, Acioli e Vargens (2014, p. 4383) asseguram, o 

curso da demência aporta maior sobrecarga para o cuidador, aumentando a 

dificuldade em lidar com o problema e, consequentemente, comprometendo a 

qualidade do autocuidado e da saúde, de uma forma geral. Os autores apontam 

que são estes cuidadores que mais consultam os médicos, com maior recurso a 

antidepressivos e antipsicóticos, e patenteiam piores indicadores de saúde física e 

maior comprometimento do sistema imunológico que poderá persistir até quatro 

anos após a morte do idoso. Foram igualmente encontrados níveis elevados de 

depressão, sugerindo o risco de a desenvolveram entre duas a três vezes mais, 

comparativamente à população geral.  

Apesar de os idosos possuírem grande experiência de vida, de serem 

descritos, frequentemente, como dóceis, carinhosos, conformados, humildes, 

submissos, dependentes e tranquilos, há cuidadores que recorrem a expressões 

infantis, que utilizam diminutivos das palavras no discurso, vitimizando e 

infantilizando a velhice, sugerindo que nem todos os cuidadores possuem uma ideia 

clara do que é ser idoso, existindo ainda profissionais que não possuem 

conhecimentos adequados e suficientes sobre os aspetos físicos, emocionais, 

psicológicos e sociais dos idoso (Reis, & Ceolim, 2007, p. 61). 

De acordo com Dias, Lopes e Lemos (2019), os idosos, por diversas vezes, 

são “vítimas de sub ou sobre medicação, de agressão verbal, negligência, de abuso 

psicológico e financeiro. Também são alvo de infantilização, despersonalização e 

de processos de desumanização” (p. 3), tornando-se vulneráveis se o seu estado 
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de saúde e de dependência geral for deficitário e se estiver isolado da sua rede de 

suporte (família, amigos e comunidade). 

Estas e outras situações reclamam a necessidade de uma formação suficiente 

para se lidar com as especificidades do envelhecimento e da demência. Assim, o 

estudo de Barbosa et al. (2011, p. 127) mostrou que grande parte dos cuidadores 

formais não apresentava formação suficiente para lidar com a demência. No 

entanto, estes profissionais referem que a sua experiência tem vindo a ser adquirida 

na interação que estabelecem com os idosos, pois embora com algum fundamento 

(já que sublinha uma aprendizagem em contexto real), é necessário aceitar que as 

dificuldades associadas à profissão nem sempre são bem geridas, carecendo de 

estratégias de confronto adequadas, podendo implicar, como consequência dessa 

má gestão, maior insatisfação profissional e outras repercussões físicas e 

psicológicas para quem cuida.   

Estudos conduzidos com estes profissionais têm apresentado exposição à 

vulnerabilidade que os mesmos se encontram expostos no desempenho das suas 

tarefas enquanto cuidadores formais de idosos (e.g., Almeida, 2013; Cardoso, 

2015; Martins, 2016). A função desenvolvida pelos cuidadores aporta um desgaste 

que leva a um mal-estar nas instituições e seus colaboradores, bem como um mal-

estar personificado sob a forma de doenças associadas à profissão que 

condicionam a dimensões físicas e de capacidade laboral (Cardoso, 2015; Ferreira, 

2014a; Fonseca, 2014a).  

Tal como Alves (2015, p. 58) sublinha, “não se podem descurar as questões 

que envolvem a realização profissional já que a inexistência desta leva à 

infelicidade, insatisfação, diminuição de sentimento de competências e sucesso 

levando consequentemente, à sua capacidade de interação com os outros”. 

Rodrigues (2014), no seu estudo, constatou que os cuidadores valorizavam 

competências técnicas na prestação dos cuidados a idosos, aliadas a 

competências éticas e morais que permitem promover relações empáticas, 

profícuas e de confiança e dignidade com os utentes, de entre as quais destacaram 

a “honestidade e a responsabilidade” seguidas do “respeito e da tolerância” (p. 71). 

São diversos os estudos que têm assegurado que a formação profissional, 

neste contexto, tem melhorado a prestação dos cuidados que estes profissionais 
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prestam a idosos, bem como potenciam os seus conhecimentos reforçando a 

confiança e segurança na execução das suas atividades (e.g., Carvalho, 2012; 

Conceição, 2012; Infante, 2016), e conferindo-lhe a competência técnica e clínica 

necessária às suas intervenções junto dos idosos(Rodrigues, 2014).  

Também Guerra et al. (2019, p.31) constataram que aquilo que promove 

satisfação aos profissionais do seu estudo - que cuidam dos idosos - é sentirem 

que os idosos estão contentes, pelo que os autores reforçam a ideia de que se deve 

continuar a promover mais formação para estes profissionais atendendo não só ao 

aumento da esperança de vida, mas também à dependência para as atividades de 

vida diárias.  

A formação nestes profissionais seria potenciadora de conhecimentos que 

reforçam e solidificam as competências, sendo estas resultantes de uma 

“combinação de conhecimentos, motivações, valores e ética, atitudes, emoções, 

bem como outras componentes de carácter social e comportamental que, em 

conjunto, podem ser mobilizadas para gerar uma ação eficaz num determinado 

contexto particular” (Dias, 2010, p. 75). 

Nesta linha, as competências podem ser agrupadas em três categorias 

(Sequeira, 2010), ilustradas na seguinte figura:  

 

Figura 11. Competências do cuidador 

Fonte: Adaptado de Sequeira (2010, p. 174) 

 

 Informação – refere-se à competência necessária para saber como cuidar, 

para adquirir ou desenvolver o conhecimento;  

CUIDADOR

Suporte

Informação Mestria



85 

 Mestria - designada por “saber fazer de modo que o cuidador desenvolva 

perícias, mestria na prestação de cuidados, no comunicar, no posicionar, 

no alimentar” (Sequeira, 2010, p. 176);  

 Suporte – que se reporta à competência que está centrada no 

desenvolvimento pessoal, estabelecendo uma relação com o dar-se e o 

saber cuidar-se. 

No sentido de capacitar os cuidadores formais, Sequeira (2010) propõe que 

os cuidadores formais possam apoiar-se na equipa de intervenção (Diretor Técnico, 

Psicólogos, Enfermeiros, Assistentes Sociais) de cada instituição, pelo que caberá 

ao Diretor Técnico decidir as estratégias para a inclusão destes profissionais, tal 

como se ilustra na Figura 11: 

 

Figura 12. Capacitação dos cuidadores 

Fonte: Adaptado de Sequeira (2010, p. 178) 

 

Pelo exposto, espera-se que o profissional que cuida de idosos dependentes 

(como é o caso de idosos com demência), possa articular a sua ação com outros 

profissionais de saúde (e.g., médico, enfermeiro), utilizar outras formas de prestar 

os cuidados aos idosos e de beneficiar de supervisão contínua, procurando obter 

uma maior eficácia das suas tarefas. Assim, investir na educação e em 

Equipa Técnica

Diagnóstico das 
necessidades/

dificuldades

Promoção do acesso à 
informação e do 

desenvolvimento de 
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sobre a prestação de 
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Utilização adequada de 
recursos 

(internos/externos) 

Suporte/apoio cuidar de 
si 
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intervenções psicoeducativas orientadas para a família é crucial, já que há 

alterações nos papéis familiares na presença de perda da autonomia decorrente da 

demência. Além disso, toda a família precisa de se “preparar para o luto do paciente 

em vida, e para questões relativas ao planejamento dos cuidados oferecidos” 

(Qualls & Zarit, 2006, cit. por Araújo et al., 2012, p. 113). 

Tal como assegura Corte, Pereira, & Marques (2014, p. 134), o cuidador 

formal de idosos é um profissional que deve possuir competências, “conhecer as 

necessidades do idoso, saber distingui-las, saber lidar com doenças e seus 

sintomas cognitivos ou problemas sociais, de personalidade ou de ordem familiar e 

contextual“. Para além destas, o apoio nas atividades de vida diárias, como é o 

caso da higiene e da alimentação é igualmente da responsabilidade dos cuidadores 

formais de idosos (Sequeira, 2010, cit. por Corte, Pereira, & Marques, 2014, p. 134). 

 

3.2. Cuidadores formais auxiliares de ação direta  

A preparação eficaz dos cuidadores (i.e., da força de trabalho) configura-se 

num dos fatores cruciais para a qualidade dos serviços prestados, já que ela 

garante a existência de conhecimentos e de capacidades fundamentais para o 

desempenho competente das tarefas diárias (Carvalho, 2012, p. 9).  

É reconhecida a importância fundamental destes profissionais na preservação 

da QdV dos residentes de instituições e, igualmente, que a relação entre o residente 

e o cuidador é central para esta qualidade (Zimmerman, et al., 2005, cit. por 

Beringuilho, 2013, p. 17). Referindo-se a Stone (2004), a autora considera que o 

cuidado fornecido é “íntimo e pessoal”, de complexidade crescente ao nível físico 

e mental devido ao contacto diário e constante, assumindo também a função de 

“olhos e ouvidos do sistema de cuidados”.  

De facto, conforme Carvalho (2012, p. 9), estudos têm mostrado que os 

cuidadores formais prestam 90% dos cuidados a idosos que se encontram 

institucionalizados, referindo-se a Lerner, Resnick, Galik, & Russ (2010), apesar de 

poucas habilitações. São estes profissionais que, na sua maioria, contactam 

diretamente com o idoso, referindo-se a Glaister & Blair (2008), e cuidam das suas 

ABVD (auto cuidado; mobilidade; alimentação; higiene pessoal; vestir-despir, 

calçar). 
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Diversos têm sido os estudos a sublinhar que os cuidadores de idosos 

apresentam, regra geral, baixas qualificações (e.g., Araújo et al., 2011; Infante, 

2016; Loureiro, 2016), o que não deixa de ser preocupante já que espelha a 

necessidade de se investir na formação adequada destes profissionais.  

Smith, Kerse e Parsons (2005, p. 2), no seu estudo, observaram que a maioria 

aprendeu a cuidar dos idosos com a sua experiência diária e na observação dos 

outros (i.e., de forma vicariante). Contudo, a formação em AAD  tem impacto 

positivo na qualidade de cuidados prestados às pessoas idosas institucionalizadas. 

Na verdade, os cuidados prestados à pessoa idosa reclamam que os cuidadores 

estejam capacitados para o fazer, que aprendam novas formas, metodologias e 

técnicas de cuidar e que atualizem os seus conhecimentos e saberes em função 

das particularidades que caraterizam os idosos (Souza, 2014, p. 54). 

Tal como Ron e Lowenstein (2002, p. 588) argumentam, nem sempre os 

cuidadores estão cientes dos efeitos das suas perceções, dos seus problemas 

pessoais e do seu comportamento no ato de cuidar na vida dos idosos 

institucionalizados, pelo que deveriam ser treinados em conformidade, para que 

possam prestar um serviço de qualidade. 

A legislação nem sempre designou os cuidadores formais da mesma forma, 

observando-se que estes eram apelidados de acordo com a legislação oficial e com 

a resposta social onde desenvolviam as suas funções: “ajudante familiar, auxiliar 

de lar, ajudante de lar, auxiliar de ação médica, agente em geriatria etc.” (Cardoso, 

2015, p. 14).  O denominador comum de tais designações reside no facto de 

prestarem cuidados a idosos.  

Do ponto de vista legal, é o Decreto-Lei n.º 414/99 de 15 de outubro, que 

enquadra os AAD no Grupo de pessoal auxiliar de apoio aos estabelecimentos da 

segurança social, considerando que a carreira de AAD compreende as categorias 

de ajudante de ação direta principal e de ajudante de ação direta (n.º 5 do artigo 

1.º). Ainda é possível verificar no n.º 1 do artigo 2.º que o recrutamento para o 

ingresso destas carreiras pode ser feito por indivíduos com habilitações ao nível do 

9.º ano de escolaridade, ou habilitações equivalentes, que foram aprovados em 

estágio.  
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O seu descritivo funcional é bastante abrangente, englobando uma 

diversidade de tarefas, designadamente (Decreto-Lei n.º 414/99, pp. 6970-6971): 

“a) Recebe os utentes e faz a sua integração ao longo dos primeiros dias 
de estada, indicando-lhes os locais que estarão ao seu dispor na sua 
vivência diária (quarto, enfermaria, salas de estar, refeitório, espaços 
livres, jardins, etc.);  
b) Executa tarefas várias relacionadas com a alimentação, quer nos 
quartos, quer nas salas de refeição, recebendo os carros que 
previamente enviou para a cozinha, com as marmitas e outros 
apetrechos, empratando os alimentos segundo as dietas prescritas pelo 
dietista e tendo em atenção as quantidades face aos hábitos alimentares 
dos utentes;  
c) Assegura a sua alimentação regular, auxiliando-os nos seus 
movimentos, incentivando-os diretamente quando necessário, tendo em 
atenção fatores vários, como a mobilidade e o cansaço;  
d) Após a refeição, recolhe as marmitas e outros utensílios e, 
eventualmente, lava-os na copa de modo a manter as melhores 
condições de higiene e evitar transmissão de doenças;  
e) Presta cuidados de higiene e conforto aos utentes, lavando-os, quer 
deitados, quer nas casas de banho, tendo em atenção o seu estado 
físico/psíquico e outras características individuais e sociais, podendo, 
eventualmente, aplicar cremes medicinais, pó de talco e executar pensos 
simples;  
f) Substitui as roupas de cama e o vestuário, acondicionando-os para 
posterior transporte em carro para a lavandaria;  
g) Controla e entrega na lavandaria as roupas sujas; 
h) Faz a gestão dos stocks das roupas de cama e da casa de banho dos 
utentes, requisitando-as com a devida antecedência, tendo em atenção 
as características destes, o tempo e outros fatores;  
i) Recebe e controla na rouparia as roupas lavadas de acordo com a 
requisição e arruma-as devidamente nos roupeiros da respetiva 
enfermaria;  
j) Requisita, recebe, controla e distribui os artigos de higiene e conforto 
dos utentes;  
k) Procede ao acompanhamento diurno e noturno dos utentes, dentro e 
fora dos serviços e estabelecimentos, guiando-os, auxiliando-os, 
estimulando-os através da conversação, detetando os seus interesses e 
motivações e participando na ocupação de tempos livres;  
l) Acompanha-os nas idas e vindas aos hospitais ou outros centros de 
tratamento;  
m) Colabora na montagem das exposições dos trabalhos dos utentes, na 
venda dos respetivos trabalhos, bem como nas decorações aquando de 
festas;  
n) Colabora na compra de vestuário, calçado e outros utensílios de uso, 
escolhendo ou dando informações sobre as características dos utentes 
(físicas, psíquicas e sociais);  
o) Ajuda a fazer as malas, cuidando que detenham roupas e utensílios 
pessoais nas quantidades necessárias para o período de ausência;  
p) Providencia pela manutenção das condições de higiene e salubridade 
dos quartos, corredores e salas de lazer;  
q) Mantém em bom estado de conservação o material a seu cargo; 
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r) Pode, por vezes, administrar medicamentos, nas horas prescritas e 

segundo instruções recebidas” (Decreto-Lei n.º 414/99, pp. 6970-
6971).  

Na Classificação Portuguesa das Profissões (INE, 2011), os AAD enquadram-

se no quinto grupo profissional – Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção 

e segurança e vendedores – especificamente no subgrupo dos Trabalhadores de 

cuidados pessoais nos serviços de saúde, que detêm como tarefas e funções mais 

globais o: “fornecimento de cuidados pessoais e assistência, apoio na mobilidade 

e atividades diárias de pacientes, pessoas idosas e incapacitadas, em instalações 

de saúde e residências” (p. 283).  

Os AAD são designados de Ajudantes Familiares e o descritivo funcional 

desta profissão determina:  

“Apoiar utentes nas necessidades individuais e terapêuticas (higiene 
pessoal, alimentação, vestir, mobilidade física, comunicação, tomar 
medicamentos, etc.), normalmente a partir de um plano estabelecido por 
um profissional de saúde; manter registos dos utentes (cuidados 
prestados, respostas aos tratamentos, etc.) e reportá-los aos 
profissionais dos serviços sociais ou de saúde; posicionar e levantar 
utentes com dificuldades de mobilidade e ajudar a transportá-los em 
cadeiras de rodas ou veículos automóveis; fornecer aos utentes e 
famílias apoio afetivo, informativo e aconselhamento sobre nutrição, 
higiene, exercício e adaptação à incapacidade ou doença; manter 
condições de higiene do utente (mudar roupa de cama, lavar vestuário, 
limpara casa, etc.); assegurar apoio psicológico aos utentes através da 
conversação ou leitura; planear, comprar, preparar ou servir refeições 
nutricionais e dietas prescritas; prestar apoio aos pais e cuidados aos 
recém-nascidos no período pós-parto e marcar e acompanhar os utentes 
a consultas médicas ou a outros profissionais de saúde” (INE, 2011, p. 
284) 

Diversos são os autores que afirmam que a profissão de AAD é pouco atrativa, 

devido à natureza ampla, diversificada e exigente das tarefas a realizar, ao que se 

associam as fracas condições que normalmente se oferecem, como a baixa 

remuneração (Potter, Churrila, & Smith, 2006), ausências de evolução na carreira 

(Ron & Lowenstein, 2002) e formação (quase) inexistente (Beringuilho, 2013; 

Cardoso, 2015).  

Os AAD são um grupo profissional constituído, essencialmente, por mulheres 

com idades entre os 25 e os 50 anos (Cardoso, 2015; Scott, Brannon, Vasey, 

Dansky, & Kemper, 2007), e com uma imagem social e estatuto pouco valorizados 

(Price, Alde, Provis, Harris, & Stack, 2004), assumindo-se, por diversas vezes, 

como profissionais invisíveis (Ron & Lowenstein, 2002). 
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Tendo em conta estes aspetos e atendendo à natureza do trabalho que é 

desenvolvido, estes profissionais são mais propensos à depressão (Cardoso, 2015; 

Coogle, Parham, Jablosnki, & Rachel., 2007; Stone, 2004; Zimmerman et al., 2005). 

O acesso à profissão tem requisitos mínimos variáveis, acabando por ser 

insuficientes face às exigências do trabalho (Menne, Ejaz, Noelker, & Jones, 2007).  

Nesta linha, o trabalho por turnos é assumido como um dos aspetos das condições 

de trabalho que aporta repercussões diretas na vida do indivíduo, diminuindo o seu 

desempenho profissional, a vigília e a qualidade do sono (Santos, Franco, Batista, 

Santos, & Duarte, 2008), colocando em risco a sua segurança, dos utentes e dos 

colegas, com sérias implicações na esfera social do indivíduo, pessoal e familiar 

(Fischer, Teixeira, Borges, Gonçalves, & Ferreira, 2002).   

O estudo realizado por Fischer et al. (2002, p. 1261), junto de auxiliares de 

enfermagem de um hospital público, constatou diferenças entre a qualidade do 

sono noturno e a qualidade do sono diurno, sugerindo que a sonolência pode 

prejudicar os trabalhadores e as pessoas a quem estes prestam cuidados.     

Esta profissão, tal como aludido anteriormente, ainda se carateriza pela falta 

de formação e de treino, o que associado com a natureza das tarefas, acentua o 

nível de exigência percebido, aportando sintomas físicos e psicológicos (Carneiro, 

Pires, Filho, & Guimarães, 2009; Sequeira, 2010), que conduzem a situações de 

stress e originam síndromes de etiologia variada (Azevedo et al., 2010, 233).  

Estes dados estão em coerência com os resultados do estudo de Carneiro et 

al. (2009, p. 75), ao procurar descrever o perfil de 11 cuidadores de idosos, com 

média etária de 37,6 anos, que se encontravam a trabalhar em instituições de longa 

permanência, com intuito de averiguar a prevalência da sintomatologia dolorosa 

nestes profissionais. Os resultados encontrados mostraram a existência de uma 

baixa escolaridade nos participantes, tendo estes referenciado que não recebiam 

formação pela instituição onde se encontravam, sendo esta lacuna a principal 

causa identificada para as suas dificuldades. Os autores constataram a presença 

de dor musculoesquelética em todos os profissionais entrevistados. 

Também Sousa (2011) assinala que estes profissionais patenteiam níveis 

elevados de absentismo, de mudança de emprego e de substituições que colocam 

em risco a qualidade dos serviços que prestam, com sérios impactos na sua 
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motivação. Da mesma forma, parecem ser profissionais que se sentem pouco 

valorizados e remunerados, considerando que formação especializada poderia ser 

importante para prestarem um cuidado com qualidade (Llobet, Canut, Mateu, & 

Ávila, 2010, p. 5). 

O estudo de Sengupta, Harris-Kojetin e Ejaz (2010, p. 385) reforçou a ideia 

de que a formação inadequada pode ter ramificações negativas como: má 

qualidade nos cuidados; representar um fator que contribui para a negligência e 

abuso em lares de idosos (especialmente para pacientes com dificuldades 

comportamentais associadas à demência); insatisfação no trabalho numa lógica de 

cuidados de longa duração, contributo para rotatividade de empregos; intenção de 

não permanecer no emprego. 

Outros estudos sugerem que os trabalhadores com excesso de trabalho e 

insatisfação podem ter maior probabilidade de agredir física ou emocionalmente de 

quem cuidam, ou mesmo tornarem-se eles próprios vítimas dos abusos das 

pessoas – insatisfeitas - aos seus cuidados (Dawson e Surpin, 2001, cit. por Stone, 

2004, p. 525). 

Apesar de muitos destes constrangimentos estarem presentes na realidade 

portuguesa, existe uma evolução positiva, em particular ao nível da formação 

profissional que tem vindo a aumentar dentro deste grupo de trabalhadores, tema 

que será abordado de seguida.  

 

3.3. Formação de cuidadores formais auxiliares de ação direta  

A formação profissional é um “ato de transmissão de conhecimentos teóricos, 

práticos e relacionais”, ministrada por um especialista com o objetivo de permitir 

que o formando inicie a sua atividade profissional ou desempenho de uma função 

(Batista, 2012, cit. por Alves, 2015, p. 20). Por conseguinte, a formação deve ser 

ministrada de forma ordenada e alinhada com as necessidades dos utentes, para 

que a qualidade da prestação dos cuidados possa ser atingida, suprindo as 

vulnerabilidades e inseguranças dos cuidadores mais jovens ou menos 

experientes. Paralelamente, a formação não deve apenas ser ministrada 

inicialmente, reclamando uma ação contínua promotora de competências, 

capacidades e saberes para prestar cuidados adequados (Sousa, 2011). 
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Assim, a formação profissional deverá ser perspetivada ao longo da vida, 

podendo ser igualmente definida como a “atividade de aprendizagem empreendida 

numa fase contínua, com o objetivo de melhorar conhecimentos, aptidões e 

competências” (Ramos, 2003, p. 19). Neste prisma Sousa (2011) considera que a 

formação profissional deve ser assumida como um “instrumento estratégico de 

gestão para qualquer organização, uma vez que intervém e condiciona o 

desempenho do seu principal recurso: as pessoas (…) existindo, portanto, uma 

relação direta entre a formação profissional e o desempenho profissional dos 

trabalhadores” (p. 61).  

Tal como Sousa (2011, p. 62) assegura, ao referir-se a Cardim (1993), são 

diversas as vantagens ligadas à formação profissional, quer para as instituições, 

quer para os trabalhadores. Assim, a autora elenca que as instituições podem 

melhorar o nível de desempenho e potenciar a produtividade; podem fortalecer a 

identificação dos trabalhadores para com a missão e objetivos da instituição; 

melhorar o relacionamento entre os níveis hierárquicos; potenciar a motivação e 

participação; gerir melhor conflitos e processos de comunicação interna; melhorar 

a imagem social da organização, alargando as possibilidades de desenvolvimento 

e realização pessoais, bem como aumentar a iniciativa individual  Para os 

trabalhadores (mais velhos, menos escolarizados e com parca qualificação), a 

formação profissional pode contribuir para a resolução de problemas do dia-a-dia; 

refletir-se num aumento de remuneração ou em outro benefício/regalia qualquer, 

podendo assumir-se como um instrumento de progressão na carreira. 

Tal como asseguram vários autores (e.g., Coogle, Parham, Jablonski, & 

Rachel, 2007; Ramos, 2003), a formação profissional permite uma maior 

valorização das pessoas, um maior investimento nas carreiras e estabilidade no 

emprego. O estudo realizado por Coogle et al. (2007, p. 110, 111) mostrou que a 

ausência ou parca progressão de carreira dos cuidadores se deve aos baixos níveis 

de escolaridade e à pouca formação profissional que estes possuem. Os autores 

alegam que um programa de formação para um melhor planeamento da força de 

trabalho, com a implementação de planos de formação de carreira e empowerment 

poderiam ter impacto positivo no desempenho profissional, no grau de 

comprometimento dos cuidadores e, em última instância, auxiliaria no recrutamento 

e retenção destes profissionais.   
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Por último e tal como refere Sousa (2011): 

“Os projetos, programas de formação e respetivos conteúdos 

programáticos deverão, portanto, ser definidos após conhecimento 

profundo das necessidades deste grupo profissional e, 

desejavelmente, com o envolvimento do mesmo e dos demais 

agentes que com ele articulam – chefias intermédias, chefias de topo, 

utentes e famílias. A formação deverá, pois, ser concebida a partir dos 

interesses e necessidades percebidos pelos prestadores de cuidados” 

(p. 63).  

Atendendo ao disposto na Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, no artigo 6.º, 

ponto 1, faz parte dos deveres do Estado “garantir o acesso dos cidadãos à 

formação profissional, permitindo a todos a aquisição e a permanente atualização 

dos conhecimentos e competências, desde a entrada na vida ativa, e proporcionar 

os apoios públicos ao financiamento do sistema de formação profissional” (pp. 926-

927). Já no artigo 130.º, da referida Lei, constam os principais objetivos da 

formação profissional, destacando-se os dois primeiros: “a) Proporcionar 

qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de trabalho sem essa 

qualificação”;  “b) Assegurar a formação contínua dos trabalhadores da empresa” 

(p. 953). Também no ponto 1 do artigo 131.º, se aborda a formação contínua, 

sugerindo que o empregador deve, de entre várias coisas:  

“a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, 

tendo em vista melhorar a sua empregabilidade e aumentar a produtividade e 

a competitividade da empresa;  

b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um 

número mínimo anual de horas de formação, mediante ações desenvolvidas 

na empresa ou a concessão de tempo para frequência de formação por 

iniciativa do trabalhador;  

c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação anuais 

ou plurianuais e, relativamente a estes, assegurar o direito a informação e 

consulta dos trabalhadores e dos seus representantes” (p. 953).  

Ainda nesta linha, o ponto 2 do mesmo artigo refere que “o trabalhador tem 

direito, por cada ano, a um número mínimo de 35 horas de formação contínua, ou 

sendo contratado a termo por período igual ou superior a três meses, um número 
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mínimo de horas que seja proporcional à duração do contrato nesse ano”. Por 

último, no ponto 5 lê-se: “O empregador deve assegurar, em cada ano, formação 

contínua a pelo menos 10 % dos trabalhadores da empresa” (p. 953).  

Apesar do disposto legal em matéria da formação profissional, constata-se 

que apenas uma parcela relativamente pequena de auxiliares tenha formação, e 

em caso afirmativo, esta encontra-se dispersa e com temáticas muito diferenciadas, 

o que sugere uma não articulação dos conteúdos (Fitzpatrick & Roberts, 2004; Ron 

& Lowenstein, 2002; Sousa, 2011).  

A evolução da profissão de AAD tem acontecido muito graças às políticas de 

formação profissional que foram implementadas pelo Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) e pelas exigências do Instituto de Segurança Social 

junto das instituições dirigidas à população idosa.  

 A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. 

(ANQEP), é a entidade responsável pelo desenvolvimento dos referenciais de 

formação, nomeadamente para cuidadores formais de pessoas idosas, com a 

designação de Agentes em Geriatria, área de educação e formação: 762 - trabalho 

social e orientação, com o código e designação do referencial de formação 762191 

- Agente em Geriatria e nível de qualificação de nível 2 do do Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ) e nível 2 do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), 

desenvolvido nas modalidades de educação e formação: educação e formação de 

adultos, via formação modular, constante no Catálogo Nacional de Qualificações 

(CNQ). 

O CNQ é um instrumento de gestão estratégica de qualificações de nível não 

superior que integra o Sistema Nacional de Qualificações (ANQEP, 2015; Decreto-

Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro). Está organizado por áreas de educação e 

formação, de acordo com a Classificação Nacional de Áreas de Educação e 

Formação (Portaria n.º 256/2005, de 16 de março) e define, para cada qualificação, 

os respetivos referenciais: Perfil Profissional, Referencial de Formação, Referencial 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (componente de 

base e tecnológica).  É criado de acordo com os trabalhos de implementação do 

Quadro Europeu de Qualificações e do Quadro Nacional de Qualificações.  
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De acordo com o referencial de formação - formação tecnológica - 

Agente em Geriatria,  nível 2, em 24/08/2020, possui a duração de 900 horas, 

sendo composto por várias unidades de formação de curta duração (UFCD) 

temáticas. Deste modo, a formação na área da geriatria enquadra-se na Educação 

e Formação de Adultos e/ou Formação Contínua e tem vindo a ser destinada, 

sobretudo, a públicos desempregados e com baixa escolaridade, o que tem dado 

origem a um aumento de adultos certificados nesta área e criando novas 

oportunidades no mercado de trabalho. Por outro lado, estas formações 

começaram a ser reconhecidas pelas instituições como uma mais-valia para as 

mesmas, em particular as instituições do terceiro setor com acordos com o Instituto 

de Segurança Social.   

Outra medida implementada pelo IEFP esteve enquadrada no Programa 

Novas Oportunidades, com a designação de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências Profissionais (RVCC-PRO), prática que já era uma 

realidade em vários países europeus e da América do Norte. O objetivo deste 

programa, como o próprio nome indica, consiste em reconhecer, validar e certificar 

as competências dos adultos em várias áreas, nomeadamente na área da geriatria. 

Este processo é baseado nas tarefas que estes desempenham, nomeadamente na 

área da saúde, higiene, alimentação, em contexto de emergência e atividades de 

animação sociocultural, reconhecendo as aprendizagens e competências que já 

desenvolveram em contextos sobretudo não formais e informais.  

Os conteúdos necessários à formação dos AAD devem ser muito abrangentes 

nas temáticas que tocam o idoso. Referindo-se ao estudo de Row & Lowenstein, 

(2002), Sousa (2011, p. 51), enumera algumas áreas de necessidade, 

multidisplinares, que orientaram um programa de formação em serviço, 

nomeadamente: relações cuidadores/residentes; privacidade; alimentação e 

refeições; conforto físico, participação dos residentes, aspetos sociais e 

psicológicos do envelhecimento; solidão; perdas na idade avançada; comunicação 

segundo e funcionalidade da pessoa idosa. Temas, que, segundo a mesma autora,  

foram ampliados por McKenna et al. (2005) para inclusão de valores como: 

respeito, direitos, escolhas, preferências, cultura, identidade, confidencialidade, 

comunicação, saúde e segurança, permitindo o desenvolvimento de competências 

facilitadoras da sua ação enquanto cuidadores. 
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Como já referido para outros países, também em Portugal é possível 

encontrar-se pessoas que iniciam esta atividade sem qualquer tipo de preparação 

(Jacob, 2003), pese embora a necessidade de formação contínua se encontrar 

salvaguardada pela lei e ser reconhecida, muitas vezes, pelos superiores 

hierárquicos destes profissionais (Lerner et al., 2010). De facto, são diversos os 

estudos que têm mostrado que os AAD se encontram mal preparados para realizar 

as suas tarefas, e que a formação profissional seria essencial para estes 

profissionais (Fitzpatrick & Roberts, 2004; Glaister & Blair, 2008; Jacob, 2003; Ron 

& Lowenstein, 2002; Sousa, 2011), nomeadamente nas temáticas já anteriormente 

referenciadas.  

De acordo com Cardim (1990, cit. por Carvalho, 2012), a formação conferente 

de profissionalização e de reconhecimento destes profissionais, assenta em vários 

condicionalismos, tais como:  

“A escassez ou a ausência de oferta formativa direcionada para esta categoria; 

a ausência ou insuficiência de um quadro técnico nas instituições, capaz de 

assegurar a conceção e execução de planos de formação interna para os 

funcionários; o reduzido número de efetivos face ao volume de trabalho, o que 

impede as entidades empregadoras de dispensar funcionários para a 

frequência de formação em horário laboral; a fraca motivação dos funcionários 

para a frequência de formação em horário pós-laboral (uma vez que exige um 

esforço no qual não veem contrapartidas concretas); a fraca sensibilidade dos 

órgãos de gestão e direções relativamente à importância da formação; a 

formação vista como despesa e perda de tempo e, ainda, a carência de 

programas e de formadores com preparação técnico-pedagógica nesta área” 

(p. 13). 

Tem-se vindo a constatar que, em diversos estudos, são assinalados variados 

custos associados com estes profissionais, decorrentes da qualidade dos serviços 

prestados, acarretando outro tipo de despesas adicionais para a realização de 

novos processos de recrutamento, para a preparação e admissão de novos 

colaboradores, com sério impacto ao nível do bem-estar dos idosos (Potter et al., 

2006; Ron & Lowenstein, 2002).   

São diversos os estudos que mostram, igualmente, que os AAD consideram 

ter necessidade de formação para poderem lidar com idosos com especificidades 
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como é a demência (Garrido, 2017; Loureiro, 2016), a agressividade (Barbosa et 

al., 2011) ou a depressão (Cepeda, 2013). Neste contexto a formação profissional 

surge como componente educativa fundamental para estes profissionais, para que 

estes possam aprender estratégias e adquirir competências que potenciem a sua 

ação e promovam uma melhor resolução dos problemas diários com que se 

confrontam (Sousa, Mendes & Relvas, 2007). 

Para Dutra, Mazini e Silva (2018, p.203) é essencial que estes profissionais 

adquiram conhecimentos especializados associados à velhice e ao processo de 

envelhecimento, para se atualizarem, capacitarem e empoderarem no exercício da 

sua atividade, oferecendo um serviço de excelência, adequado e alinhado com as 

necessidades dos idosos e respeitando as suas particularidades, cuidando também 

da saúde física e mental daqueles que promovem o cuidado. 

De acordo com Carvalho (2016), as intervenções no âmbito da formação 

centrada no cuidador são essencialmente orientadas para a otimização do seu 

papel. O apoio sustentado dos profissionais na habilitação dos cuidadores baseia-

se na conceção e desenvolvimento de ações de formação que permitam:  

“A aquisição de conhecimentos e estratégias de cuidado, que passam pela, 

informação/formação sobre os processos de envelhecimento, o processo 

patológico; a importância de manter a comunicação com o idoso, mesmo que 

esta seja demasiado repetitiva; a adoção de um padrão habitual de rotinas, a 

importância de um ambiente adequado, caso a caso, nem muito estimulante 

nem demasiado tranquilo, sobre ajudas técnicas e equipamentos adaptativos 

sobre os recursos em situação de urgência; orientação para a importância da 

manutenção da atividade do idoso, pela estimulação sensorial, pela 

deambulação e exercício; orientação sobre a importância da estimulação 

cognitiva, orientação para a participação/envolvimento familiar no cuidado, 

para a necessidade de vigilância de saúde, para a gestão adequada da 

terapêutica.” (p. 83)  

Em suma, existe um antes e um depois destas políticas de formação, que tem 

permitido que os cuidadores formais de idosos tenham maiores níveis escolaridade 

e formação certificada. Sabemos também que este aspeto pode ter influência na 

prestação de cuidados, como por exemplo, na administração terapêutica e na 

competência técnica do acompanhamento a consulta externa (Ferreira, 2012, p. 
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20). No capítulo seguinte dá-se conta de um conjunto de estudos que nos permitem 

uma análise aprofundada da centralidade dos cuidadores formais de adultos mais 

velhos no seu bem-estar e saúde, mas também dos seus perfis, asism como as 

dificuldades que enfrentam no exercício da sua profissão.. 
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Neste capítulo são apresentados diversos estudos empíricos sobre os 

cuidadores formais, decorrentes da revisão de literatura realizada, tendo-se 

observado que estes são mais escassos por comparação aos estudos encontrados 

sobre o cuidador informal. Todavia, encontrou-se um conjunto de investigações 

relevantes que pretendem contribuir para uma maior compreensão da realidade 

profissional e psicológica dos cuidadores formais, pelo que, em seguida 

apresentaremos aqueles que nos permitem construir uma visão mais abrangente 

da realidade que carateriza estes profissionais, designadamente ao nível da 

satisfação, sobrecarga de trabalho, desgaste profissional, necessidades e 

dificuldades sentidas na prestação de cuidados a idosos com demência, bem como 

os estudos que caraterizam o perfil do cuidador formal, principais motivos para o 

exercício da função, seu nível de formação e competências.  

No sentido de delinear o perfil do cuidador formal, elencando as suas 

principais expectativas, dificuldades e formação na área, Paulino et al. (2009), 

realizaram um estudo com 53 profissionais, concluindo que estes são, na sua 

maioria mulheres adultas, com meia-idade, com 11 anos de escolaridade concluída 

e com níveis baixos de conhecimentos sobre a doença Alzheimer. Foram ainda 

encontradas dificuldades associadas à gestão dos sintomas cognitivos e 

comportamentais dos utentes, não se tendo encontrado grande envolvimento 

emocional dos cuidadores com os pacientes e suas famílias. Estes cuidadores 

apresentaram níveis ligeiramente superiores de stress quando comparados com 

aqueles que apresentaram envolvimento com os pacientes e seus familiares. Os 

autores deste estudo concluem sobre a necessidade de serem implementadas 

intervenções promotoras de suporte emocional aos cuidadores, no sentido de 

fortalecerem os vínculos de intimidade com os pacientes e suas famílias, e 

promoverem o desenvolvimento de estratégias potenciadoras da satisfação no 

trabalho. 

Da mesma forma, com o intuito de descrever o perfil de cuidadores de 

pessoas idosas que se encontram a residir em instituições de longa permanência, 

bem como identificar a presença de sintomatologia dolorosa nesses profissionais, 

Carneiro et al. (2009, p. 75) realizaram um estudo com onze cuidadores, verificando 

que a maioria era do sexo feminino, com médias etárias de 37,6 anos, baixa 

escolaridade e uma média de 6,9 anos na instituição. Estes cuidadores referiram 
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não receber formação na instituição, tendo esta ausência sido identificada como 

sendo responsável pelas dificuldades sentidas na prática profissional.  

Na verdade, a literatura tem apontado para o facto de os cuidadores informais 

serem, na sua maioria, do sexo feminino, com idade avançada, apresentarem 

doenças crónicas e exercerem o papel do cuidado na maior parte do dia, sem 

qualquer descanso (Karsh, 2003). Por conseguinte, também Azevedo et al. (2010) 

define o perfil dos cuidadores formais, como detentores de uma qualificação, 

predominância do sexo feminino, com uma média de idades de 35,6 anos e, na 

maioria, com companheiro estável. 

Araújo et al. (2012, pp. 109-110), procuraram traçar um perfil 

sociodemográfico dos cuidadores, bem como o tempo despendido nas tarefas 

desenvolvidas. Os resultados sugerem que os AAD possuem uma faixa etária entre 

os 18 e 76 anos, com a idade média de 29,2 (DP=16,7) anos; são na sua maioria 

do sexo feminino (47; 81%) e com ensino médio completo (33; 56,8%). Também se 

observou que 56,9% dos AAD eram cuidadores formais, remunerados e detentores 

do ensino médio, enquanto 43,1%, eram cuidadoras informais. Grande parte dos 

inquiridos afirmou ter conhecimento sobre a doença de Alzheimer, havendo uma 

percentagem ainda elevada (31,1%) que afirmou não ter qualquer conhecimento 

sobre a doença, nem orientações sobre a prestação de cuidados específicos ao 

portador de Alzheimer. O estudo mostra que a maioria dos AAD possui dúvidas 

sobre os cuidados básicos a ser prestados aos doentes de Alzheimer. Os 

cuidadores sugeriram, entre outras medidas, e tendo em conta a doença de 

Alzheimer: “uma entidade para orientar as famílias e apoio social. ”É muito difícil 

para a família que não tem condições financeiras para cuidar do doente; os 

remédios são caros e leva tempo para conseguir nos postos de saúde, isso quando 

têm”; “palestras sobre a doença e os cuidados ao idoso e informações sobre ajuda 

psicológica ao idoso”; “é importante a família ter conhecimento sobre essa doença 

para entender e poder ajudar mais o cuidador”; “esclarecer sobre o Sistema Único 

de Saúde em relação ao remédio”; “apoio psicológico para a família, ao idoso e 

orientação sobre a doença, ao cuidador, de forma bem clara pelos profissionais da 

saúde”; “ter mais atendimento médico e se possível domiciliar”; “a divulgação de 

que existem entidades de apoio, criação de mais entidades de apoio”; “atendimento 

médico em casa, para melhor esclarecimento”; “mais atendimento médico no 
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Sistema Único de Saúde e mais fácil acesso aos medicamentos”; “suporte 

psicológico e suporte social”; “poderia existir ajuda financeira, psicológica e ter mais 

facilidade a recursos para o idoso e as outras pessoas com essa doença e ajuda 

psicológica para o cuidador” (pp. 117-118). Por último, importa sublinhar que os 

autores constataram, ainda, que o grupo de cuidadores apresenta elevado nível de 

desgaste físico, emocional e subjetivo, relacionado com a carga excessiva de 

trabalho, colocando num plano secundário a sua vida pessoal para viver em função 

dos seus doentes.  

Ao analisar e comparar o perfil, os níveis de formação e a QdV de 254 

cuidadores formais que trabalham em várias respostas sociais existentes em 

Castelo Branco, Beringuilho (2013, p. ix), constatou que os cuidadores formais são, 

na sua maioria, do sexo feminino (indo ao encontro das raízes históricas e culturais 

do ato de cuidar); são casados, com baixa escolaridade, idade média que ronda os 

50 anos, com elevados níveis de rotatividade (a maioria trabalha na instituição há 

menos de 5 anos). 

Ainda com o intuito de caraterizar sociodemográfica e profissionalmente 53 

cuidadores, com idades entre os 24 e 61 anos, identificar os traços de 

personalidade; os valores motivacionais básicos e a satisfação profissional 

Castanheira (2013, p. vii) concluiu que os AAD pertenciam, na sua maioria, ao sexo 

feminino; eram de meia-idade; casados ou  em união de facto; detinham baixas ou 

médias habilitações e tinham filhos. Escolheram esta profissão pela necessidade 

de terem um emprego, a satisfação global para com o trabalho foi visível nas AAD 

deste estudo, pelo que recomendariam a sua profissão a um familiar ou amigo. 

Ainda se constatou que a qualidade dos cuidados, a relação entre os colegas e 

entre o cuidador, o idoso e sua família, apresenta um impacto positivo na satisfação 

profissional destes profissionais. Este estudo sublinha que a satisfação profissional 

é crucial para a QdV das AAD. 

No sentido de identificar o perfil de cuidadores formais, assim como os 

principais motivos para o exercício da função, Rodrigues (2014, p. I), com uma 

amostra de 13 cuidadores formais que trabalhavam em três respostas sociais 

diferentes (CD, Centro de Convívio e SAD), concluiu que o sexo feminino era 

predominante; os inquiridos residiam nas proximidades; apresentavam média etária 

de 47 anos; eram maioritariamente casadas; possuíam entre o terceiro ciclo e o 



103 

ensino secundário completo; não possuíam formação prévia na área da 

gerontologia/geriatria à data de entrada na instituição, e consideravam-se 

satisfeitas ou muito satisfeitas com a sua profissão, pese embora grande parte das 

cuidadoras afirmar que escolheu esta profissão por necessidade de ter um 

emprego. Estas AAD valorizam tarefas específicas da função, embora patenteiem 

descontentamento relativamente a determinadas caraterísticas da população com 

quem trabalham, persistindo dificuldades na realização de algumas tarefas que lhes 

são confiadas.  

O estudo qualitativo realizado por Infante (2016, p. 5), centrado no papel das 

15 AAD em contexto das ERPI, constatou níveis baixos de escolaridade, bem como 

parcas qualificações profissionais. Verificou-se, no entanto, que são valorizados os 

conhecimentos e as competências que foram adquiridas no próprio local de 

trabalho, e é colocada a ênfase na formação técnica e conceptual sobre os vários 

tipos de demência, como estratégia para melhor lidar com o idoso. A ausência de 

conhecimento sobre as várias síndromes degenerativas acarreta emoções e 

sentimentos negativos associados ao stress e frustração. Apesar disso, os 

entrevistados patenteiam gosto por desempenharem as suas funções de cuidar dos 

idosos, assumindo realização pessoal e identitária no exercício da sua profissão. 

Também com o objetivo de compreender a perceção de 11 cuidadores formais 

(AAD e Técnicos Auxiliares de Serviços Gerais) relativamente à prestação de 

cuidados a idosos com demência de Alzheimer, Loureiro (2016, p. iii), no seu 

estudo, conclui que a maioria dos cuidadores pertence ao sexo feminino; é casada; 

possui idades entre os 29 e os 56 anos, e metade tem o 12º ano.  A necessidade 

de conseguir um emprego é a justificação para a maioria destes profissionais ter 

entrado para a profissão e ainda se verificou que estes se encontram a exercer a 

mesma entre dois a quinze anos.  

No que diz respeito à satisfação para com o trabalho, o estudo de Garrido 

(2017) pretendeu conhecer as representações sociais de 9 AAD e uma Diretora 

Técnica sobre demência, enquanto entidade nosológica e identificar a forma como 

estes vivenciam o trabalho com utentes com esta problemática. O estudo decorreu 

numa IPSS do concelho de Moura, cujas respostas sociais são constituídas por CD, 

ERPI e SAD. Os resultados mostraram que estes profissionais se encontram 

motivados para o trabalho que realizam com idosos, gostam da sua profissão e 
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reconhecem as implicações da demência na vida dos idosos, apesar de revelarem 

poucos conhecimentos acerca da doença enquanto entidade nosológica, bem 

como dificuldades em diferenciar os tipos de demência.  

Já no que respeito à sobrecarga de trabalho e desgaste profissional, o estudo 

exploratório realizado por Azevedo et al. (2010, p. ?) com 45 cuidadores formais de 

idosos institucionalizados, com uma média etária de 35,6 anos (entre os 21 e os 62 

anos), teve como principal objetivo caraterizar a sua vulnerabilidade ao stress, 

desordens emocionais, QdV e bem-estar, e estudar o modo como a idade se 

relaciona com elas. Os principais resultados mostraram que os técnicos com 

maiores indicadores de desordens emocionais têm uma perceção de menor QdV e 

a idade não se associou com os níveis de sintomatologia psicopatológica, 

sugerindo que a forma como os indivíduos gerem as suas emoções na vida 

profissional e no desempenho das diferentes tarefas com níveis de exigência 

diferentes, está mais associada ao significado que cada uma delas tem para si, e 

não tanto às caraterísticas próprias de uma etapa de vida. 

Num estudo que teve como intuito analisar a síndrome de burnout em 100 

cuidadores formais de idosos institucionalizados, trabalhadores em lares de idosos 

no concelho de Castelo Branco, encontrou-se 74,5% de cuidadores com baixos 

níveis de burnout; 77,1% com níveis baixos de burnout relacionado ao trabalho e 

93,4% com baixos níveis de burnout relacionado com o cliente (Almeida, 2013, p. 

iv). 

Marques (2013, p. v) numa amostra de 71 AAD que trabalham em Lares 

Residenciais do distrito de Viseu verificou que 15% se encontrava em burnout, 

patenteando elevados níveis de exaustão emocional e de despersonalização, 

todavia níveis baixos de realização pessoal. Os AAD deste estudo, consideram que 

no sentido de se sentirem melhor no seu local de trabalho, seria importante 

implementar um conjunto de estratégias, tais como: melhorar o ambiente de 

trabalho, no seu sentido global, o humor de alguns funcionários, o trabalho em 

equipa, melhorar o relacionamento com os idosos, o aumento do número de 

trabalhadores.  

Ao procurar analisar se a doença neurodegenerativa possui impacto na saúde 

mental do cuidador no que diz respeito à sobrecarga de trabalho, QdV, satisfação 
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com a vida e depressão, Cepeda (2013, p. iii), numa amostra de 94 profissionais 

de ambos os sexos, com faixas etárias entre os 21 e os 78 anos e do norte do país, 

constatou associações significativas entre a relação com o doente e o nível de 

sobrecarga e a satisfação com a vida; entre a sobrecarga e a depressão, QdV e 

satisfação com a vida; entre a depressão e a QdV e entre a QdV e a satisfação com 

a vida. Neste estudo ainda foi possível aferir que quanto maior a sobrecarga, menor 

a perceção de QdV que o cuidador patenteia.  

Também Ferreira (2014a, p. iii), procurou avaliar  a qualidade de vida, a 

vulnerabilidade ao stress e o burnout, de 30 cuidadores formais de idosos com 

Alzheimer. Verificou que a “qualidade de vida se correlaciona negativamente com 

a exaustão emocional e com a despersonalização e positivamente com a realização 

pessoal”. Verificou uma corelação positiva na QdV com a vulnerabilidade ao stress, 

sendo maior nos cuidadores com menos horas de trabalho diário. Por outro lado, a 

maior carga horária diária correlacionou-se negativamente com a exaustão 

emocional. Pelo que, “na relação entre a qualidade de vida e o burnout, quanto 

mais elevada a QdV, mais baixa exaustão emocional e a despersonalização e mais 

alta a realização pessoal” (p. iii), afirmando a autora, que a elevada vulnerabilidade 

ao stress tem impacto negativo na QdV dos cuidadores formais de idosos com 

Alzheimer. 

Alves (2015, p.4) conduziu um estudo de natureza quantitativa e descritiva 

com o intuito de avaliar a presença de esgotamento no seio de 79 cuidadores 

formais de pessoas idosas institucionalizadas, que trabalham em instituições de 

apoio a idosos na cidade de Coimbra (87,5% da amostra são AAD), assim como 

identificar as dificuldades na prestação de cuidados. Os principais resultados 

mostraram que a idade e o tipo de cuidador (principal ou secundário) se configuram 

nos fatores de maior influência da realização pessoal destes cuidadores; e que a 

antiguidade, a idade e o tipo de cuidados são variáveis que prevalecem no caso da 

despersonalização. Assim, estes resultados sugerem que a vivência emocional dos 

cuidadores, a sua realização pessoal e a despersonalização, são aspetos 

caraterizadores (de natureza intrínseca ou extrínseca) dos cuidadores submetidos 

a elevados níveis de sobrecarga física, emocional e psicológica decorrentes da 

especificidade das tarefas que desenvolvem.   
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Margarido (2016, p. iii) realizou dois estudos: no estudo 1, com 117 cuidadores 

formais, aos quais foram administrados questionários de avaliação do burnout e da 

sobrecarga do cuidador, os resultados mostraram que grande parte dos 

participantes obteve índices elevados de burnout relacionado com o trabalho; uma 

percentagem menor obteve elevados níveis de burnout pessoal; e, em menor 

escala, índices de elevado nível de burnout relacionado com o utente. Verificou-se, 

ainda que uma parte da amostra reportou resultados de sobrecarga intensa e de 

sobrecarga ligeira. No segundo estudo, realizado com 20 cuidadores formais que 

participaram numa entrevista semiestruturada, os resultados sugeriram que os 

cuidadores de idosos retiram prazer do desempenho da sua profissão, mas 

encontram diversos obstáculos na manutenção do seu bem-estar físico e 

psicológico, reportando aspetos como: falta de formação, dificuldades relacionadas 

com o público-alvo bem como com as características individuais dos utentes, 

dificuldades na manutenção de um bom ambiente laboral e outros fatores 

relacionados à insatisfação no trabalho como a falta de tempo e de recursos 

humanos e um grande cansaço psicológico proveniente da prestação de cuidados 

a idosos. 

Martins (2016, p. ii), com o objetivo de explorar a perceção de burnout e 

sobrecarga em 58 cuidadores formais de idosos, constatou que estes eram, na sua 

maioria, do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 23 e os 65 anos. 

Os cuidadores percecionaram níveis baixos de burnout e de sobrecarga ligeira. Não 

foram encontradas correlações entre grande parte das variáveis sociodemográficas 

e os níveis de burnout e de sobrecarga percecionados, apenas se observou que os 

cuidadores com menos de 44 anos, bem como os cuidadores com formação 

superior, apresentaram valores mais elevados de sobrecarga na dimensão 

“Relação interpessoal”.  

Meireles (2016, p. 1) estudou os níveis de burnout de 37 trabalhadores de 

uma estrutura residencial, constatando baixos níveis baixos de burnout na exaustão 

emocional, despersonalização e realização pessoal. Apesar disso, constata-se que 

16,2% dos participantes evidencia níveis moderados de exaustão emocional e 

10,8% níveis altos nessa mesma dimensão; 16,2% apresenta nível moderado de 

despersonalização; 21,6% evidencia níveis moderados e 10,8% níveis altos de 

realização pessoal. 
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Silva (2016, p. vi) analisou a presença de burnout em 77 cuidadores formais 

de duas valências (lar de idosos e hospital) e procurou identificar quais as variáveis 

socioprofissionais que poderão exercer influência no seu aparecimento. Constatou 

que a maioria apresenta baixos níveis de burnout nas três escalas consideradas. 

No entanto, verificou-se que 10,39% dos cuidadores apresentaram altos níveis de 

burnout pessoal, 12,99% manifestaram altos níveis de burnout relacionado com o 

trabalho e 3,9% apresentaram altos níveis de burnout relacionado com o utente. 

Quanto às variáveis socioprofissionais compreendeu-se que a carga horária é um 

fator preponderante nos níveis de burnout pessoal e nos níveis de burnout 

relacionado com o trabalho. A vontade de abandonar o local de trabalho, bem como 

a vontade de mudar de profissão também parecem estar significativamente 

relacionadas com os três níveis de burnout.  

Diniz et al. (2018, p. 3789) realizaram um estudo com intuito de comparar as 

condições de saúde e a sobrecarga de 15 cuidadores formais e 35 informais de 

idosos, verificaram que, relativamente aos cuidadores formais, na maioria eram 

mulheres (86,7%), com um média de 36,7 anos, escolaridade de 13,7 anos, carga 

horária de 7,5 horas diárias de trabalho, 26,7% com desconforto emocional e maior 

frequência, sentiram-se “um pouco sobrecarregados” (40%). Já no que diz respeito 

aos cuidadores informais, eram, na sua maioria mulheres (85,7%), 42,9% 

representados por filhos, média de 55,2 anos, escolaridade de 7,1 anos, tempo de 

cuidado de 6,5 anos, com 19,8 horas diárias no cuidado ao idoso, 17 (48,6%) 

apresentaram leve sobrecarga e 16 (45,7%) apresentaram desconforto emocional. 

Os dados revelaram que cuidadores informais apresentaram níveis de desconforto 

emocional, sentimentos de tristeza e horas diárias de trabalho (19,8 horas) maiores, 

se comparados aos cuidadores formais, que demonstraram sentimentos de 

cansaço, má qualidade de sono e cumprimento de 7,3 horas diárias de trabalho.  

No contexto de vida atual associado ao incremento da longevidade, há uma 

grande necessidade de institucionalização das pessoas idosas na procura de maior 

suporte formal para as suas necessidades. Os AAD de idosos institucionalizados 

encontram-se em risco de serem vítimas dos riscos ocupacionais psicossociais, 

existindo queixas psicológicas que sublinham a necessidade de se desenvolver um 

programa de promoção de saúde mental com vista a uma maior satisfação, melhor 

a sua prestação de cuidados e QdV.  
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Neste contexto, Figueiredo, Teixeira e Paúl (2019, p.1-3) procuraram avaliar 

o impacto do programa StressadaMente (para promoção de saúde mental para 

AAD de idosos institucionalizados), ao nível da satisfação dos AAD. O programa foi 

implementado em 2 CD/residenciais para idosos, envolvendo 25 participantes que 

se comprometeram a assistir uma sessão por semana, de 90 minutos cada, durante 

7 semanas, tendo como objetivos; i) fornecer conhecimento sobre saúde mental e 

envelhecimento, ii) criar habilidades para gerenciar conflitos iii) promover e 

compartilhar sentimentos e experiências de trabalho iv) desenvolver habilidades 

para diminuir o stress v) promover a saúde mental. Foram recolhidas informações 

sociodemográficas dos AAD e foi administrado um questionário de avaliação da 

satisfação. Os resultados mostraram que, globalmente, o programa foi avaliado 

como “muito bom” a “excelente” por 9,5% e 90,5% dos participantes, 

respetivamente. Estes resultados mostram que a intervenção na promoção de 

saúde mental parece encorajar novas competências e mudanças para uma prática 

melhor, prevenindo efeitos adversos dos cuidados e melhorando a saúde mental 

dos profissionais.  

Ao se atentar para as necessidades e dificuldades presentes nos cuidadores 

formais, o estudo conduzido por Barbosa et al. (2011, p. 119), procurou elencar as 

competências, necessidades e dificuldades decorrentes da prestação formal de 

cuidados a pessoas com demência em 15 cuidadores formais de uma Instituição 

na região central de Portugal (Aveiro). Os principais resultados apontam para o 

facto de os participantes afirmarem ser detentores de competências que resultam 

da sua experiência e do relacionamento com os pares. As dificuldades elencadas 

passam pela interação com o utente, o desconhecimento da doença, a falta de 

tempo e também de recursos humanos, o impacto emocional e físico, a dificuldade 

em organização e planificar as atividades, assim como a interação com a família 

dos utentes. Identificam a agitação e agressividade como comportamentos 

particularmente difíceis de lidar. Estes cuidadores formais assinalam aspetos 

positivos associados à manutenção da dignidade do idoso e o sentimento de 

contribuição para o seu bem-estar, configurando-se em fatores motivadores para 

cuidar destes utentes, sendo esta atividade fonte de aprendizagem e de 

enriquecimento pessoal, permitindo potenciar novas competências e 

conhecimentos. As autoras deste estudo realçam o facto de o número de 
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programas para cuidadores formais ter vindo a aumentar com pouca clareza ao 

nível dos seus aspetos metodológicos, como é o caso do conteúdo da formação, 

da intensidade e do tempo de formação. Da mesma forma, sublinham a 

necessidade de proceder-se ao levantamento das necessidades e das expectativas 

destes profissionais, para se desenvolverem programas de intervenção integrados, 

promotores de mudanças nos comportamentos e atitudes.  

Procurando conhecer a influência da prestação e dos cuidados no cuidador 

formal Ferreira (2012, p. vii), no seu estudo com 18 cuidadores formais de duas 

respostas sociais (ERPI e SAD), observou uma relação emocional entre os 

cuidadores e os idosos, sendo esta promotora de situações de satisfação na 

profissão. Os cuidadores apontam como fatores positivos da prestação de 

cuidados, o facto de esta ajuda reforçar os seus valores morais e permitir a 

realização de aprendizagens úteis no futuro para tratar de familiares e dos idosos 

de quem cuidam. Por conseguinte, a autora reforça a importância do 

desenvolvimento e implementação de programas de intervenção com os 

cuidadores formais, promotores de conhecimentos e competências associadas ao 

cuidado, para o desenvolvimento de estratégias atenuadoras das situações de 

stress e da sobrecarga emocional, melhorando a QdV destes profissionais.  

No estudo conduzido por Loureiro (2016), apesar de os AAD reconhecerem a 

necessidade de formação especializada, nutrem uma grande satisfação na 

prestação dos seus cuidados aos utentes com demência, sendo que esta advém, 

essencialmente, da sua experiência positiva, da interação com os colegas e da 

natureza instrumental e emocional que carateriza os cuidados prestados. As 

dificuldades identificadas apontam para a falta de tempo, o desconhecimento da 

demência e a interação com o utente com distúrbios de comportamentos próprios 

da doença (como a agitação e a agressividade). Para concluir, os entrevistados 

assinalam preocupações associadas à não proteção e vulnerabilidade da sua 

profissão, embora com confiança nos benefícios das instituições existentes.   

Em Portugal, os estudos apontam para o facto de a formação dos AAD 

relativamente aos aspetos da demência ser insuficiente. Segundo Kuske et al. 

(2007), cerca de 60% dos idosos institucionalizados apresenta um quadro 

demencial. Este estudo revela que em Portugal, como em outros países Europeus, 

os cuidados aos idosos com demência são prestados, por pessoas “com baixa 
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escolaridade e pouca formação específica” (p. 120). Torna-se, assim, crucial 

promover ações de formação para os cuidadores formais, para que estes possam 

prestar os cuidados em função das necessidades da população idosa, ao mesmo 

tempo que desenvolvem um conjunto de competências que lhes permitem lidar com 

a sobrecarga do trabalho que realizam. Torna-se igualmente importante formar os 

cuidadores formais com capacidades que lhes possibilitem adequar os cuidados 

que prestam às necessidades dos idosos e, conjuntamente, diminuir a sobrecarga 

que o ato de cuidar já implica.  Afigura-se, portanto, crucial a componente 

educativa, para que os cuidadores formais tenham mais informação sobre a 

doença,  como reduzir o stress, e como ajudar os profissionais a gerir as suas 

emoções e a implementar estratégias na resolução dos problemas (Sousa et al., 

2007, p. 120). 

No estudo conduzido por Fernandes et al. (2010, p.782) que se pretendeu 

identificar o conhecimento de 51 agentes comunitários de saúde sobre o 

envelhecimento e demência, mostrou que estes associavam aspetos negativos do 

envelhecimento à idade cronológica, como a dependência física e social. A maioria 

define a demência como problema biológico que afeta o cérebro, compromete a 

memória e causa dependência. Estes resultados levam os autores a considerar a 

necessidade de um programa de capacitação dos agentes em gerontologia. 

Carvalho (2012, p. vi), no seu estudo teve com objetivo central analisar o 

impacto da formação de AAD no desempenho da transferência de idosos 

internados e identificar as perceções dos AAD relativamente à importância da 

formação profissional, formação em transferências e dificuldade sentida na sua 

realização. Num primeiro momento, administrou um questionário a 25 AAD e, num 

segundo, realizou um estudo quase experimental de observação com duas fases, 

entre as quais decorreu uma “Formação em Princípios e Conceitos Básicos em 

Reabilitação Física” (observação direta de 18 AAD durante a realização da 

transferência “deitado-sentado-cadeira” de idosos, através de uma grelha de 

observação). Os principais resultados mostraram que o desempenho dos AAD na 

transferência melhorou após a formação. Os ajudantes manifestaram ter uma 

perceção positiva sobre a importância da formação profissional e da formação em 

transferências. Aproximadamente dois terços dos AAD revelaram não sentir 

dificuldades na realização de transferências.  
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O estudo de Conceição (2012, p. vi), procurou analisar a importância da 

formação profissional no exercício das atividades das AAD, tendo concluído que 

posteriormente à formação, mesmo que esta tenha sido pontual, há uma melhoria 

significativa do conhecimento sobre a forma de intervenção com os idosos e a 

prestação dos cuidados. Observa-se, igualmente, que o enquadramento das AAD 

no mercado do trabalho é caraterizado pela escolaridade mínima obrigatória e pela 

insuficiência de condições de progressão na carreira (de nível 2º e 1º), entrando 

imediatamente para o segundo nível profissional, na maior parte das vezes, aquelas 

que apenas sabem ler e escrever. Conclui-se que se torna complicado ter AAD 

habilitadas para desempenharem as tarefas que lhes são confiadas de forma 

adequada, quando a formação é parca ou inexistente.  

Também Cunha (2012) realizou um estudo que pretendeu analisar a perceção 

de 77 técnicos multidisciplinares, sobre as necessidades dos utentes 

institucionalizados portadores de Alzheimer, afetos às IPSS com Lar Residencial 

de 34 freguesias do concelho de Viseu, e constatou uma prevalência do sexo 

feminino, idades entre os 20 e os 35 anos e casados. Observou, ainda, uma 

perceção positiva quanto à avaliação feita sobre a ajuda recebida na maior parte 

das variáveis, designadamente: benefícios sociais, incontinência, saúde física e 

medicação. Por contraponto, as ajudas consideradas menos adequadas pertencem 

ao apoio psicológico recebido por técnicos, familiares e amigos; informações sobre 

a doença; lidar com problemas de memória e atividades oferecidas pela instituição. 

A autora concluiu que as IPSS dão respostas satisfatórias às necessidades básicas 

dos doentes de Alzheimer, mas subsistem aspetos de melhoria, designadamente a 

necessidade de formação dos técnicos sobre a doença de Alzheimer (p. 10).  

O estudo conduzido por Figueiredo, Guerra, Marques e Sousa (2012, p.34), 

teve o objetivo de descrever dois programas psicoeducativos: (a) um de apoio a 

familiares que cuidam de pessoa com demência nos seus domicílios – o 

ProFamílias nos cuidados à pessoa com demência (cuidadores informais); (b) e 

outro de apoio a cuidadores formais em contexto institucional - proLongCare . No 

que diz respeito ao estudo-piloto junto dos cuidadores formais, participaram seis 

cuidadores de uma Instituição na região central de Portugal (Aveiro), com média 

etária de 40 anos (DP = 11,91), que trabalham na instituição, em média, há 5 anos 

(DP= 5,99) (p. 44). Através de uma entrevista de focus group, os autores 
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constataram que estes cuidadores consideram que o programa permitiu adquirir e 

aplicar novos conhecimentos e competências; desmistificar mitos e estereótipos; 

validar conhecimentos e competências; aumentar a coesão grupal e desenvolver 

estratégias de coping positivas. Estes programas promoveram uma melhoria no 

bem-estar dos cuidadores e dos idosos com demência, uma melhoria dos cuidados 

prestados em contexto institucional (com redução das restrições físicas e 

farmacológicas) e um reforço/manutenção das redes sociais de apoio ao indivíduo 

com demência (p.46,47).  

Também no estudo de Beringuilho (2013, p. ix) se constatou que os 

cuidadores que prestam cuidados em instituições sem fins lucrativos possuem 

maior número de formações e menor média de formações por ano, quando 

comparados com os profissionais que desenvolvem a sua atividade em instituições 

com fins lucrativos. Os cuidadores apresentam um maior comprometimento na sua 

QdV, embora não se tenha encontrado diferenças entre os grupos. Ainda se 

constata que os cuidadores patenteiam significativamente melhores níveis de QdV 

nos domínios físico, psicológico e social no seio daqueles que possuem formação 

na área, para desenvolverem a sua atividade.   

Ferreira (2014b, p. iii) desenvolveu um estudo com o objetivo de conhecer os 

níveis de formação de 103 cuidadores formais (especialmente AAD), que trabalham 

nas ERPI e nos SAD de 8 IPSS do concelho de Celorico da Basto. Com recurso a 

um questionário e pesquisa documental os resultados mostraram a necessidade de 

potenciar os níveis de formação destes cuidadores na prestação de cuidados a 

idosos, apontando para a importância que os cuidadores concedem à formação, 

designadamente a necessidade que estes apontam para frequentar mais 

formações cujo conteúdo versa sobre o envelhecimento.   

O estudo realizado por Almeida (2014, ix), com 214 profissionais de 14 

estruturas residenciais para idosos do concelho de Castelo Branco, pretendeu 

identificar as representações e os estilos comunicacionais dos AAD face aos 

idosos. A autora concluiu que, na globalidade, os profissionais AAD têm atitudes 

neutras com os idosos, ou seja, atitudes que não são vistas nem como favoráveis 

nem como desfavoráveis e, que a maioria da amostra recorre a uma comunicação 

do estilo assertivo para com o idoso. Foi ainda possível identificar a necessidade 

de desconstrução de alguns conceitos dos cuidadores formais relativamente aos 
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idosos e potenciar uma melhoria nas atitudes dos profissionais junto dos idosos. 

Neste contexto, sugerem os resultados, a necessidade de se potenciar a formação 

e a implementação de planos de formação que integrem as boas práticas 

gerontológicas.  

Também Pereira e Marques (2014, p. 133) procuraram conhecer as 

dificuldades de 40 cuidadores formais de idosos institucionalizados de três 

Instituições do Distrito da Guarda, bem como analisar em que medida o cansaço 

físico, psicológico e a ansiedade influenciam essas dificuldades, tendo constatado 

que as principais dificuldades na prestação de cuidados radicam na 

deambulação/mobilização, na alimentação, na higiene, na comunicação e nas 

alterações emocionais. Os autores ainda constataram uma relação positiva entre o 

cansaço físico e psicológico, os níveis de ansiedade e as dificuldades patenteadas 

pelos cuidadores na prestação de cuidados aos idosos. As principais conclusões 

deste estudo apontam para a necessidade de serem desenvolvidos programas de 

formação orientados para os cuidadores formais, para o desenvolvimento de 

competências perante as dificuldades encontradas, bem como para mediar 

estratégias de coping, que possam promover uma diminuição da ansiedade e, 

melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos idosos institucionalizados.  

O estudo quantitativo de Coutinho (2015, p. iv) teve como objetivos: 

compreender a experiência dos cuidadores formais e informais de idosos 

dementes, os aspetos subjetivos, mas também as condicionantes mais estruturais 

que constroem e condicionam essa experiência, assim como recensear as 

estratégias que utilizam estes cuidadores, as dificuldades que experimentam no 

cuidado quotidiano a estes idosos; perceber se existem respostas sociais de apoio 

para cuidadores, se estão em funcionamento, se são mobilizadas pelos cuidadores, 

e a sua importância na minimização do impacto causado pela demência nos 

cuidadores. Participaram no estudo 5 AAD que desempenham suas funções em 

dois Centros de dia do concelho da Guarda, duas diretoras técnicas de cada um 

dos centros de dia e 5 cuidadores informais que são familiares dos idosos com 

demência que estão nestes dois centros de dia. Os resultados relativos aos 

cuidadores formais mostraram a necessidade de estes terem mais formação e 

conhecimentos na área da demência.  
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Um estudo conduzido por Delfino et al. (2016, p. 186), que consistiu numa 

revisão sistemática de estudos que investigaram estratégias comunicativas 

utilizadas pelos cuidadores de idosos com demência, publicados entre 1995 e 2015, 

mostraram que os cuidadores de idosos com demência utilizam estratégias 

comunicativas que são ineficazes (e.g., comunicação infantilizada; comunicação 

“controle” e complexa) e eficazes (usar frases simples; dar um comando por vez; 

realizar perguntas em que a opção de resposta é sim ou não, entre outras). Os 

autores concluíram que é importante avaliar as perceções e avaliações dos 

cuidadores acerca da eficácia da estratégia utilizada, para que depois sejam 

ensinadas habilidades de comunicação para cuidadores formais. A comunicação 

bem-sucedida deve promover a participação dos idosos com demência, 

contribuindo para a manutenção da autonomia e participação tanto dos cuidadores 

quanto das pessoas acometidas por esse quadro. 

Numa outra perspetiva, São José, Barros, Samitca e Teixeira (2016), através 

de uma revisão sistemática de investigações entre 1990 e 2014 procuraram 

analisar a perspetiva dos idosos relativamente ao cuidado que recebem, pelo que 

pretenderam responder às seguintes questões: Como os idosos vivenciam a 

receção do cuidado? Quais são os aspetos negativos e positivos dessa 

experiência? Quais os fatores que influenciam essas experiências? Os resultados 

mostraram que os idosos vivenciam essa experiência de forma positiva e negativa. 

Os aspetos positivos elencados passam pela reciprocidade, respeito, atenção, 

segurança, proteção e envolvimento nas decisões relativas aos cuidados. Os 

aspetos negativos passam pela dificuldade em pedir cuidados (reconhecimento do 

declínio e não-familiaridade com os serviços), ambivalência (entender as vantagens 

do cuidado, mas não querer ser um fardo; receber cuidado informal versus cuidado 

formal), desengajamento das decisões relativas ao cuidado e múltiplas perdas 

resultantes diretamente da receção do cuidado (e.g., perda de independência, 

perda de autonomia, perda de confiança e perda de identidade social). Os autores 

concluíram que os aspetos elencados pelos idosos dizem respeito, na sua maioria, 

a atitudes e comportamentos dos cuidadores relativamente ao idoso, 

desempenhando um papel crucial na forma como estes experimentam a receção 

do cuidado (embora outros fatores de natureza individual, organizacional e social 

também desempenhem um papel não negligenciável), pelo que as boas práticas 
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ao nível da prestação de cuidados podem ser asseguradas se as políticas públicas 

e sociais salvaguardarem o treino, formação e educação a este nível, para que o 

trabalho possa ser prestado com dignidade e competência.  

Dzhankarashvili (2017, p. vii) pretendeu analisar a formação profissional 

desenvolvida em Portugal, contrastando-a com a formação profissional existente 

na mesma área, em Espanha e no Brasil. Procurou, ainda, caraterizar a formação 

profissional dos cuidadores atuais e futuros e compreender a posição das entidades 

empregadoras na contratação de cuidadores formais, procurando-se correlacionar, 

em ambos os casos, a certificação destes profissionais com a qualidade do serviço 

por eles prestado. A autora constatou que apesar dos cuidadores considerarem a 

formação muito importante para o desenvolvimento da atividade, na sua grande 

maioria não frequentaram formação, o que implica que este grupo profissional 

preste cuidados baseados na aprendizagem em contexto real de trabalho, que na 

perspetiva da autora é uma prática por tentativa e erro, não desejável nesta 

profissão, já que estamos ao nível da prestação de cuidados a pessoas. Apesar de 

a formação ser valorizada pelos diretores ou representantes das instituições 

inquiridas, ela não assume obrigatoriedade para cerca de metade das instituições 

que foram auscultadas neste estudo. A autora conclui que se afigura crucial que a 

formação seja desenvolvida e aplicada, uma vez que a profissão de cuidador 

continua a ser pouco valorizada e desgastante. Por outro lado, os profissionais 

certificados são uma mais-valia para as instituições, porque adquirem 

competências necessárias para o desempenho da profissão. 

Por último, tal como afirmam Dutra et al. (2018, p.203), o cuidador formal 

presta cuidados em contexto domiciliário ou institucional, mas de forma 

remunerada, no entanto, a sua maioria não possui formação para o desempenho 

da atividade profissional. Os autores assinalam que se afigura importante que estes 

cuidadores tenham ao seu dispor uma oferta de conhecimentos especializados por 

forma a tornarem-se qualificados e capacitados no que diz respeito ao cuidar. O 

cuidado deve ser encarado não como um ato de bondade, mas um cuidado eficaz 

que atende às necessidades da pessoa idosa, enaltecendo as suas caraterísticas, 

vontades e vivências. Assim, a qualidade do cuidado prestado pelos cuidadores, 

assim como o relacionamento da equipa, advém de projetos informativos e 

educativos, que vão para além do suporte emocional uma vez que são preditores 
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da partilha de questões e dúvidas que dizem respeito ao trabalho. Assim, para os 

autores deste estudo é de extrema relevância, a intervenção de todos os 

cuidadores, podendo identificar e partilhar as dificuldades, apreensões vivenciadas 

diariamente, havendo uma necessidade de formar para que as tarefas do cuidar 

sejam identificadas pelo próprio que cuida. Ao mesmo tempo, emerge a 

necessidade de criar programas para cuidadores formais, dando espaço e 

estimulando a sua participação relativamente às necessidades do exercício da 

profissão, sendo necessário que o cuidador seja ator principal no processo do 

cuidar.  

A revisão sistemática realizada por Queluz et al. (2019, p. 1), com o objetivo 

de identificar e descrever a literatura que envolve as necessidades dos cuidadores 

de pessoas com demência e as soluções para que se possa colmatar as 

necessidades identificadas, foi realizada na Psycinfo, Medline, CINHAL, SCIELO e 

LILACS, entre janeiro de 2007 a janeiro de 2018. Desta pesquisa foram avaliados 

1.661 resumos que após triagem originaram 55 artigos, dos quais 31 artigos foram 

revistos pelos autores, em função das caraterísticas sociodemográficas, 

metodológicas e experiências dos cuidadores, realidades e necessidades. Os 

autores constataram que as necessidades mais comuns foram a saúde pessoal 

(58% saúde emocional e 32% saúde física) e receber ajuda (55%). Ao analisarem 

as conclusões nesses artigos, constataram que 55% apresentam lacunas ao nível 

da formação e 52% necessidades de educação/aprendizagem dos cuidadores. 

Em suma, podemos dizer que relativamente aos aspetos centrais 

caraterizadores dos cuidadores formais, os estudos parecem sublinhar que esta é 

uma profissão: 

 Essencialmente feminina (e.g., Araújo et al., 2011; Azevedo et al., 2010; 

Beringuilho, 2013; Cardoso, 2015; Carneiro et al., 2009; Castanheira, 2013; 

Karsh, 2003; Loureiro, 2016; Paulino et al., 2009; Rodrigues, 2014); 

 Casada (e.g., Azevedo et al., 2010; Beringuilho, 2013; Castanheira, 2013; 

Cunha, 2012; Loureiro, 2016; Rodrigues, 2014); 

 Com baixas habilitações (e.g., Araújo et al., 2011; Beringuilho, 2013; 

Carneiro et al., 2009; Castanheira, 2013; Infante, 2016; Karsh, 2003; 

Loureiro, 2016; Paulino et al., 2009; Rodrigues, 2014); 
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 Na faixa etária entre os 18 e os 76 anos (Araújo et al., 2011), podendo-se 

observar uma saturação na meia-idade (e.g., Castanheira, 2013; Paulino et 

al., 2009), ao contrário do que se observa no estudo de Cunha (2012) que 

apresenta  idades entre os 20 e os 35 anos, ou seja, mais novas. 

Estes estudos revelam, ainda, que os cuidadores se encontram satisfeitos 

com a sua profissão (e.g., Castanheira, 2013; Garrido, 2017; Rodrigues, 2014), 

sendo que esta satisfação é tanto maior quanto for a relação emocional com o idoso 

(e.g., Castanheira, 2013; Ferreira, 2012); reconhecendo competências que 

resultam da sua experiência pessoal (e.g., Almeida, 2014; Barbosa et al., 2011), 

embora alguns se encontrem na profissão por necessidade de emprego (e.g., 

Loureiro, 2016). 

Apesar disso, os cuidadores formais identificam várias dificuldades (e.g., 

Margarido, 2016; Paulino et al., 2009), associadas a algumas caraterísticas 

particulares da população com que lidam (e.g., Almeida 2014; Barbosa et al., 2011; 

Cepeda 2013; Cunha, 2012; Paulino et al., 2009) e à natureza das funções com 

sobrecarga de trabalho (e.g., Cepeda, 2013; Diniz et al., 2018; Ferreira, 2014a; 

Martins, 2016), acarretando doenças crónicas (e.g., Karsh, 2003) e burnout (e.g., 

Almeida, 2013; Alves, 2015; Azevedo et al., 2010; Cepeda, 2013; Diniz et al., 2018; 

Ferreira, 2014a; Margarido, 2016; Marques, 2013; Martins, 2016; Meireles, 2016; 

Silva, 2016), com impacto na QdV e na prestação dos cuidados que realizam (e.g., 

Azevedo et al., 2010; Cepeda, 2013; Ferreira, 2014a).   

As dificuldades diárias sentidas na prestação de cuidados decorrem da falta 

de conhecimentos (e.g., Barbosa et al., 2011; Infante, 2016; Garrido, 2017), da 

ausência de formação prévia (e.g., Ferreira, 2014b; Paulino et al., 2009) e de 

formação específica contínua (e.g., Carneiro et al., 2009; Margarido, 2016; 

Rodrigues, 2014), pelo que a maioria dos estudos aponta a necessidade formativa 

como eixo central que deverá ser priorizado para estes profissionais (e.g., Almeida, 

2014; Barbosa et al, 2011; Beringuilho, 2013; Carvalho, 2012; Cepeda, 2013; 

Conceição, 2012; Coutinho, 2015; Cunha, 2012; Delfino et al., 2016; Dutra et al., 

2018; Dzhankarashvili, 2017; Fernandes et al., 2010; Ferreira, 2012; Ferreira, 

2014b; Figueiredo et al., 2012; Figueiredo et al., 2019; Kuske et al., 2009; Loureiro, 

2016; Pereira & Marques, 2014; Queluz et al., 2019; São José et al., 2016; Sousa 

et al., 2007).  
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5.1. Metodologia  

5.1.1.  Desenho do estudo  

Este estudo é enformado pelos princípios do método quase-experimental, 

classicamente utilizado com o objetivo de verificar hipóteses de causalidade, 

através da manipulação de uma variável independente - de impacto - e da 

verificação do seu impacto na variável dependente (Pais-Ribeiro, 2010, p. 34). 

Tipicamente, neste tipo de abordagem - e ainda referindo-se aos métodos 

experimentais enumerados por Bishop (1994) - “definem-se vários grupos, em que 

os participantes, com características idênticas, são distribuídos pelos grupos de 

modo aleatório. Cada grupo é submetido a níveis diferentes da variável 

independente, e o impacto dos diferentes níveis da variável independente na 

variável dependente é avaliado” (p. 34). Esta relação configura a base da predição, 

exprimindo-se pela formulação e teste de hipóteses (Fortin, 1999, p.37). 

Embora conscientes de que o estabelecimento de relações de causalidade é 

matéria de ampla reflexão epistemológica em estudos sobre o comportamento 

humano, o estudo empírico que foi desenvolvido ao longo do projeto de tese 

orientou-se pelo protocolo-base do método quasi-experimental, nomeadamente: 

- ao nível da constituição de um grupo de teste e de um grupo de controle, 

constituídos a partir de seleção aleatória; 

- ao nível da introdução de um estímulo (o fator em teste) no grupo de teste 

para avaliação de efeitos; 

- ao nível da medição antes e após a introdução do estímulo a partir de um 

método estandardizado para quantificação da direção e da magnitude do efeito do 

estímulo. 

Nesta linha, foram definidos dois grupos - com sujeitos distribuídos de forma 

aleatória – tendo a intervenção sido realizada apenas num grupo, para 

posteriormente ser analisado o impacto da mesma intervenção. Os grupos foram 

constituídos aleatoriamente, sendo que num deles (Grupo experimental – GE) foi 

implementado o programa de apoio educativo, designado “O cuidar da pessoa 
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idosa com demência: Desafios, perceções e conhecimentos” e no outro não (Grupo 

de controlo – GC).  

O protocolo de aplicação do programa de formação com medição do seu 

impacto foi complementado com uma abordagem qualitativa (dando ênfase às 

temáticas e valoração dos processos numa lógica construtivista) (Denzin & Lincoln, 

2000). 

 

5.1.2.  Problemática do estudo   

Para nos ajudar na conceção do presente estudo, delineamos as seguintes 

questões de investigação: 

Quais os conhecimentos e perceções dos AAD relativamente à demência? 

Quais os principais desafios e dificuldades sentidos pelos AAD na sua prática 

diária? 

Será que um programa de apoio educativo devidamente estruturado sobre 

questões relevantes acerca da demência permite melhorar os conhecimentos 

e perceções dos AAD sobre a doença?".  

 

5.1.3.  Variáveis  

A colocação em ação de um conceito, segundo Fortin (1999), torna-o numa 

variável. Referindo-se a Kerlinger (1973), a noção de variável pode ser vista como 

“qualidades, propriedades ou caraterísticas de objetos, pessoas ou situações que 

são estudadas numa determinada investigação. Uma variável pode tomar 

diferentes valores para exprimir graus, quantidades, diferenças” (p. 36). 

Neste estudo foram consideradas 15 variáveis sociodemográficas e 

profissionais (3 com subdivisão), que serão operacionalizadas em função das suas 

dimensões e tipo de variável (Tabela 1) e que tomarão, no estudo, o lugar de 

variáveis de controle ou mediadoras: 
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Tabela 1. Variáveis sociodemográficas e profissionais  

Variável  Dimensões  Tipo de variável   

Sexo  
1. Masculino  

2. Feminino  Categórica nominal  

Idade  Variável quantitativa contínua 

Estado civil  

1. Solteiro/a 

2. Casado/união de facto 

3. Divorciado/a/separado/a 

4. Viúvo/a 

Categórica nominal 

Habilitações académicas 

1. Até ao 4.º ano 

2. Até ao 9.º ano  

3. Até ao 12.º ano  

4. Ensino Superior  

Categórica ordinal  

Tem filhos  
1. Sim 
2. Não  

Categórica nominal 

Se sim, que idades  Variável quantitativa contínua 

Número de pessoas do agregado 
familiar  

Variável quantitativa discreta 

Possui formações relevantes para o 
desempenho da função de AAD 

1. Sim 
2. Não  

Categórica nominal 

Há quanto tempo trabalha na 
instituição  

1. <12 meses 

2. Entre 12 a 24 meses 

3. Entre 24 e 36 meses 

4. > 36 meses 

Categórica ordinal  

Vínculo anterior  
1. Área similar 

2. Outra área  Categórica nominal  

Se diferente, qual Questão aberta 

Tipo de contrato atual  

1. Sem termo 

2. Com termo  

3. Prestação de serviços 
Categórica nominal  

Valência onde exerce funções 

1. Lar 

2. CD 

3. SAD 
Categórica nominal 

Carga horária de trabalho Variável quantitativa contínua 

Horário  
1. Fixo 

2. Rotativo Categórica nominal 

Horário com turnos rotativos 
1. Sim 
2. Não  

Categórica nominal 

Funções de cuidador informal  
1. Sim 
2. Não  

Categórica nominal 

Se sim, grau de parentesco  Questão aberta Categórica nominal 

 

No lugar de variáveis dependentes foram definidas duas, que são os 

conhecimentos e as perceções relativamente à demência, assumindo o curso de 

formação o lugar de variável independente, ou seja, o estímulo. 
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5.1.4.  Objetivos do estudo   

Tendo em linha de consideração as variáveis consideradas, definimos como 

objetivo geral do presente estudo a avaliação do impacto de um programa de apoio 

educativo a cuidadores formais de pessoas idosas com demência, em contexto 

institucional.  

A partir deste foram definidos alguns objetivos mais específicos: 

1. Traçar o perfil dos cuidadores formais do presente estudo; 

2. Conhecer e identificar as principais dificuldades sentidas pelos AAD na 

prestação de cuidados a pessoas idosas com demência, bem como as 

principais estratégias utilizadas. 

 

5.1.5.  Participantes  

O presente estudo foi realizado em quatro instituições de acolhimento de 

idosos na zona norte, sendo duas IPSS e duas com caráter empresarial privado. 

As instituições não serão identificadas, por solicitação de anonimato.  

Assim, uma das IPSS (A) não possui fins lucrativos e é detentora das 

valências ERPI, SAD e CD, com capacidade para acolher 95 idosos. Do universo 

dos 50 AAD, 34 participaram no presente estudo, já que 16 se encontravam 

indisponíveis (férias e/ou indisponibilidade). Já na formação, participaram 17 

elementos aleatoriamente selecionados; 

A instituição B - com fins lucrativos - é detentora das valências ERPI, Centro 

de Férias e Lazer e Centro de Alojamento Temporário, com capacidade para 30 

pessoas idosas. Do total dos 14 AAD, 10 participaram, 4 não participaram sem que 

tivessem especificado o motivo, e 5 tiveram formação.  

A instituição C - com fins lucrativos - é detentora das valências ERPI e SAD e 

com capacidade de acolher 47 pessoas idosas. Do total das AAD (n=40), 32 

participaram no presente estudo, 8 mostraram-se indisponíveis e 18 estiveram 

presentes na formação; 

A instituição D - uma IPSS sem fins lucrativos - é detentora das valências 

ERPI, SAD e CD, com capacidade para acolher 56 pessoas idosas. Dos 25 AAD 
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existentes, 4 estavam de férias e/ou indisponíveis pelo que participaram 21 no 

estudo e 10 estiveram presentes na formação.   

Observa-se, na Tabela 2, que os 97 participantes do presente estudo 

correspondem a 75,1% da população total de AAD das referidas 

instituições.Destes, cerca de 50% foram sujeitos ao estímulo, ou seja, frequentaram 

o programa de formação. 

 

Tabela 2. Seleção dos participantes  

 
Total 

de AAD 

AAD 
participantes 

no estudo 

Taxa de 
participantes 

no estudo 

Participantes 
no programa 

Instituição A 50 34 68% 17 

Instituição B 14 10 71,4% 5 

Instituição C 40 32 80% 18 
Instituição D 25 21 84% 10 

Total 129 97 75,1% 50 
 

 

Em seguida, caraterizaremos a amostra dos AAD participantes.  

O Gráfico 1 apresenta a percentagem que cada uma das instituições 

representa no total das instituições participantes, observando-se uma maior 

percentagem de AAD na instituição A (35,1%), seguindo-se os AAD da instituição 

C (33%), da instituição D (21,6%) e da instituição B (10,3%). 

 

Gráfico 1. Caraterização dos participantes em função da instituição  

 

35.1%

10.3%

33.0%

21.6%

Instituição A Instituição B Instituição C Instituição D

Instituição de acolhimento
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Os participantes foram posteriormente selecionados aleatoriamente para o 

programa de apoio educativo, tendo-se constituído um GC (n=47; 51,7%) e um GE 

(n=50; 48,5%), conforme se espelha no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Caraterização dos participantes em função do grupo de pertença  

 

No que diz respeito ao sexo, verifica-se pelo Gráfico 3 que a maioria dos AAD 

é do sexo feminino (94,8%). 

 

Gráfico 3. Caraterização dos participantes em função do sexo  

 

Constata-se, ainda na Tabela 3, uma média etária de 43,44 anos 

(DP=11,836), tendo o mais novo 18 e o mais velho 64 anos de idade. Relativamente 

ao agregado familiar observa-se uma média de 3, (DP=1,328), tendo o mínimo 

agregado familiar 1 elemento (o próprio AAD) e o máximo 6 elementos.  

 

 

48.5%51.5%

Grupo de pertença

Grupo de Controlo Grupo Experimental

5.2%

94.8%

Sexo 

Masculino Feminino



125 

Tabela 3. Caraterização dos participantes em função da idade e do agregado 

familiar  

 Média 
(M) 

Desvio 
padrão (DP) 

Mínimo  Máximo  

Idade  43,44 11,836 18 64 
Agregado familiar  3,08 1,328 1 6 

 

O Gráfico 4 apresenta o estado civil dos AAD, havendo uma maior 

percentagem (56,7%) de casados, seguido de solteiros (30,9%), 

divorciados/separados (10,3%) e por fim, viúvos (2,1%). 

 

Gráfico 4. Caraterização dos participantes em função do estado civil   

 

Quanto às habilitações académicas os dados (Gráfico 5) mostram uma maior 

percentagem de AAD que frequentaram até ao 9.º ano de escolaridade (50,5%), 

seguindo-se os que estudaram até ao 12.º ano de escolaridade (25,8%), até ao 1.º 

ciclo (15,5%) e, por último, os que estudaram até ao ensino superior (8,2%). 

 

Gráfico 5. Caraterização dos participantes em função das habilitações académicas 

 

30.9%

56.7%

10.3% 2.1%

Solteiro Casado/união de facto Divorciado/separado Viúvo

Estado civil

15.5%

50.5%

25.8%

8.2%

Até 4.º ano Até 9.º ano Até 12.º ano Ensino superior

Habilitações Académicas



126 

Quando questionados sobre terem ou não filhos, observa-se no Gráfico 6 que 

a maioria (66%) possui filhos.  

 

Gráfico 6. Caraterização dos participantes em função de terem ou não filhos  

 

Relativamente à idades dos filhos observou-se uma amplitude entre o valor 

mínimo de 2 e o valor máximo de 45 anos.  

Atendendo às questões profissionais, a Tabela 4 mostra uma média de 

antiguidade de 2,91 anos (DP=1,200), estando o mais novo há 1 ano na instituição 

e o mais velho no grupo de 4 anos ou mais. Quanto à carga horária semanal, 

observa-se uma média de 38,27 horas (DP=5,705), oscilando entre as 8 e as 49 

horas semanais.   

 

Tabela 4. Caraterização dos participantes em função da antiguidade e carga 

horária  

 Média 
(M) 

Desvio 
padrão (DP) 

Mínimo  Máximo  

Antiguidade  2,91 1,200 1 4 

Carga horária  38,27 5,705 8 49 

 

No que respeita à frequência de ações de formação relevantes para a função 

de AAD, a maioria (69,1%) responde ter realizado. Já 30,9% que refere não ter 

participado. (Gráfico 7).  

66%

34%

Filhos

Sim Não
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Gráfico 7. Caraterização dos participantes em função da formação relevante para 

a função   

 

Considerando o tipo de vínculo anteriormente tido, observa-se que a maioria 

(70,1%) já teve outros vínculos em outras áreas que não a de AAD, conforme se 

observa no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Caraterização dos participantes em função do vínculo anterior    

 

Pela análise das outras áreas em que os AAD já tiveram vínculo contratual 

constata-se o comércio (12,4%); estudantil (8,2%); operário em fábrica têxtil (7,2%) 

e empregado fabril (6,2%). 

Atualmente os AAD do presente estudo possuem, na sua maior (74,2%), um 

contrato de trabalho sem termo, ou seja, por tempo indeterminado, seguido do 

contrato de trabalho com termo certo ou incerto (24,7%), conforme se observa no 

Gráfico 9: 

69.1%

30.9%

Formação relevante

Sim Não

29.9%

70.1%

Vínculo anterior

Área similar Outra área
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Gráfico 9. Caraterização dos participantes em função do tipo de contrato atual 

 

Questionando os AAD do presente estudo relativamente às valências onde os 

mesmos exercem funções (Gráfico 10), verifica-se que a maioria trabalha na 

valência lar (97,9%), seguindo-se da valência CD (89,7%) e depois a valência SAD 

(88,7%). 

 

 

Gráfico 10. Caraterização dos participantes em função das valências onde 

exercem funções 

 

Considerando o horário que os AAD fazem, verifica-se, no Gráfico 11, que a 

maioria (74,2%) realiza horários rotativos. 
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Tipo de contrato de trabalho atual
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Prestação de serviços

97.9%

10.3% 11.3%2.1%
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Gráfico 11. Caraterização dos participantes em função do horário 

 

Quando questionados sobre o trabalho noturno, os dados mostram que a 

maioria (57,7%) trabalha igualmente de noite (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 12. Caraterização dos participantes em função da realização de trabalho 

noturno 

 

Por último, procurou-se averiguar se os AAD exercem funções de cuidadores 

informais, verificando-se que 17,5% responderam afirmativamente, conforme se 

observa no Gráfico 13.  

25.8%

74.2%

Horário

Fixo Rotativo

57.7%
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Trabalho noturno

Sim Não
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Gráfico 13. Caraterização dos participantes em função de exercer (ou não) a 

função de cuidador informal 

 

Ao analisar-se o grau de parentesco perante o qual os AAD prestam cuidados 

informais, observa-se que a maioria menciona os pais (10,3%), a mãe (5,2%), o 

avô, sogra e tio (1% para cada um respetivamente). 

No sentido de reforçar os resultados que são apresentados no capítulo 

seguinte e considerando as variáveis sociodemográficas agora apresentadas, e 

após realizar para cada indicador um teste de independência do x2, não foi 

sinalizada nenhuma diferença estatisticamente significativa entre o GC e o GE para 

nenhuma dessas variáveis de caraterização, reforçando a ideia de equivalência dos 

grupos, salvaguardando o impacto do programa de apoio educativo realizado 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5. Caraterização sociodemográfica dos grupos de controlo e experimental   

Variáveis de caraterização 

Grupo de  
controlo 

Grupo  
experimental p(x2)(a) 

n % n % 

Sexo 
Masculino 4 8,5 1 2 

0,147 
Feminino 43 91,5 49 98 

Estado civil 

Solteiro 14 29,8 16 32,0 

0,996 
Casado/União de facto 27 57,4 28 56,0 

Divorciado/Separado 5 10,6 5 10,0 

Viúvo 1 2,1 1 2,0 

Habilitações 
escolares 

Até 4.º ano 8 17,0 7 14,0 

0,322 
Até 9.º ano 27 57,4 22 44,0 

Até 12.º ano 10 21,3 15 30,0 

Ensino superior 2 4,3 6 12,0 

17.5%

82.5%

Cuidador informal

Sim Não
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Tabela 5. Caraterização sociodemográfica dos grupos de controlo e experimental 

(cont.)   

Variáveis de caraterização 

Grupo de  
controlo 

Grupo  
experimental p(x2)(a) 

n % n % 

Já fez 
formação 

Sim 30 63,8 37 74,0 
0,279 

Não 17 36,2 13 26,0 

Antiguidade 

< 12 meses 9 19,1 10 20,0 

0,478 
12 a 24 meses 10 21,3 7 14,0 

24 a 36 meses 9 19,1 6 12,0 

> 36 meses 19 40,4 27 54,0 

Vínculo 
Área similar 16 34,0 13 26,0 

0,387 
Outra área 31 66,0 37 74,0 

Tipo de 
contrato* 

Contrato sem termo 34 72,3 38 76,0 
0,523 

Contrato com termo 13 27,7 11 22,0 

Tipo de 
horário 

Fixo 11 23,4 14 28,0 
0,605 

Rotativo 36 76,6 36 72,0 

Faz noites 
Sim 30 63,8 26 52,0 

0,239 
Não 17 36,2 24 48,0 

É cuidador 
informal 

Sim 10 21,3 7 14,0 
0,346 

Não 37 78,7 43 86,0 

* 1 caso declarou ter contrato de prestação de serviços no GE, sendo omitido por se tratar de uma ocorrência apenas 
(a) Foi calculada a significância das distâncias qui-quadrado entre os dois grupos para avaliação da semelhança das 
distribuições das variáveis consideradas 

 

5.1.6.  Material  

O protocolo de recolha de dados (Anexo A) é constituído por quatro partes, 

que a seguir se descrevem.  

A primeira integra a Declaração de Consentimento Informado, que garante 

o cumprimento dos princípios éticos e deontológicos na investigação, 

designadamente ao nível da confidencialidade e anonimato dos dados recolhidos, 

bem como da natureza voluntária da sua participação.  

A segunda é constituída por um Questionário Sociodemográfico, com 15 

questões, que devem ser respondidas colocando uma cruz na resposta aplicável 

ou através de preenchimento, nas questões abertas.  

A terceira parte é constituída pelo Questionário de Representações e 

Conhecimentos sobre Demência, elaborado especificamente para o presente 

estudo com base em itens encontrados na revisão bibliográfica. Este questionário 
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é constituído por 20 itens que devem ser respondidos numa escala do tipo likert de 

4 posições, desde o discordo completamente (1) ao concordo completamente (4). 

Os itens agrupam duas dimensões: 10 itens avaliam os conhecimentos (1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17 e 19) e 10 avaliam as perceções (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 e 

20). Os itens 1, 7, 9, 15 e 17 e 4, 6, 8, 10, 18 devem ser codificados inversamente, 

ou seja, 1=4; 2=3; 3=2; 4=1. O recurso a afirmações com sentidos inversos 

procurou controlar o efeito de ordem na resposta. A amplitude do score final, 

calculado a partir dos items individuais, varia entre o valor mínimo de 10 e máximo 

de 40 pontos para as duas dimensões, sendo que valores elevados espelham 

melhores conhecimentos ou perceções relativamente à demência. Este 

questionário foi administrado antes e após a implementação do programa de apoio 

educativo aos AAD.   

A quarta parte é constituída por 4 Questões Abertas sobre as estratégias 

habitualmente utilizadas e dificuldades sentidas na prestação de cuidados a idosos 

com demência e alimentou a análise qualitativa a que se aludiu acima.  

No sentido de analisar o desempenho do instrumento utilizado, procuramos 

analisar as qualidades psicométricas ao nível da fiabilidade e da sensibilidade.  

Recorreu-se ao alfa de Cronbach para avaliação da fiabilidade dos 

indicadores do questionário através da análise da consistência interna dos 

itens/variáveis do instrumento de medida, podendo variar entre 0,0 e 1,0, sendo 

que o valor mais elevado denota maior consistência interna (Fortin, 1999, p. 227). 

Debruçando-se sobre a fiabilidade do alfa de Cronbach, Maroco e Garcia-

Marques, 2006, p.73, na tabela de critérios de recomendação de fiabilidade 

estimada pelo α de Cronbach, adaptando de Peterson, 1994, e referindo-se a 

Murphy & Davidsholder, 1988, p. 89, apresenta a seguinte escala de 4 níveis: 

inaceitável - α < 0,6;  baixa - α = 0,7; moderada a elevada - α = 0,8-0,9; elevada - α 

> 0,9;  

Considerando a fidelidade para os 20 itens do questionário de avaliação dos 

conhecimentos e perceções, encontramos um valor de alfa de Cronbach de 0,813 

na primeira administração, sugerindo uma boa consistência interna entre os itens 

(moderada a elevada).  
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Analisando os itens isoladamente, observa-se na Tabela 6 que se o item 1 – 

A demência é uma das patologias mais simples de diagnosticar pelo médico – fosse 

retirado, faria aumentar o valor de alfa de Cronbach para 0,824. Todos os outros 

parecem contribuir ativamente para a consistência dos valores encontrados, na 

medida em que se fossem retirados o valor de alfa de Cronbach desceria ou 

manter-se-ia praticamente inalterado.  

Tabela 6. Alfa de Cronbach – primeira administração  

 Escala se item 

retirado 

Variância da escala, 

se item retirado 

Correlação Item-

Total corrigido 

Alfa de Cronbach, 

se item retirado 

D1_1 53,73 55,886 0,059 0,824 

D2_1 52,56 51,833 0,463 0,801 

D3_1 52,81 54,528 0,190 0,816 

D4_1 53,15 49,965 0,449 0,802 

D5_1 52,76 51,037 0,477 0,800 

D6_1 53,32 54,532 0,213 0,814 

D7_1 53,46 54,293 0,207 0,815 

D8_1 53,48 50,898 0,427 0,803 

D9_1 53,22 53,984 0,231 0,814 

D10_1 53,09 49,398 0,616 0,792 

D11_1 53,23 53,365 0,303 0,810 

D12_1 52,80 52,055 0,394 0,805 

D13_1 52,72 50,265 0,548 0,796 

D14_1 52,76 50,662 0,586 0,795 

D15_1 53,21 49,853 0,608 0,793 

D16_1 52,66 52,268 0,501 0,801 

D17_1 53,07 53,255 0,341 0,808 

D18_1 52,86 50,625 0,459 0,801 

D19_1 52,90 52,448 0,474 0,802 

D20_1 52,87 56,159 0,118 0,816 

 

Já no que diz respeito à segunda administração do questionário (após 

programa de apoio educativo), o valor de alfa de Cronbach encontrado foi de 0,963, 

sugerindo uma muito boa consistência interna entre os itens (elevada).  

Quando se analisam os itens isoladamente verifica-se que nenhum deles, se 

fosse retirado, faria aumentar o alfa de Cronbach, pelo que todos eles parecem 

contribuir ativamente para o valor de alfa encontrado (Tabela 7). 
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Tabela 7. Alfa de Cronbach – segunda administração  

 Escala se item 

retirado 

Variância da escala, 

se item retirado 

Correlação Item-

Total corrigido 

Alfa de Cronbach, 

se item retirado 

D1_2 59,55 158,000 0,817 0,960 

D2_2 59,49 160,982 0,687 0,961 

D3_2 59,45 162,563 0,627 0,962 

D4_2 59,48 156,190 0,800 0,960 

D5_2 59,41 161,745 0,731 0,961 

D6_2 59,40 159,264 0,814 0,960 

D7_2 59,54 159,335 0,739 0,961 

D8_2 59,47 158,773 0,771 0,960 

D9_2 59,54 161,189 0,646 0,962 

D10_2 59,53 157,460 0,810 0,960 

D11_2 59,37 161,173 0,745 0,961 

D12_2 59,36 163,483 0,732 0,961 

D13_2 59,40 161,389 0,733 0,961 

D14_2 59,48 158,669 0,749 0,961 

D15_2 59,54 160,085 0,715 0,961 

D16_2 59,45 160,980 0,725 0,961 

D17_2 59,52 159,273 0,754 0,960 

D18_2 59,52 158,232 0,770 0,960 

D19_2 59,38 161,426 0,749 0,961 

D20_2 59,47 163,814 0,626 0,962 

 

Em relação à sensibilidade do instrumento, recorremos aos valores da média 

e mediana (que deverão estar próximos) e à caracterização dos coeficientes de 

assimetria (sk) e achatamento/curtose (ku). 

Relativamente à assimetria, considera-se como: simétrica (entre -2 e +2), 

assimétrica negativa com enviesamento à direita (<-2); assimétrica positiva com 

enviesamento à esquerda (>+2). Já quanto às medidas de achatamento: 

mesocúrtica (entre -2 e +2), platicúrtica (<-2), leptocúrtica (>2) (Pestana & Gageiro, 

2014). 

A Tabela 8 mostra, tanto ao nível dos resultados obtidos na primeira 

administração, como na segunda, a verificação do critério de semelhança da média 

e da mediana, bem como uma distribuição simétrica  (porque o sk se encontra entre 

-2 e +2) e mesocúrtica (já que o valor de ku se encontra entre -2 e +2), sublinhando 

tratar-se de um instrumento sensível, ou seja, capaz de discriminar os sujeitos.  
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Tabela 8. Sensibilidade do instrumento   

 M Mediana  DP Sk Ku Min Max 

Conhecimentos antes 27,13 27,00 3,718 0,324 1,751 17 40 

Perceções antes 28,69 29,00 4,376 -0,389 1,882 13 39 

Conhecimentos após 31,29 32,00 6,575 -0,130 -1,388 17 40 

Perceções após 31,31 33,00 6,896 -0,370 -1,039 15 40 

 

5.1.7.  Programa de apoio educativo 

O programa de apoio educativo (Anexo E), como já referido anteriormente, foi 

denominado de “O cuidar da pessoa idosa com demência: Desafios, perceções e 

conhecimentos” e implementado unicamente ao GE, que é constituído por 50 AAD 

que acederam, aleatoriamente, a participar na formação. Este Programa, elaborado 

por nós e desenvolvido com base numa revisão de literatura, procurou dar resposta 

às principais dificuldades assinaladas nos diversos estudos.  

Para isso, demos relevância a algumas dimensões fundamentais, como: a 

pessoa idosa e o cuidador formal; a demência; a DA; cuidar da pessoa idosa com 

DA; prevenção de problemas e lidar com a pessoa idosa com DA.  

Este Programa foi desenhado com base nos seguintes objetivos: 

 Conhecer e descrever alguns conceitos e definições;  

 Identificar necessidades das pessoas idosas com DA; 

 Analisar estratégias nos cuidados diretos a pessoa idosa com DA; 

 Analisar a relação formação/prestação de cuidados;  

 Avaliar impacto do Programa. 

O Programa foi administrado em 2 sessões, com duração de 1:30 cada.  

 

5.2.  Procedimento  

O procedimento iniciou-se com a revisão bibliográfica, na qual foram 

identificadas várias orientações possíveis que poderiam ser dadas à presente 

investigação. Nesse sentido, identificada a temática ao nível dos conhecimentos e 

perceções sobre demência, procuraram-se identificar um conjunto de itens que 

avaliassem cada uma das dimensões. Após a sua elaboração, foi realizado um pré-
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teste com AAD que não participaram no estudo, para aferir sobre a compreensão 

e elegibilidade de todos os itens propostos. A validação dos itens permitiu a 

construção do questionário, pelo que foram contactadas as instituições e solicitadas 

autorizações para a realização do estudo (Anexo B).  

No contacto com estas instituições foram apresentados os objetivos da 

investigação e identificada a população-alvo pretendida. Nesta abordagem inicial, 

uma das instituições contactadas, manifestou, via a sua direção técnica, a vontade 

de não participar no presente estudo, tendo apenas participado 4 das 5 instituições 

inicialmente previstas.  

Após concedida a autorização para a realização do estudo, a intervenção foi 

estruturada em três momentos diferentes, que se encontram presentes na Figura 

12: 

 

Figura 13. Momentos da intervenção  

 

Após a recolha de todos os questionários, foi feita uma validação prévia do 

seu correto e adequado preenchimento, para, posteriormente, proceder ao registo 

em formato digital no programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences® (IBM® SPSS), versão 23.0 para Windows. 

 

Momento 1

Administração do 
protocolo a 97 AAD

Momento 2

Implementação do 
Programa apoio 
educativo junto de 
50 AAD

Momento 3

Administração do 
Questionário de 
Representações e 
Conhecimentos 
sobre Demência 
aos 97 AAD
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5.3.  Análise e tratamento de dados   

Numa primeira fase, através de uma análise exploratória descritiva, foram 

analisadas as distribuições de frequências dos dados recolhidos. 

No que respeita às variáveis quantitativas, foram mapeadas em tabelas de 

frequência (absoluta e relativa) permitindo, assim, proceder à caraterização 

sociodemográfica dos AAD do presente estudo. A análise exploratória permitiu 

ainda estudar a fidelidade e a sensibilidade do questionário.  

Para o estudo estatístico foram também utilizados: 

• Coeficiente de correlação linear de Pearson (r) - Coeficiente que nos dá 

indicação (variando entre -1 e +1) sobre a relação entre as variáveis 

através do sinal, porquanto: r positivo – relação direta proporcional; r 

negativo - relação inversa; r ~ nulo - não existe correlação linear quando 

as variáveis são quantitativas e de distribuição normal (Pereira, A., 2011, 

p. 94);  

• Teste Qui-Quadrado (x2) – que compara as frequências dos valores 

observados com as dos valores esperados, das diferentes categorias; (p. 

183) 

• Teste paramétrico de comparação de médias emparelhadas – que, em 

amostras simétricas, utiliza a informação sobre o valor da diferença entre 

os membros de um par para descoberta de diferenças. (p. 171)  

As questões abertas - que constituem a quarta parte do protocolo - foram 

analisadas através da análise do seu conteúdo, com o objetivo de detetar padrões 

linguísticos e significados, utilizados na construção das frases, para sistematizar 

informações em categorias. 

Com suporte na metodologia proposta por Bardin (2008) foi feita uma leitura 

geral inicial de todas as respostas, com identificação de padrões e agrupamento 

em categorias (já criadas ou não) tendo em conta os itens de sentido. 

Referindo-se à descrição analítica, o autor descreve o método das categorias 

como uma “espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem” (p. 37).  
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Define a categorização como uma classificação de “elementos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 

género“ (p.117).  As categorias, são agrupamentos de elementos do mesmo tipo, 

tendo em conta a partilha de características. 

Com base nas respostas obtidas, a análise de conteúdo efetuada seguiu a 

abordagem de Strauss and Corbin's, citada em Flick, 2009, p.307, tendo sido 

realizada em 3 fases:  

1. Codificação aberta (expressar dados em forma de conceitos) (p. 307) - Após 

leitura das respostas, foram feitas: transcrições; sublinhar de palavras; 

pequenas sequências de texto; e identificação de itens de significado, que 

constituíram as unidades de registo representativas das dificuldades e 

estratégias utilizadas pelos AAD. 

2. Codificação Axial (diferenciação e refinação de categorias) (p.310) - Foram 

evidenciadas as repetições / frequência existente provenientes da fase 

anterior, no sentido identificar e diferenciar as várias categorias. 

3. Codificação seletiva (maior nível de abstração conceptual) (p.312) – Foi feita 

uma análise da fase de codificação axial, tendo como objetivo a agregação 

e integração em conceitos ou variáveis principais / domínios. 

  

Foi elaborada uma grelha vertical para análise das respostas individuais de 

cada AAD (Anexo C), tendo sido utilizada para cada um dos questionários 

respondidos, preenchida em função e de acordo com os quatro domínios 

considerados:  

• Domínio A – Principais Dificuldades;  

• Domínio B – Minimização das Dificuldades;  

• Domínio C – Estratégias mais utilizadas; 

• Domínio D – Mais complicado de gerir.  

No seguimento, elaboramos o Anexo D (grelha transversal) por forma a 

integrarmos e consolidarmos a informação recolhida de todos os participantes. 

Assim, a grelha transversal sumariza, em função dos domínios, as respostas 

de todos os participantes, composta por campos relativos a: domínio; categoria; 
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unidade de contexto (enumeração das respostas); e N (%) – número total e 

percentagem por categoria. 

Após a elaboração, preenchimento e análise da grelha transversal, foi 

possível identificarem-se quatro domínios, conforme já referido. No Domínio A 

(Principais Dificuldades), identificamos 22 categorias; no Domínio B (Minimização 

das Dificuldades) foram identificadas 14 categorias; no Domínio C (Estratégias mais 

utilizadas) foram identificadas 12 categorias e; no Domínio D (De Gestão 

Complicada), identificamos 10 categorias, conforme apresentamos na Tabela 9.  

 

 

 

Tabela 9. Resumo dos domínios e categorias identificadas na análise de conteúdo   

DOMÍNIO A –  
Principais Dificuldades  

DOMÍNIO B –  
Minimização das Dificuldades 

Categoria Categoria 

 

1. Lidar com os idosos  
2. Dificuldades ao nível da comunicação  
3. Dificuldades em compreender os idosos 
4. Dificuldade em que os mesmos cooperem na 

realização das atividades 
5. Dificuldades em conseguir a sua concentração 
6. Falta de recursos e de tempo  
7. Medo que possa acontecer algo que não seja 

fácil de lidar 
8. Falta de paciência 
9. Alterações de humor e comportamentais do 

idoso 
10. Não saber fazer exercícios que estimulem o 

idoso 
11. Dificuldades a fazer a higiene diária 
12. Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 

dificuldade de marcha 
13. Dificuldades em prestar refeições 
14. Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 

desorientação 
15. Dificuldades em gerir conflitos/lidar com 

familiares dos idosos 
16. Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 

perda de memória   
17. Falta formação na equipa/elementos 

especializados 
18. Falta de medicações fortes e/ou eficazes 
19. O idoso quer fazer tudo sozinho   
20. O idoso não querer estar com os outros idosos   
21. Desconhecimento da demência 
22. Falta de formação 

 

1. Formação adequada 
2. Contratar mais pessoal 
3. Haver mais cooperação entre a equipa de 

profissionais 
4. O profissional estar bem psicologicamente 
5. Ter mais conhecimentos e informações  
6. Ter mais tempo disponível 
7. Ter mais paciência e ser mais 

compreensivo 
8. Aprender a fazer exercícios e atividades 

com os utentes para os entreter 
9. Não ter tantos idosos ao seu cuidado 
10. Ter mais tempo de descanso   
11. Realizar ações de sensibilização aos 

profissionais e familiares 
12. Não sei 
13. Não tenho  
14. Acompanhamento técnico por parte de 

profissionais de saúde especializados 
 

DOMÍNIO C – 
Estratégias mais Utilizadas 

DOMÍNIO D – 
De Gestão Complicada 

Categoria  Categoria 

1. Não contrariar o idoso 

2. Tirar dúvidas com colegas mais experientes 

3. Fazer exercícios com o idoso 

1. Teimosia do idoso e comportamentos 

agressivos 

2. Não saber o que fazer/não ter formação 
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4. Usar a comunicação para distração 

5. Ter mais paciência 

6. Aprender a lidar com o idoso 

7. Ser mais atento, calmo e 

carinhoso/compreende-los e dar-lhes mais 

atenção 

8. Ajudar a controlar as emoções do idoso  

9. Não ligar/não valorizar 

10. Trocar com colegas as tarefas  

11. Realizar outras tarefas com idosos menos 

dependentes 

12. Incentivar a sua participação nas tarefas 

3. Falta de tempo/disponibilidade 

4. Fazer as coisas com mais 

atenção/cuidado 

5. Falta de paciência/cansaço psicológico   

6. Trazê-los para o presente 

7. Mante-los no seu espaço 

8. Comunicar/conversar com os idosos 

9. Falta de recursos materiais 

10. Conseguir a sua cooperação nas ABVD 

 

 

Ao longo deste capítulo foram identificados os fundamentos metodológicos 

nos quais o presente estudo assentou, nomeadamente: o desenho de pesquisa, os 

objetivos, a caraterização das variáveis e dos participantes, o material, o 

procedimento de análise dos dados e seu tratamento, apresentando-se em seguida 

os seus principais resultados.  
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Capítulo VI – Apresentação 
dos Resultados   
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6.1. Análises correlacionais 

No exercício de análise dos resultados associados à aplicação do programa 

de formação desenvolvido, começou-se por correlacionar, através do r de Pearson, 

os resultados totais dos conhecimentos e perceções dos participantes, antes e 

depois da implementação do programa de apoio educativo. Os principais resultados 

apresentados na Tabela 10 mostram uma correlação positiva significativa entre os 

conhecimentos e as perceções antes (r=0,752*); entre os conhecimentos antes e 

após a implementação do programa de apoio educativo (r=0,361*); entre os 

conhecimentos antes e as perceções após (r=0,355*); entre as perceções antes e 

os conhecimentos após (r=0,367*) e entre as perceções antes e após a 

implementação do programa de apoio educativo (r=0,403*). Estes resultados não 

constituem particular surpresa já que refletem, em certa medida, o elevado grau de 

fiabilidade da própria escala já antes discutida. De qualquer forma, sinalizam, 

também, e num primeiro momento, o razoável alinhamento do plano de 

conhecimentos e do plano das perceções. 

 

Tabela 10. Correlações entre os scores totais registados antes e depois da 

implementação do programa de apoio educativo (conhecimentos e perceções)  

Valores totais na 
escala de 

conhecimentos e de 
perceções 

Antes da implementação do programa de 
apoio educativo 

Depois da 
implementação do 
programa de apoio 

educativo 

Total nos 
conhecimentos 

Total nas 
perceções 

Total nos 
conhecime

ntos 

Total 
nas 

perceçõ
es 

Antes da 
implementa

ção do 
programa 
de apoio 
educativo 

Total nos 
conhecime

ntos 
-  0,752* 0,361* 0,355* 

Total nas 
perceções 

- - 0,367* 0,403* 

* coeficientes de correlação de Pearson significativos a 1% 

 

 Em seguida, procurou-se analisar as correlações entre as dimensões de 

análise, antes e após a implementação do programa de apoio educativo, nos dois 

grupos contrastantes. Os principais resultados que se encontram espelhados na 

Tabela 11 sustentam uma estabilidade nos resultados, antes e após a 

implementação do programa de apoio educativo, nos dois grupos contrastantes, ou 

seja, no GC observam-se correlações significativas positivas entre os 
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conhecimentos e as perceções antes (r=0,727; p≤0,01); entre os conhecimentos 

antes e após (r=0,407; p≤0,01); entre os conhecimentos antes e as perceções após 

(r=0,323; p≤0,01); entre as perceções antes e os conhecimentos após (r=0,470; 

p≤0,01) e entre as perceções antes e após a implementação do programa de apoio 

educativo (r=0,555; p≤0,01) e, no GE, encontram-se correlações significativas 

positivas entre os conhecimentos e as perceções antes da implementação do 

programa de apoio educativo (r=0,741; p≤0,01); entre os conhecimentos antes e 

após (r=0,389; p≤0,01); entre os conhecimentos antes e as perceções após 

(r=0,433; p≤0,01); entre as perceções antes e os conhecimentos após (r=0,281; 

p≤0,05) e entre as perceções antes e após (r=0,280; p≤0,05). 

 

Tabela 11. Correlações entre os scores totais registados antes e depois da 

implementação do programa de apoio educativo (conhecimentos e perceções) e 

por grupo de teste 

Grupo de controlo 

Valores totais na escala 
de conhecimentos e de 

perceções 

Antes a implementação do programa de 
apoio educativo 

Depois a 
implementação do 
programa de apoio 

educativo 

Total nos 
conhecimentos 

Total nas 
perceções 

Total nos 
conhecime

ntos 

Total 
nas 

perceçõ
es 

Antes a 
implementa

ção do 
programa 
de apoio 
educativo 

Total nos 
conhecime

ntos 
- 0,727* 0,407* 0,323* 

Total nas 
perceções 

- - 0,470* 0,555* 

Grupo experimental 

Valores totais na escala 
de conhecimentos e de 

perceções 

Antes a implementação do programa de 
apoio educativo 

Depois a 
implementação do 
programa de apoio 

educativo 

Total nos 
conhecimentos 

Total nas 
perceções 

Total nos 
conhecime

ntos 

Total 
nas 

perceçõ
es 

Antes a 
implementa

ção do 
programa 
de apoio 
educativo 

Total nos 
conhecime

ntos 
- 0,741* 0,389* 0,433* 

Total nas 
perceções 

- - 0,281(+) 0,280(+) 

* coeficentes de correlação de Pearson significantes a 1% (+) a 5% 
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6.2. Valores médios (conhecimentos e perceções) antes e após a 

implementação do programa de apoio educativo 

Quando se procurou analisar os valores médios obtidos ao nível dos 

conhecimentos e das perceções antes da implementação do programa de apoio 

educativo (Tabela 12), observa-se que não há um efeito significativo diferenciador 

na maioria das variáveis sociodemográficas consideradas, com exceção da variável 

habilitações escolares, onde se verificam maiores conhecimentos (F=7,954; 

p=0,005) e melhores perceções (F=4,783; p=0,004) nos AAD com mais 

habilitações; maiores conhecimentos naqueles que trabalham há menos de 12 

meses (F=3,46; p=0,020); que não realizam trabalho noturno (t=-2,669; p=0,040); 

que não são cuidadores informais (t=2,219; p=0,029) e maiores conhecimentos (t=-

2,397; p=0,019) e melhores perceções (t=-2,735; p=0,008), naqueles que 

pertencem ao GE. Este último resultado é particularmente relevante de assinalar 

pois sugere que o grupo que viria a frequentar a ação de formação já partia com 

uma posição de vantagem nos indicadores que iriam ser utilizados na avaliação do 

impacto da própria formação. Este elemento teria que ser acautelado no momento 

da avaliação das diferenças entre os dois grupos pela presença da formação.  

 

Tabela 12. Valores médios na escala de conhecimentos e perceções, antes da 

implementação do programa de apoio educativo 

Variáveis de caraterização 
sociodemográfica 

Total na Escala antes do programa de apoio educativo - Valor 
Médio (Desvio-Padrão) 

Conhecimentos 
Teste de 

significância 
Perceções 

Teste de 
significân

cia (a) 

Sexo 

Masculino 
(n=5) 

27,8 (2,95) 
t = 0,409 
(p=0,683) 

29,6 (2,19) 
t = 0,475 
(p=0,636) Feminino 

(n=92) 
27,1 (3,77) 28,6 (4,47) 

Estado civil 

Solteiro (n=30) 27,1 (3,71) 

F = 0,255 
(p=0,858) 

28,47 (5,65) 

F = 0,162 
(p=0,922) 

Casado/união 
de facto (n=55) 

27,0 (3,22) 28,8 (3,16) 

Divorciado/ 
Separado 
(n=10) 

28,0 (6,29) 29,1 (6,30) 

Viúvo (n=2) n/a n/a 

Habilitações 
escolares 

Até 4º ano 
(n=15) 

26,2 (1,89) 

F = 7,954 
(p=0,005) 

28,2 (3,28) 

F = 4,783 
(p=0,004) 

Até 9º ano 
(n=49) 

26,4 (2,89) 28,5 (3,29) 

Até 12º ano 
(n=25) 

27,1 (3,89) 27,7 (5,16) 

Ensino 
superior (n=8) 

32,6 (5,98) 33,9 (4,37) 
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Já fez 
formação 

Sim (n=67) 27,5 (4,18) t = 1,427 
(p=0,157) 

29,1 (4,86) t = 1,502 
(p=0,137) Não (n=30) 26,3 (2,25) 27,7 (2,89) 

Antiguidade 

< 12 meses 
(n=19) 

28,4 (2,39) 

F = 3,46 
(p=0,020) 

29,8 (2,54) 

F = 1,433 
(p=0,238) 

12 a 24 meses 
(n=17) 

26,7 (3,52) 28,0 (5,20) 

24 a 36 meses 
(n=15) 

25,3 (2,53) 27,0 (3,55) 

> 36 meses 
(n=46) 

27,8 (3,72) 29,0 (4,79) 

Vínculo 

Área similar 
(n=29) 

26,5 (3,31) 
t = -1,068 
(p=0,288) 

28,2 (3,76) 
t = -0,658 
(p=0,512) Outra área 

(n=68) 
27,4 (3,87) 28,9 (4,38) 

Tipo de 
contrato* 

Contrato sem 
termo (n=72) 

26,9 (4,05) 
t = -0,974 
(p=0,332) 

28,5 (4,84) 
t = -0,648 
(p=0,519) Contrato com 

termo (n=24) 
27,7 (2,24) 29,1 (2,33) 

Tipo de 
horário 

Fixo (n=25) 27,9 (2,58) 
t = 1,23 

(p=0,407) 

29,3 (6,01) 
t = 0,833 
(p=0,407) Rotativo 

(n=72) 
28,4 (4,62) 28,5 (4,38) 

Faz noites 
Sim (n=56) 26,2 (2,58) t = -2,669 

(p=0,040) 

27,9 (3,08) t = -1,92 
(p=0,069) Não (n=41) 28,4 (3,72) 29,8 (4,38) 

É cuidador 
informal 

Sim (n=17) 25,4 (2,09) t = 2,219 
(p=0,029) 

27,4 (3,89) t = 1,332 
(p=0,186) Não (n=80) 27,5 (3,88) 29,0 (4,45) 

Grupo de 
teste 

Controlo 
(n=47) 

26,2 (2,75) 
t = -2,397 
(p=0,019) 

27,5 (3,44) 
t = -2,735 
(p=0,008) Experimental 

(n=50) 
28,0 (4,30) 29,8 (4,87) 

* 1 caso declarou ter contrato de prestação de serviços, sendo omitido por se tratar de uma ocorrência apenas 
(a) Significâncias estatísticas paramétricas para diferenças entre grupos (2 grupos testados a partir do teste de 
comparação de duas médias independentes; 3 ou mais grupos testados com uma análise de variância a 1 
fator) 

 

Analisando os valores médios dos conhecimentos e perceções após a 

implementação do programa de apoio educativo (Tabela 13), observa-se que não 

há um efeito significativo das variáveis sociodemográficas consideradas, com 

exceção do grupo de teste, que mostra ser o GE que apresenta significativamente 

mais conhecimentos (t=-23,27; p=0,005) e melhor perceção sobre demência (t=-

20,211; p=0,005), após a implementação do programa de apoio educativo, por 

comparação ao GC. 
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Tabela 13. Valores médios na escala de conhecimentos e perceções, após a 

implementação do programa de apoio educativo  

 

Variáveis de caraterização 
sociodemográfica 

Total na escala após o programa de apoio educativo - Valor Médio 
(Desvio-Padrão) 

Conhecimentos 
Teste de 

significância 
Perceções 

Teste de 
significância(a) 

Sexo 

Masculino 
(n=5) 

26,6 (3,13) 
t = -1,652 
(p=0,102) 

27,2 (3,49) 
t = -1,375 
(p=0,172) Feminino 

(n=92) 
31,5 (6,63) 31,5 (6,98) 

Estado civil 

Solteiro 
(n=30) 

30,5 (6,62) 

F = 0,194 
(p=0,900) 

30,6 (7,25) 

F = 0,157 
(p=0,925) 

Casado/união 
de facto 
(n=55) 

31,7 (6,49) 31,6 (6,75) 

Divorciado/ 
Separado 
(n=10) 

31,5 (7,67) 31,8 (7,53) 

Viúvo (n=2) n/a n/a 

Habilitações 
escolares 

Até 4º ano 
(n=15) 

30,0 (6,71) 

F = 0,972 
(p=0,409) 

30,1 (7,47) 

F = 0,728 
(p=0,538) 

Até 9º ano 
(n=49) 

31,0 (6,10) 31,0 (6,18) 

Até 12º ano 
(n=25) 

31,5 (6,65) 31,7 (7,19) 

Ensino 
superior 
(n=8) 

34,8 (8,86) 34,4 (9,29) 

Já fez 
formação 

Sim (n=67) 31,7 (6,73) t = 0,890 
(p=0,376) 

31,8 (7,06) t = 1,093 
(p=0,277) Não (n=30) 30,4 (6,23) 30,2 (6,48) 

Antiguidade 

< 12 meses 
(n=19) 

31,4 (6,82) 

F = 1,77 
(p=0,159) 

32,4 (6,64) 

F = 1,278 
(p=0,286) 

12 a 24 
meses (n=17) 

29,0 (6,20) 29,2 (6,70) 

24 a 36 
meses (n=15) 

29,5 (6,57) 29,6 (6,92) 

> 36 meses 
(n=46) 

32,7 (6,45) 32,2 (7,00) 

Vínculo 

Área similar 
(n=29) 

30,8 (6,80) 
t = -0,517 
(p=0,607) 

30,7 (7,28) 
t = -0,576 
(p=0,566) Outra área 

(n=68) 
31,5 (6,51) 31,6 (6,76) 

Tipo de 
contrato* 

Contrato sem 
termo (n=72) 

31,4 (6,73) 
t = 0,493 
(p=0,623) 

31,2 (7,20) 
t = -0,051 
(p=0,959) Contrato com 

termo (n=24) 
30,6 (6,08) 31,3 (5,99) 

Tipo de 
horário 

Fixo (n=25) 32,2 (7,14) 
t = 0,767 
(p=0,445) 

32,3 (7,27) 
t = 0,849 
(p=0,398) Rotativo 

(n=72) 
31,0 (6,39) 31,0 (6,78) 

Faz noites 
Sim (n=56) 30,3 (6,23) t = -1,808 

(p=0,074) 

31,6 (6,82) t = -1,726 
(p=0,088) Não (n=41) 32,7 (6,87) 29,9 (7,31) 
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É cuidador 
informal 

Sim (n=17) 29,8 (6,83) t = 1,012 
(p=0,314) 

29,9 (7,31) t = 0,900 
(p=0,370) Não (n=80) 31,6 (6,52) 31,6 (6,82) 

Grupo de 
teste 

Controlo 
(n=47) 

25,1 (2,68) 
t = -23,327 
(p<0,005) 

24,9 (3,69) 
t = -20,211 
(p<0,005) Experimental 

(n=50) 
37,1 (2,42) 37,3 (2,20) 

* 1 caso declarou ter contrato de prestação de serviços, sendo omitido por se tratar de uma ocorrência apenas 
(a) Significâncias estatísticas paramétricas para diferenças entre grupos (2 grupos testados a partir do teste de 
comparação de duas médias independentes; 3 ou mais grupos testados com uma análise de variância a 1 
fator) 
 

 

6.3. Evidência dos ganhos com o programa de apoio educativo  

Após a validação das diferenças entre o GC e o GE, vamos agora procurar 

validar os ganhos com o programa de apoio educativo, comparando os dois grupos, 

antes e após a implementação do referido programa, para os conhecimentos e 

perceções, nomeadamente tendo em conta que o GE já partia em vantagem nos 

scores respetivos.  

O Gráfico 14 mostra que no GC, há um declínio dos conhecimentos e 

perceções após a implementação do programa de apoio educativo, enquanto se 

observa um claro aumento dos conhecimentos e perceções no seio do GE. 

  
 

Gráfico 14. Mudança nos resultados médios dos grupos de teste, nas dimensões 

em análise (conhecimentos e perceções)  
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A Tabela 14 mostra que a mudança nos resultados médios dos grupos de teste é 

altamente significativa. Foram usados testes paramétricos de comparação de 

médias emparelhadas para cada dimensão de análise e para cada um dos grupos 

de teste. 

 

Tabela 14. Mudança nos valores médios nas dimensões em análise 

(conhecimentos e perceções) por grupo de teste  
 

Diferença 
média 

Desvio-
padrão da 
diferença 

média 

Intervalo de 
confiança para a 
diferença média 

(95%) 
t gl P(a) 

Inferior Superior 

Grupo de 
controlo 

Mudança nos 
valores médios 

de 
conhecimentos 

-1,170 2,959 -2,039 -0,302 -2,712 46 0,009 

Mudança nos 
valores médios 
de perceções 

-2,553 3,367 -3,542 -1,564 -5,198 46 < 0,005 

Grupo 
experimental 

Mudança nos 
valores médios 

de 
conhecimentos 

9,160 4,027 8,015 10,305 16,083 49 < 0,005 

Mudança nos 
valores médios 
de perceções 

7,480 4,752 6,130 8,830 11,130 49 < 0,005 

(a) Significâncias estatísticas paramétricas para diferenças entre os dois momentos testadas com testes de 2 
médias emparelhadas- 

 

 

Conforme se extrai dos resultados apresentados na tabela, não só as 

mudanças são significativas para os dois grupos, nas duas dimensões, mas as 

mudanças são de sentido positivo para apenas o grupo que frequentou a formação. 

Sendo certo que já apresentavam à partida um score mais favorável, o que poderá 

sempre sugerir um ponto de partida em si mais favorável para potenciar os 

impactos da formação, na ausência de impacto positivo da formação esperar-se-ia 

que, mesmo que as diferenças entre grupo de controle e grupo experimental 

permanecessem significantes, a mudança em si não fosse significante para o grupo 

experimental. Não é isso que se observa, concluindo-se que o programa de 

formação terá tido, globalmente, efeitos positivos. 
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6.4. Dificuldades e estratégias  

Por último, procuramos conhecer e identificar as principais dificuldades 

sentidas pelos AAD na prestação de cuidados a pessoas idosas com demência, 

bem como as principais estratégias utilizadas. 

Neste contexto, os dados extraídos e analisados a partir da análise de 

conteúdo, permitiram identificar 22 categorias que elencam as principais 

dificuldades identificadas pelos AAD, conforme se observa na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Principais dificuldades    

DOMÍNIO A – Principais dificuldades  

Categoria Código Unidades de Contexto  
N  

(%) 

Dificuldades ao nível da comunicação  A2 

2,6,7,8,9,13,14,15,16,25,30,31,32,33,34,35,3
6,39,40,41,42,46,48,49,50,51,56,57,58,66,67
,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,
85,88,89,90,91,93,95,96,97 

54 
(55,7%) 

Alterações de humor e 
comportamentais do idoso 

A9 

8,6,16,17,18,19,21,22,25,26,27,29,30,35,37,
42,43,44,46,47,48,50,52,54,59,62,63,64,65,6
8,69,70,72,78,79,80,81,83,84,85,86,88,90,92
,93,94,95,96,97 

49 
(50,5%) 

Dificuldades em compreender os 
idosos  

A3 
1,6,9,12,14,15,16,19,23,24,45,46,58,66,68,7
3,74,77,78,79,80,83,85,86,87,89,90,92,94,95
,96,97 

32 
(33,0%) 

Falta de recursos e de tempo A6 
3,5,9,20,23,24,34,38,46,53,55,56,57,65,66,6
7,69,75,78,79,80,82,83,86,87,89,91,93,94,95 

30 
(30,9%) 

Falta de paciência  A8 
5,9,10,11,13,15,16,17,56,50,51,70,78,79,81,
83,85,86,89,90,91,92,93 

23 
(23,7%) 

Dificuldade em que os mesmos 
cooperem na realização das 
atividades 

A4 
2,22,55,61,70,74,77,79,82,85,87,90,92,93,95
,96,97 

17 
(17,5%) 

Falta de formação  A22 50,60,79,82,83,85,89,93,95,96,97 
11 

(11,4%) 
Dificuldades em conseguir a sua 
concentração  

A5 2,4,15,17,22,77,79,86,89,93 
10 

(10,3%) 

Desconhecimento da demência  A21 53,63,65,79,82,85,89,90,95,97 
10 

(10,3%) 
Não saber fazer exercícios que 
estimulem o idoso  

A10 18,19, 21, 24,79,85,89,95,96 
9 

(9,3%) 

Dificuldades a fazer a higiene diária  A11 28,29,36,40,49,79,84,89 
8 

(8,3%) 
Dificuldades em prestar cuidados a 
idosos com dificuldade de marcha  

A12 30,31,32,33,35,76,80,88 
8 

(8,3%) 

Dificuldades em prestar refeições  A13 28,29,31,32,72,90,92,93 
8 

(8,3%) 
Falta formação na equipa/elementos 
especializados  

A17 38,41,60,80,82,89,90,93 
8 

(8,3%) 
Dificuldades em prestar cuidados a 
idosos com perda de memória   

A16 37,63,85,86,88 
5 

(5,6%) 
Dificuldades em prestar cuidados a 
idosos com desorientação  

A14 33,62,64,94,95 
5 

(5,6%) 

Lidar com os idosos  A1 1,7,13,59 
4 

(4%) 
Dificuldades em gerir conflitos/lidar 
com familiares dos idosos  

A15 34,63,73,93 
4 

(4,0%) 
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Tabela 15. Principais dificuldades (cont.) 

DOMÍNIO A – Principais dificuldades  

Categoria Código Unidades de Contexto  
N  

(%) 

O idoso quer fazer tudo sozinho   A19 47,88,90,93 
4 

(4,0%) 
O idoso não querer estar com os 
outros idosos   

A20 47,70,78,90 
4 

(4,0%) 
Falta de medicações fortes e/ou 
eficazes  

A18 41,63,90 
3 

(3,0%) 
Medo que possa acontecer algo que 
não seja fácil de lidar  

A7 4,84,96 
3  

(3,0%) 

 

 

A análise das respostas neste domínio espelha que as dificuldades de 

comunicação com os idosos se sobrepõem a todas as outras, para 55,7% dos AAD. 

Em seguida, encontram-se as dificuldades em lidar com o idoso devido a alterações 

de humor e comportamentos, como é o caso da agressividade (50,5%). Na mesma 

linha, foram identificadas dificuldades na compreensão do idoso, das suas 

necessidades, dos seus interesses (33%). A falta de recursos e de tempo são 

identificados como dificuldades crescidas na prestação de cuidados (30,9%), bem 

como a falta de paciência (23,7%); a dificuldade em conseguirem que o idoso 

coopere na realização das atividades (17,5%); falta de formação (11,4%); 

dificuldades em conseguir a concentração do idoso (10,3%); o desconhecimento 

da demência (10,3%); não saber fazer exercícios que estimulem o idoso (9,3%); 

dificuldades ao nível da higiene diária; em prestar cuidados a idosos com 

dificuldade de marcha; em prestar refeições; falta de formação na equipa e de 

elementos especializados (8,3%) são outras das dificuldades elencadas. 

Identificam, ainda, dificuldades em prestar cuidados a idosos com perda de 

memória e com desorientação (5,15%); em lidar com os idosos no seu sentido mais 

amplo; em gerir conflitos e/ou lidar com familiares dos idosos; o facto de estes 

quererem fazer tudo sozinhos e não quererem estar com outros idosos (4%). Por 

último, os AAD identificam a falta de medicações fortes e/ou eficazes para 

tranquilizarem os idosos e o medo de que possa acontecer alguma coisa que não 

seja fácil de ser gerida (3%), como dificuldades acrescidas na prestação de 

cuidados a idosos com demência.  

Eis aqui algumas das suas observações: 

“A maior dificuldade é quando eles não colaboram e são teimosos. 

Repetem sempre a mesma coisa e por isso é preciso ter paciência 
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para os compreender (…) mas nem sempre sei o que lhes responder”. 

(E13) 

“As três principais dificuldades sentidas são saber lidar com o utente 

nas alturas em que ele está mais agitado; não conseguir compreender 

o que ele precisa ou quer; não saber fazer exercícios que estimulem 

o utente” (E21) 

“Sinto muita dificuldade quando lhes vou dar o banho, porque nunca 

querem. O mesmo acontece com a comida (…), por vezes também se 

recusam a comer” (E28) 

“Os cuidados de higiene é sempre o mais difícil, porque o idoso nem 

sempre o quer… depois temos a dificuldade de comunicação, nem 

sempre nos ouvem e nós nem sempre os ouvimos” (E36) 

“Não é fácil compreendê-los e comunicar com eles… por vezes falam 

coisas repetidas e não se entende” (E39) 

“Para mim o mais difícil é saber lidar com eles quando estão 

agressivos, insultam e se recusam a interagir cm os próprios colegas 

e tentar realizar as tarefas sozinhos, mesmo sem saber o que estão a 

fazer” (E47) 

“As maiores dificuldades passam por compreender o que eles dizem; 

não ter formação para lidar com idosos com demência e a falta de 

tempo” (E50) 

“O mais complicado é o desconhecimento da doença... e a falta de 

tempo para poder dar atenção ao idoso, devido às rotinas diárias que 

tenho que realizar” (E53) 

“O mais difícil é comunicar com eles, pelo que precisamos de mais 

tempo e de mais pessoas a trabalhar. Os AAD existentes são 

efetivamente poucos para fazer todo o trabalho” (E57) 

“Eu não sei lidar com idosos com demência… falta-me informação 

para saber como devo lidar com ele e com as suas exigências” (E60) 

“Cuidar do idoso é sempre vivenciar níveis elevados de stress, de 

sobrecarga física e emocional e alguma insatisfação laboral devido 
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aos elevados níveis de dependência dos mesmos e às pequenas 

alterações de comportamento associadas à doença” (E63) 

“Todos os dias querem ir embora para casa quando não entendem o 

que eu digo ou fazem o contrário… é preciso uma dose de paciência” 

(E69) 

“O mais complicado é eu manter a paciência, porque tenho outras 

pessoas para tratar e eles são muito lentos” (E71) 

“É muito difícil compreendê-los. Eles comunicam com muita 

dificuldade e depois não se compreende… agora querem uma coisa 

e daqui a nada querem outra” (E78) 

“Não temos grandes recursos humanos para tratar de todos os idosos 

como gostaríamos… por isso, nem sempre temos tempo, 

disponibilidade e paciência para prestar um cuidado mais adequado 

ao idoso” (E82) 

“A maior dificuldade é quando eles não cooperam com as tarefas que 

temos que fazer. Por exemplo, tenho que o levantar para o limpar nas 

costas e ele teima em ficar deitado… o corpo mole e rígido e nem 

sempre se consegue adiantar o serviço” (E84) 

“Não há ninguém especializado em demência na equipa, o que 

dificulta as coisas” (E86) 

“Às vezes o mais complicado nem é o idoso, mas gerir os conflitos 

com as famílias. Nem sempre aparecem e querem saber, mas depois 

gostam de dizer coisas que não fazem sentido nenhum” (E90) 

“Eu acho que os profissionais de saúde deveriam dar medicações 

mais fortes ou que fossem mais eficazes para eles ficarem mais 

quietos” (E94) 

Em seguida, analisaram-se os dados relativos ao Domínio B, que se refere à 

minimização das dificuldades, tendo sido possível identificar 14 categorias que 

elencam as estratégias que poderiam ser utilizadas para se colmatar algumas das 

dificuldades identificadas, conforme se observa na Tabela 16. 
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Tabela 16. Minimização das dificuldades    

DOMÍNIO B – Minimização das dificuldades   

Categoria Código Unidades de Contexto  
N  

(%) 

Formação adequada B1 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,31,32,33,34,35,37,38,40,42,43,4
6,48,50,51,53,55,56,58,60,63,64,67,68,69,70
,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,85,86,87,
90,92,93,94,96,97 

67 
(69,0%) 

Contratar mais pessoal  B2 
2,25,26,27,28,30,31,32,33,34,38,41,43,46,50
,51,54,55,56,57,66,67,70,73,74,75,77,80,82,
83,88,90,91,93,95,97 

36 
(37,0%) 

Ter mais tempo disponível  B6 
9,10,27,28,30,31,33,34,36,38,40,45,46,48,50
,54,55,59,65,66,67,69,70,71,73,74,75,77,78,
79,80,83,86,89,90,96 

36 
(37,0%) 

Ter mais conhecimentos e 
informações  

B5 
8,15,16,17,28,29,34,36,46,49,50,52,58,61,62
,64,66,70,71,74,76,77,80,82,83,88,90,91,93,
95,97 

31 
(31,9%) 

Ter mais paciência e ser mais 
compreensivo  

B7 
10,16,29,31,32,33,38,39,43,45,46,50,64,70,7
1,77,79,80,83,85,86,87,90,92,93 

25 
(25,8%) 

Ter mais tempo de descanso   B10 
32,43,54,55,72,78,79,80,83,84,86,88,91,93,9
5,96,97 

17  
(17,5%) 

Aprender a fazer exercícios e 
atividades com os utentes para os 
entreter 

B8 21,27,70,72,76,77,85,86,89,90,91 
11 

(11,3%) 

Não ter tantos idosos ao seu cuidado B9 25,26,43,75,84,86,87,89,90 
9 

(9,3%) 
Acompanhamento técnico por parte de 
profissionais de saúde especializados  

B14 53,63,66,68,75,91,93,95,96 
9 

(9,3%) 
Realizar ações de sensibilização aos 
profissionais e familiares  

B11 34,43,60,80,86,89,92 
7 

(7,2%) 
Haver mais cooperação entre a equipa 
de profissionais  

B3 2,28,47,85,89 
5 

(5,6%) 
O profissional estar bem 
psicologicamente  

B4 5,59,91,93,95 
5 

(5,6%) 

Não sei  B12 44 
1 

(1,0%) 

Não tenho  B13 51 
1 

(1,0%) 

 

 

A análise das respostas neste domínio mostra que para 69% dos AAD a 

formação adequada poderia ser uma das formas para colmatar as dificuldades 

enunciadas anteriormente. Para 37% dos inquiridos a contratação de mais pessoal 

e ter mais tempo disponível seria outra estratégia; era importante igualmente ter 

mais conhecimentos e informações acerca da demência (31,9%); ter mais 

paciência e ser mais compreensivo com os idosos (25,8%). Há quem refira a 

necessidade de ter mais tempo de descanso (17,5%) e de aprender a fazer 

exercícios e atividades com os idosos para os entreter (11,3%).  

O não ter tantos idosos ao seu cuidado e ter um acompanhamento técnico por 

parte de profissionais de saúde especializados são estratégias referenciadas por 

9,3% dos AAD. A necessidade de realizar ações de sensibilização aos profissionais 

e familiares (7,2%); haver mais cooperação entre a equipa de profissionais e o 
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profissional prestador de cuidados estar bem psicologicamente (5,15%), são outras 

estratégias elencadas. Por último, há ainda quem refira não ter estratégias para 

apresentar ou não saber (1%). 

Apresenta-se, de seguida, alguns dos seus testemunhos: 

“É preciso mais formação para saber como lidar com o idoso com 

demência” (E1) 

“É preciso que estejamos psicologicamente bem, pois se assim não 

for, não fazemos nada” (E5) 

“Reduzir o número de idosos que tenho ao meu cuidado, facilitaria e 

muito” (E25) 

“Precisamos de mais tempo e por isso teríamos que estar sempre 

duas pessoas a fazer as coisas para podermos ter mais tempo” (E27) 

“Há muita falta de pessoal… mas há muita gente que quer trabalhar, 

por isso era aumentar o número de profissionais que lidam com o 

idoso” (E30) 

“A ideia passaria por ministrar mais formações aos profissionais de 

saúde, a nós e sensibilizar os familiares para estas questões” (E34) 

“Era importante haver mais recursos e mais pessoal especializado 

para ajudar” (E41) 

“A ideia não era fazer mais formações, porque essa eu tenho. Era ter 

mais informação e conhecimento e para isso era importante 

acompanhar os profissionais de saúde para aprender sobre a 

demência” (E54) 

“Precisamos de mais tempo… e mais descanso” (E55) 

“Seria ter mais paciência com o idoso, ser mais compreensiva, dar-

lhes mais amor e atenção” (E59) 

“Teríamos que ter mais tempo para estar com eles, para conversar, 

para os conhecer e para lhes dar mais carinho” (E65) 
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“Ter mais pessoas a trabalhar com formação em idosos com 

demência; ter formação sobre a comunicação que devemos ter com 

esses idosos e saber o que fazer quando eles estão agressivos” (E68) 

“Devíamos de aprender exercícios de estimulação física e cognitiva 

para fazer com eles para os entretermos enquanto fazemos o nosso 

trabalho” (E72) 

“O facto de os profissionais terem formação vai permitir um maior 

conhecimento sobre a pessoa idosa com demência, que fará com que 

se possa minimizar as dificuldades. O conhecimento e a prática aliam-

se para minimizar as dificuldades que sentimos no dia-a-dia” (E77) 

“Eu acho que deveríamos ser mais e isso implicaria mais 

contratações; se fossemos mais teríamos mais tempo para estar com 

os idosos, para conversar com eles e para os conhecer. Isto iria 

facilitar o nosso trabalho, porque assim eles até iriam cooperar” (E80) 

“O essencial era que a equipa de profissionais estivesse articulada na 

prestação dos cuidados… aqueles que sabem mais, que têm mais 

experiência, mais informação, mais conhecimentos, deveriam ensinar 

aqueles que chegam sem formação” (E81) 

“Eu estou cá há muito pouco tempo e não tive ainda formação. Eu 

vejo o que as minhas colegas fazem e vou aprendendo. Quando as 

coisas correm mal eu aprendo como se deve fazer” (E83) 

“Quando iniciamos o nosso trabalho, é sempre a andar…  não temos 

tempo para nada, nem para descansar. Depois quem paga são os 

idosos, porque não temos muita paciência” (E85) 

“A formação iria ajudar a compreender melhor as coisas do idoso com 

demência. Teria que ser uma formação prática, com exemplos 

práticos que acontecem no dia-a-dia, para podermos aprender como 

devemos lidar com eles” (E88) 

No que diz respeito aos dados relativos ao Domínio C, que se refere às 

estratégias mais utilizadas pelos AAD no seu dia-a-dia, foi possível identificarem-
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se 12 categorias que espelham as estratégias que são colocadas em prática, 

quando há dificuldades a ser geridas, conforme se observa na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Estratégias mais utilizadas     

DOMÍNIO C – Estratégias mais utilizadas    

Categoria Código Unidades de Contexto  
N  

(%) 

Ser mais atento, calmo e 
carinhoso/compreende-los e dar-
lhes mais atenção  

C7 

4,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,24,30,3
5,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51
,52,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,73,75,
75,76,77,78,80,81,83,85,87,88 

54 
(55,7%) 

Usar a comunicação para distração  C4 

4,6,7,9,13,15,18,19,21,22,26,28,29,31,32,33,
42,44,46,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,61,6
2,64,65,67,68,69,70,73,75,77,79,81,83,84,86
,88,89,92,96,97 

50 
(51,6%) 

Ter mais paciência  C5 
5,8,10,11,12,14,15,16,17,18,36,38,44,45,46,
47,48,49,50,51,53,54,57,60,62,66,70,74,75,7
7,78,82,85,86,88,89,92,93,95,97 

40 
(41,2%) 

Fazer exercícios com o idoso  C3 
2,17,18,19,20,21,25,43,44,52,55,61,63,64,67
,70,72,73,74,75,76,80,81,83,86,89,90,91,93,
94,96 

31 
(31,9%) 

Não contrariar o idoso  C1 1,3,5,6,7,9,13,16,20,23,28,37,44,71,88,89,90 
17  

(17,5%) 

Aprender a lidar com o idoso C6 
8,11,12,28,29,48,49,50,53,68,74,75,81,83,86
,87,89 

17  
(17,5%) 

Ajudar a controlar as emoções do 
idoso 

C8 15,17,18,19,43,51,53,63,74,75,86,84,95,97 
14 

(14,4%) 
Tirar dúvidas com colegas mais 
experientes 

C2 2,29,39,69,74,79,81,85 
8 

(8,3%) 

Não ligar/não valorizar  C9 26,27,43,56,85,86,87,88 
8 

(8,3%) 
Incentivar a sua participação nas 
tarefas  

C12 61,63,82,86,84,89 
6 

(6,2%) 
Realizar outras tarefas com idosos 
menos dependentes  

C11 41,79,81,83 
4 

(4,0%) 

Trocar com colegas as tarefas C10 29,95,97 
3  

(3,0%) 

 

 

Para 55,7% a estratégia mais utilizada é procurar estar mais atento ao idoso, 

mais calmo e carinhoso, com o intuito de o compreender e dar-lhe mais atenção. 

Para 51,6% o recurso é a comunicação, enquanto fonte de distração do idoso para 

poder realizar as tarefas que são necessárias. Já para 41,2% a estratégia utilizada 

é ter mais paciência para os comportamentos de teimosia e de recusa por parte do 

idoso. Há ainda quem prefira fazer exercícios com o idoso, como forma de o distrair 

(31,9%). Não contrariar o idoso e aprender a lidar com ele são outras estratégias 

sugeridas por 17,5% dos AAD. Há ainda quem considere que seja importante 

ajudar a controlar as emoções do idoso (14,4%). Tirar dúvidas com os colegas mais 

experientes, não ligar ou não valorizar são outras estratégias utilizadas por 8,3% 

destes profissionais. Cerca de 6% prefere incentivar os idosos a participar nas 
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tarefas que tem que realizar; 4% realiza outras tarefas com idosos menos 

dependentes e 3% destes profissionais troca com colegas as suas tarefas, quando 

a sua realização é dificultada pelo idoso. A este propósito, apresentam-se os 

seguintes comentários: 

 “O que costumo fazer é perguntar quando tenho dúvidas aos colegas 

mais experientes e tentar estimular qualquer tipo de resposta da parte 

do idoso, para o entreter” (E2) 

“Tento ter paciência com ele, saber lidar com ele e ser carinhosa” (E8) 

“Eu tenho muita paciência, falo com calma, com carinho e amor. 

Utilizo esta prática que aprendi em cursos que tirei para o efeito” (E14) 

“Primeiramente é necessário que o idoso colabore connosco para que 

as coisas sejam feitas e por isso tenho que captar a atenção dele com 

algo do seu interesse. Depois tenho que ser cuidadosa com ele, não 

forçando mas motivando-o para cooperar e depois é controlar as 

emoções dele que possam surgir no momento” (E17)  

“Tenho que concordar com o que ele diz” (E20) 

“Eu procuro ter calma, e distrai-lo com outras coisas como jogos, 

atividades e exercícios mentais” (E21) 

“Concordo com ele em várias situações” (E23) 

“Eu procuro estar sempre a falar de coisas que até nem interessam 

para os distrair. Depois dou-lhes rapidamente o banho e não ligo 

àquilo que eles possam dizer ou fazer” (E26) 

“Eu peço ajuda a colegas mais velhas ou chama a enfermeira. Às 

vezes deixo-os e vou tratar de outros utentes menos dependentes. 

Por vezes troco as tarefas com outras colegas” (E29) 

“A minha estratégia é sempre esta: mudo de assunto” (E31) 

“Quando eles são muito agressivos, eu não ligo. Nem sequer lhes dou 

importância e continuo a fazer o meu trabalho” (E43) 

“Nem sempre se consegue manter a paciência, porque repetem muito 

o que pretendem e às vezes não faz qualquer sentido e depois ficam 
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agressivos. Por isso eu procuro distrai-los com conversa, vou falando 

de tudo um pouco para que estejam distraídos, ao mesmo tempo que 

vou fazendo o que tenho para fazer. Depois vou incentivando-os para 

me ajudarem e envolvo-os na tarefa. No final sou sempre carinhosa, 

faço uma festa e agradeço ele ter sido cooperante” (E44) 

“Eles são muito teimosos. A minha estratégia é não ligar, não valorizar 

o que dizem… sim, porque às vezes são cruéis naquilo que dizem” 

(E46) 

“Às vezes tenho muito para fazer e por isso peço a outra colega para 

fazer o trabalho e eu vou fazer o trabalho com outros idosos mais 

independentes” (E49) 

“Quando eles têm tendência para gritar eu falo num tom mais baixo 

para os acalmar. Se estiverem agressivos, digo-lhes que estou ali 

para ajudar nas suas tarefas. Em outras situações falo de coisas que 

sei que podem ser do interesse deles para os distrair” (E52) 

“Eles são muito chatos e estão sempre a repetir o mesmo. Às vezes 

estamos muito cansadas porque passam o tempo todo a dizer a 

mesma coisa. Quando é assim vou sempre procurar ajuda de uma 

colega mais velha e saio um pouco da sala para descansar a minha 

cabeça” (E54) 

“Eu mantenho sempre o contacto ocular. Falo calmamente e explico 

o que vou fazer e como quero que ele coopere. Depois começo a fazer 

perguntas sobre o tempo, a família, os interesses, etc… para o 

distrair” (E58) 

“A minha forma de dar a volta é estar sempre a falar, contar histórias, 

faze-los rir e ter muita paciência” (E79) 

“Eles são todos diferentes. Por isso é importante aprender a lidar com 

os idosos, saber os seus interesses, os seus gostos” (E87) 

“Devemos não ligar e dar-lhes razão” (E91) 
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Por último, quando analisamos os dados decorrentes do Domínio D, que se 

refere àquilo que é mais complicado de lidar ou de gerir, foi possível identificarem-

se 10 categorias, conforme se observa na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Mais complicado de gerir     

DOMÍNIO D – Mais complicado de gerir     

Categoria Código Unidades de Contexto  
N  

(%) 

Teimosia do idoso e comportamentos 
agressivos  

D1 
1,7,12,13,15,17,20,23,26,31,32,33,35,36,37,
39,40,41,44,45,46,47,50,51,52,53,54,65,70,7
2,73,75,76,77,80,83,85,86,87,89,92,93,94,95 

44 
(45,4%) 

Falta de tempo/disponibilidade  D3 
3,5,14,26,27,30,37,38,39,43,44,46,48,50,51,
52,53,55,56,57,58,66,67,69,70,74,76,77,80,8
1,83,86,87,89,90,91,92,93 

38 
(39,2%) 

Falta de paciência/cansaço 
psicológico   

D5 
5,10,14,15,43,44,49,50,51,64,68,72,76,78,79
,80,84,86,87,89,90,92,93,94,96,97 

26 
(26,8%) 

Não saber o que fazer/não ter 
formação  

D2 
2,11,16,19,21,33,43,44,50,53,63,73,80,83,86
,87,89,90,92,93,95,96 

22 
(22,7%) 

Comunicar/conversar com os idosos  D8 
24,42,44,56,70,71,73,76,77,79,80,83,86,89,9
1,94,97 

17 
(17,5%) 

Falta de recursos materiais  D9 
27,38,41,43,44,50,69,79,80,83,86,87,89,92,9
3 

15 
(15,5%) 

Conseguir a sua cooperação nas 
ABVD 

D10 61,79,83,86,92,95,96,97 
8 

(8,3%) 

Trazê-los para o presente  D6 6,12,29,83,85,86,89 
7 

(7,2%) 
Fazer as coisas com mais 
atenção/cuidado  

D4 4,16,60,80,85,86 
6 

(6,2%) 

Mante-los no seu espaço  D7 8,18,70,73,95 
5 

(5,6%) 

 

Verificou-se que, para 45,4% dos participantes, o mais complicado é a 

teimosia e os comportamentos agressivos do idoso. Também para 39,2% é a falta 

de tempo e de disponibilidade. Para 26,8% a falta de paciência e o cansaço 

psicológico. Já 22,7% refere-se ao não saber o que fazer e ao não ter formação. 

Cerca de 17% assinala a dificuldade em comunicar e conversar com os idosos; 

15,5% assinala a falta de recursos materiais; 8,3% a dificuldade em conseguir a 

cooperação do idoso na ABVD; 7,2% a dificuldade em trazê-los para o presente; 

6,2% fazer as coisas com mais atenção e cuidado e 5,6% manter os idosos no seu 

espaço. Os seguintes testemunhos ilustram os dados apresentados: 

“O tempo e a disponibilidade é muito pouco para estar com eles, pois 

temos sempre muito trabalho e muitos idosos para cuidar” (E3) 
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“Nem sempre é fácil conseguir alguma coisa deles porque alguns 

vivem no passado, no antigamente e as coisas do agora não lhes 

dizem nada” (E6) 

“É muito difícil lidar com a teimosia deles” (E7) 

“Eles são chatos, repetitivos e cansativos… nem sempre há paciência 

e o cansaço psicológico é muito” (E10) 

“O facto de o idoso com demência estar sempre a perguntar o mesmo 

e nós que não temos formação saber o que podemos responder” 

(E19) 

“Falta de tempo e de material” (E27) 

“Quando falam como se fossem novos… falam da mãe como se 

fossem crianças. Eu não sei o que dizer, não sei o que fazer porque 

não tenho formação” (E32) 

“Não sei lidar com eles quando eles se tornam agressivos” (E33) 

“O tempo é muito curto para fazer com que eles cooperem nos 

cuidados prestados…se estivermos à espera deles, nunca mais 

terminamos o trabalho. É cansativo” (E38) 

“É difícil falar com eles. Quando eles estão sempre a repetir a mesma 

coisa, por exemplo, que querem ir para casa, eu não sei o que 

responder… não sei o que dizer para que eles fiquem mais tranquilos” 

(E42) 

“Quando eles não realizam as ABVD, são agressivos e teimosos” 

(E48) 

“Quando o idoso se recusa a comer; quando o idoso não quer fazer a 

higiene pessoal” (E52) 

“Quando eles estão mais agitados temos que fazer as coisas mais 

calmamente, com mais cuidado” (E61) 

“Para mim é a comunicação, não sei o que dizer quando eles estão 

sempre a falar do passado. Não ter muito tempo para os distrair” (E70) 
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“E muito difícil que eles fiquem no seu lugar. Por exemplo, se estão 

no quarto, estão sempre a sair de lá. Se estão na sala, estão sempre 

a sair de lá.” (E73) 

“Tenho poucos dias de descanso e sinto-me exausta… nem sempre 

tenho paciência e sei que eles ficam tristes” (E89) 

 “Os comportamentos de teimosia e os comportamentos agressivos” 

(E92) 

“Tenho muitos doentes para cuidar e pouca disponibilidade” (E93) 

“Às vezes quando estão mais agitados, preciso de fazer as coisas com 

mais atenção para não me esquecer de nada” (E95) 
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Analisados os valores médios dos conhecimentos e das perceções antes da 

implementação do programa de apoio educativo, os principais resultados 

mostraram não haver um efeito significativo na maioria das variáveis 

sociodemográficas consideradas, pese embora algumas variáveis (e.g., 

habilitações escolares, antiguidade, trabalho noturno, cuidadores informais e grupo 

de teste), tenham apresentado pequenas variações significativas, não muito 

relevantes. Quando, no entanto, são comparados os valores médios dos 

conhecimentos e das perceções após a implementação do programa de apoio 

educativo, observa-se que não existem diferenças estatisticamente significativas 

nas variáveis sociodemográficas consideradas, com a exceção do grupo de teste 

que mostra uma diferença de conhecimentos e de perceções absolutamente 

esmagadora, entre o GC e o GE, a favor deste último.  

Ao pormenorizamos a evidência dos ganhos com a realização do programa 

de apoio educativo, foi possível observar que, no GC, há um ligeiro declínio dos 

conhecimentos e das perceções após a implementação do programa, enquanto se 

observa um claro aumento destes no GE, sendo essas mudanças estatisticamente 

significativas. 

Refletindo sobre os resultados é importante referir a fiabilidade dos mesmos, 

já que esta é garantida pela observação das estatísticas preliminares que 

mostraram uma distribuição equivalente das variáveis sociodemográficas pelos 

grupos; valor de alfa de Cronbach indicadores de uma boa consistência interna 

entre os itens, antes e após a sessão de formação, bem como valores que 

asseguram a capacidade do instrumento em discriminar os sujeitos; e resultados 

correlacionais que reforçam a estabilidade dos resultados antes e depois da 

implementação do programa de apoio educativo, bem como em função dos dois 

grupos considerados. 

Os resultados deste estudo - ao evidenciar a relação de causalidade estudada 

- suportam a importância da formação dos cuidadores formais em global e nos AAD 

especificamente, contribuindo em parte, para o conceito de competência. Conceito 

esse que, segundo Tracy & Summers, 2001, cit. por Sousa, 2011, no domínio da 

geriatria é definido como a “demonstração de uma ou mais skills baseada em 

conhecimento, resultante de programas de formação e experiência” (p.32). 



164 

 

Ainda assim, estes resultados mostram ser possível ocorrer uma mudança ao 

nível dos conhecimentos e das perceções após implementação de um programa 

de apoio educativo, tal como diversos estudos têm sustentado (e.g., Carvalho, 

2012, 2016; Coffey, 2004; Fitzpatrick & Roberts, 2004; Lerner et al., 2010), sendo 

que os profissionais que não se encontram devidamente treinados se sentem 

inseguros nos cuidados que prestam (Barbosa et al., 2011; Lerner et al., 2010). 

Por conseguinte, acredita-se que havendo uma melhoria ao nível dos 

conhecimentos e das perceções, estas acabam por influenciar positivamente o 

nível da qualidade dos serviços prestados (Glaister & Blair, 2008; Maas et al., 2008; 

Smith et al., 2005) e, consequentemente, da QdV dos idosos (Stone, 2004; 

Zimmerman et al., 2005).  

Apesar de as temáticas do programa de apoio educativo se deverem centrar 

no cuidador e, essencialmente, estar orientadas para a otimização do seu papel 

(Carvalho, 2016; Figueiredo et al., 2012), assume-se que há necessidade de o 

gerontólogo realizar o levantamento das necessidades e expectativas dos AAD, 

para que se possam ser desenvolvidos programas integrados de intervenção, no 

sentido da motivar, estimular a participação ativa e promover melhorias efetivas de 

práticas, tanto nos comportamentos como em atitudes. 

Para que isto possa ocorrer é fundamental que estes cuidadores tenham ao 

seu dispor uma oferta de conhecimentos especializados por forma a tornarem-se 

qualificados e capacitados no que diz respeito ao cuidar (Dutra et al., 2018). 

De facto, estudos têm mostrado a falta de conhecimentos dos AAD (e.g., 

Carneiro et al., 2009; Conceição, 2012; Fernandes et al., 2010; Kuske et al., 2007) 

e que aportam grandes dificuldades no desenvolvimento da sua atividade (Ferreira, 

2012; Garrido, 2017). É neste contexto que o profissional de gerontologia deve agir, 

promovendo a disseminação da informação para todos os profissionais que cuidam 

dos idosos. No caso específico da demência, é fundamental que o AAD possua 

informação consistente e congruente sobre a doença, diferenciação das tipologias 

e aspetos a elas associados, para que a sua prática possa ser ajustada às 

necessidades destes idosos (Sousa et al., 2007). 
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Procurou-se, ainda, traçar o perfil dos cuidadores formais do presente estudo, 

tendo-se constatado uma maior presença do sexo feminino; numa faixa etária entre 

os 18 e os 64 anos de idade; casados e com habilitações académicas ao nível do 

9.º ano escolaridade. 

Estes resultados encontram-se alinhados com os estudos que sustentam a 

presença maioritária do sexo feminino nesta profissão (Araújo et al., 2012; Azevedo 

et al., 2010; Beringuilho, 2013; Cardoso, 2015; Carneiro et al., 2009; Castanheira, 

2013; Karsh, 2003; Loureiro, 2016; Paulino et al., 2009; Rodrigues, 2014;); idades 

com grande amplitude (Araújo et al., 2012; Azevedo et al., 2010; Beringuilho, 2013; 

Castanheira, 2013; Karsh, 2003; Loureiro, 2016; Rodrigues, 2014; Scott et al., 

2007); casadas (Azevedo et al., 2010; Beringuilho, 2013; Castanheira, 2013; 

Cunha, 2012; Loureiro, 2016; Rodrigues, 2014) e com habilitações de nível 

médio/baixo (Araújo et al., 2012; Beringuilho, 2013; Carneiro et al., 2009; 

Castanheira, 2013; Infante, 2016; Karsh, 2003; Loureiro, 2016; Paulino et al., 2009; 

Rodrigues, 2014). 

Por último, procurou-se conhecer e identificar as principais dificuldades 

sentidas pelos AAD na prestação de cuidados a pessoas idosas com demência, 

bem como as principais estratégias utilizadas. Os principais resultados mostraram 

que a comunicação e alterações de humor e de comportamento do idoso se 

configuram nas principais dificuldades sentidas pelos AAD, designadamente na 

teimosia e comportamentos agressivos dos idosos.  

Estes dados estão alinhados com os diferentes estudos que têm mostrado as 

dificuldades vivenciadas pelos cuidadores formais de idosos (e.g., Margarido, 2016; 

Paulino et al., 2009). São ainda congruentes com os estudos que têm vindo a 

reforçar a natureza pouco atrativa da profissão de cuidador formal, devido a fatores 

intrínsecos ao trabalho em si (e.g., Beringuilho, 2013; Cardoso, 2015; Potter et al., 

2006; Ron & Lowenstein, 2002) e às particularidades e caraterísticas da população 

idosa com demência (e.g., Barbosa et al., 2011; Cepeda 2013; Coutinho, 2015; 

Cunha, 2012; Fonseca, 2014; Garrido, 2017). 

Estudos têm mostrado que, nos idosos com demência, as principais 

dificuldades mencionadas se associam às alterações comportamentais (e.g., 
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Loureiro, 2016; Paulino et al., 2009) e dificuldades comunicacionais (e.g., Barbosa 

et al., 2011; Delfino et al., 2016; Loureiro, 2016). 

Quanto à minimização das dificuldades, observam-se que a formação 

adequada foi a mais elencada pelos AAD, associada a um conjunto de 

comportamentos positivos por parte do profissional, como por exemplo ser mais 

atento, calmo e carinhoso, procurando compreender e dar mais atenção ao idoso 

e usar a comunicação para os distrair.  

 De facto, reconhece-se que os AAD são profissionais fundamentais para a 

preservação e manutenção da QdV dos idosos (Stone, 2004; Zimmerman et al., 

2005), sendo que a formação profissional é elencada como estratégia fundamental 

para que as principais dificuldades possam ser ultrapassadas (e.g., Almeida, 2014; 

Barbosa et al, 2011; Carvalho, 2012; Cepeda, 2013; Conceição, 2012; Coutinho, 

2015; Cunha, 2012; Delfino et al., 2016; Dutra et al., 2018; Dzhankarashvili, 2017; 

Ferreira, 2012; Ferreira, 2014b; Pereira & Marques, 2014; Queluz et al., 2019; São 

José et al., 2016). 

Como contributo para os cuidados prestados aos idosos institucionalizados, 

tal como afirma Pereira & Marques (2014), torna-se necessária a promoção e o 

desenvolvimento de programas de formação direcionados aos cuidadores formais, 

com destaque para a importância do papel e contributo dos “profissionais de 

Enfermagem no planeamento e execução de ações de formação para este grupo 

profissional” (p.138). 
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Globais 

A presente dissertação pretendeu ser um contributo de fundo, na forma de um 

programa de formação estruturado e testado, consubstanciado numa experiência 

com resultados claramente positivos, significantes e fortes. 

No caminho teórico percorrido na presente dissertação - para a compreensão 

da demência enquanto quadro neurovegetativo que acomete a população idosa - a 

análise dos seguintes temas assumiu importância acrescida: Problemática do 

envelhecimento e contexto demográfico em Portugal; Respostas sociais, políticas 

e institucionalização; Processo de envelhecimento e patologias associadas com 

foco nas demenciais; Ato de cuidar e cuidadores; e, por último, a compilação de um 

conjunto de estudos sobre cuidadores formais de idosos. 

 Foi também apresentado o perfil dos AAD e enumeradas as suas principais 

dificuldades, estratégias e pontos críticos da prática profissional em contexto 

institucional, evidenciando a necessidade de melhores conhecimentos e 

perceções, tanto na referência à necessidade de formação per si, como também 

evidenciando temáticas de centralidade a endereçar via programas especializados. 

Mostrou-se ainda que o perfil dos AAD se carateriza por uma presença 

maioritariamente feminina, com idades com grande amplitude, casadas e com 

habilitações de nível médio/baixo, e que as comunicações e as alterações de humor 

e de comportamento do idoso configuram as principais dificuldades sentidas pelos 

AAD. 

Características 

O estudo teve um desenho quase-experimental, exploratório e de natureza 

descritiva mista (qualitativa e quantitativa) permitindo uma abordagem experimental 

na análise de relações causais, dentro dos constrangimentos de natureza ética e 

logística. 

Teve como população 129 AAD pertencentes a instituições prestadoras de 

cuidados a idosos com demência, uma amostra de 97 indivíduos agrupados 

aleatoriamente em 2 grupos: Experimental (n=50) e controlo (n=47), configurando 

uma significância face à população em estudo de 75,1%. 
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Limitações  

Assumindo-se como um ponto de partida para trabalhos futuros, a reflexão 

sobre as suas limitações é fundamental. Uma delas remete para o reduzido 

tamanho amostral, não permitindo uma generalização dos resultados e 

condicionando, de certa forma, as opções estatísticas realizadas. As dificuldades 

sentidas ao nível da colaboração e timings propostos para recolha de dados 

revelaram-se, igualmente, limitadoras. 

Considerações finais 

Apresentamos um conjunto de resultados que nos sugerem que o plano de 

formação montado é eficaz, sugerindo valer a pena ser utilizado por profissionais 

de gerontologia, nomeadamente, que operem na área de prestação de cuidados a 

pessoas com demência. 

Não sendo revolucionário, vem reforçar e solidificar toda uma linha de 

discussão na literatura que destaca o papel fundamental que a formação tem nos 

atores do ecossistema gerontológico, na perspetiva de prestação de cuidados de 

qualidade. 

Diz-nos a Psicologia que o que antecede o comportamento é o conhecimento 

existente sobre as consequências e representações sociais que temos sobre o que 

está envolvido nesse comportamento: “Comportamento é a variável dependente da 

psicologia” (Todorov, J., 2019, p. 35). Este trabalho assume-se como um contribudo 

para a evidência de que, a formação especializada se reflete em melhores 

conhecimentos e representações sobre o que está em causa na interação com um 

utente com demência, garantindo assim, uma prática mais adequada aos padrões 

de qualidade de cuidados. 

Este estudo, traz sobretudo esse contributo para a problemática amplamente 

discutida - em concreto, a baixa qualidade dos cuidados a utentes com demência - 

apontando e reforçando orientações, onde a formação pode representar um 

caminho determinante, viável e promissor. Tal não só é comprovado pelos 

resultados do programa de formação desenhado, que se revelaram significantes, 

positivos e fortes  (com ganhos na ordem dos 20%), mas também é reforçado pelos 

discursos dos próprios participantes (AAD), já que sistematicamente refletem sobre 

as dificuldades que têm no exercício da sua profissão, sobretudo por não terem 
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formação essencial para alguns processos de tomada de decisão sustentada e 

sobre dimensões não técnicas acerca do ato de cuidar. Tal vem reforçar a 

necessidade urgente da promoção de formação específica para os profissionais de 

cuidados, agravada pela atual tendência de envelhecimento populacional que 

implicará um aumento dos casos de dependência e de necessidades. 

Os resultados são igualmente encorajadores da ação do gerontólogo, que 

deverá lançar o seu olhar para a disseminação destes programas formativos a 

todos os cuidadores formais, como estratégia de melhoria contínua de interesse 

específico. Para tal, importa considerar a demência como uma prioridade de 

atuação, e desenvolver planos estratégicos que incluam uma prestação de 

cuidados e apoio adequados, congruentes com as necessidades particulares e 

diferenciadas dos indivíduos com demência e suas famílias, que se traduzem em 

ganhos na redução da sobrecarga de trabalho sentida e nos níveis de stress e 

burnout vivenciados pelos cuidadores.  

Numa lógica de melhoria contínua e de implementação de melhores práticas 

- ainda que o contexto e políticas laborais seja muitas vezes uma barreira para um 

ecossistema favorável - torna-se importante a sensibilização e reforço junto das 

instituições, da evidência determinante dos ganhos com a promoção de políticas 

de fomento à formação especializada dos AAD. 

Não menos interessante será verificar que, no contexto deste estudo, 

variáveis significantes à partida, como habilitações literárias e antiguidade, 

deixaram de o ser, por via do estímulo de formação especializada nesta área de 

intervenção. Esta observação levanta e estimula discussões futuras, 

nomeadamente questionando até que ponto as habilitações académicas (tidas 

como absolutamente determinantes) são o fator mais relevante para o exercício de 

funções técnicas intermédias, como as AAD. De resto, pode até assumir especial 

importância, em função da pressão existente em contexto europeu quanto ao 

número de cuidadores formais por cada 100 habitantes com mais de 65 anos, já 

que Portugal se situa no 3º pior lugar entre os 28 países da OCDE analisados, 

apresentando-se com um rácio de 1 para cada 100 idosos, contrastando com a 

média de 5 (OECD, 2020, p. 36).  
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É nossa convicção ter contribuído, através do presente estudo, com 

elementos relevantes enquanto ponto de partida para lógicas de melhoria contínua 

nos domínios de gestão de processos das organizações deste contexto, 

nomeadamente ao nível dos  recursos humanos, certificação, qualidade, 

monitorização e outros.Também na área da gerontologia em si, além da modesta 

contribuição científica, houve intenção de gerar orientações, guidelines e 

perspetivas, que possam vir, de alguma forma, a alimentar a melhoria da prática 

profissional dos AAD. 

Os dados apresentados oferecem-se como contributo, e representam uma 

possibilidade e oportunidade de mudança e melhoria de grande amplitude ao nível 

dos conhecimentos e na forma como os cuidadores pensam os cuidados, em 

contexto gerontológico. 

Nas sociedades atuais, - ainda que a título de contexto e numa perspetiva de 

consumo - os serviços de cuidados tendem a perder a lógica mais assistencial, 

quase caridosa de outros tempos. As pessoas, enquanto utilizadores são cada vez 

mais exigentes. Têm um discurso de direitos, de consumidores capacitados, sendo 

cada mais reivindicativos em relação à qualidade do produto ou dos serviços 

prestados.  

Na realidade atual, a baixa qualidade dos cuidados a utentes com demência, 

contribuiu e contribuirá, cada vez mais, para a criação de conflitos e tensões em 

contexto institucional. É sabido que este setor se alimenta de salários baixos, e, 

portanto, menos qualificados: “Portugal, LTC workers earn an hourly rate similar to 

the minimum wage” (OECD, 2020, p. 20). Trata-se igualmente de uma área onde 

as tarefas são exigentes, não atrativas e, na maioria das vezes, socialmente 

desvalorizadas. Pelo que, no que respeita a opções de intervenção e tendo esta 

realidade em mente, não se perspetivam grandes alternativas.  

Por um lado, defender uma mudança do perfil de profissionais pela atração 

de pessoas mais qualificadas através de políticas remuneratórias mais generosas 

não parece ser muito credível, configurando um percurso difícil de conseguir.  Por 

outro, o caminho que se apresenta mais credível parece passar por trabalhar as 

competências, nomeadamente ao nível dos conhecimentos e das perceções dos 
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cuidadores de pessoas com demência, de forma especializada, desde que 

garantida a sua execução. 

Por fim, os resultados apresentados - dentro das limitações do estudo - 

mostram exatamente essa possibilidade e viabilidade, pretendendo igualmente 

estimular esta via para uma mudança de amplitude significativa nos conhecimentos 

e na forma como os cuidadores pensam os cuidados, enquanto instrumento de 

melhoria de práticas em contexto gerontológico. Daí esta tese, estes resultados e 

o produto final - o plano de formação - que se oferece à comunidade gerontológica, 

suportado na metodologia e ganhos anteriormente explicitados. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975, Veneza 1983; 
Hong Kong 1989; Somerset West 1996, Edimburgo 2000, Tóquio 2004, Coreia, 2008, Fortaleza 2013) 

 
 
 

Designação do Estudo (em português): 

Impacto de um programa de apoio educativo a cuidadores formais de 

pessoas idosas com demência em contexto institucional 

 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da participação na investigação 

que se tenciona realizar, bem como do estudo em que será incluído. Foi-me dada 

oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e de todas obtive 

resposta satisfatória. 

 

Tomei conhecimento que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objetivos e os 

métodos que irão ser utilizados no tratamento e divulgação dos dados.  

 

Além disso, foi-me informado o direito de recusar a todo o tempo a minha 

participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer prejuízo 

pessoal. 

 

Por isso, consinto que me seja aplicado o método proposto pelo investigador. 

 

 
 Data: ____/____/2019 
 

 

Assinatura do/a participante: __________________________________ 
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QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

Este questionário é composto por um conjunto de questões. Por favor coloque uma 

cruz (x) na resposta que melhor se aplica ao seu caso e/ou preencha o solicitado.  

 

 
 

 

Informações Sociodemográficas 
Questionário n.º______ 

1 Sexo Masculino Feminino 

2 Idade 
 
_____ Anos 

3 Estado Civil Solteiro/a 
Casad0/a ou 
união de 
facto 

Divorciado/a 
ou separado/a 

Viúvo/a  

4 Habilitações Académicas Até 4º ano  Até 9º ano  Até 12º ano  
Ensino 
superior  

5 Tem filhos? Sim  Não  
Se sim, que idades? 
_________________________ 

6 
Número de pessoas do agregado 
familiar  

______________ 

7 
Possui formações relevantes 
para o desempenho da sua 
função? 

Sim  Não  

8 
Tempo de serviço na mesma 
instituição  

< 12 meses 
Entre 12 e 24 
meses 

Entre 24 e 36 
meses 

>36 meses  

9 Vínculo anterior  

Área similar Outra área Se diferente, qual? 
____________________
____________________ 

10 Tipologia contratual atual  Sem termo  Com termo (certo 
ou incerto)  

Prestação de 
serviços  

11 Valência onde exerce funções  
Lar Centro de dia Apoio 

domiciliário 

12 Carga horária de trabalho  ____ horas/semana 

13 Horário  Fixo Rotativo 

14 No horário rotativo faz noites Sim Não 

15 
Exerce funções de cuidador de 
pessoa idosa no seu domicílio? 

Não Sim 

Se sim, qual o 
grau de 
parentesco? 
___________ 
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QUESTIONÁRIO DE PERCEÇÕES E CONHECIMENTOS SOBRE DEMÊNCIA 

 
 
Assinale com uma cruz (X) na opção de resposta que melhor corresponde à sua 
opinião, de acordo com a seguinte escala: 

Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 

completamente 

    
 

 Itens Opções de resposta 

1 A demência é uma das patologias mais simples de diagnosticar pelo 
médico 

    

2 No desenvolvimento da minha função é crucial a articulação com os 
outros profissionais de saúde   

    

3 O envelhecimento é um dos fatores de risco para o desenvolvimento 
das demências 

    

4 Na minha função, não são necessários conhecimentos sobre 
demência, mas sim sobre cuidados básicos a prestar ao idoso 

    

5 A demência acarreta comprometimento na realização das tarefas 
diárias, mesmo nas mais simples 

    

6 A formação em demências não ensina a controlar os sintomas 
psicológicos e comportamentais da patologia no idoso 

    

7 A demência diz respeito ao progressivo declínio cognitivo, não 
havendo necessariamente perda de memória  

    

8 É utópico pensar que se pode proporcionar bem-estar e qualidade 
de vida a um idoso com demência   

    

9 A demência é uma patologia hereditária, logo não há nada que a 
possa prevenir  

    

10 O idoso com demência não possui necessidades psicológicas e 
emocionais, apenas instrumentais da vida diária  

    

11 Uma das causas da demência é o stress     

12 Cuidar de idosos com demência exige, por parte dos profissionais 
de saúde, um grande conhecimento sobre demências 

    

13 Conhecer as demências permite, ao cuidador formal, empreender 
ações diárias de cuidados mais adequados às necessidades do idoso 

    

14 As intervenções psicoeducacionais contribuem significativamente 
para a melhoria do bem-estar do cuidador de idosos com demência  

    

15 A demência é uma patologia que afeta uma percentagem 
relativamente baixa da população 

    

16 O idoso com demência deve ser submetido a exercícios de 
estimulação cognitiva regulares  

    

17 Os tratamentos farmacológicos são a única forma de tratar a 
demência  

    

18 Cuidar de idosos com demência é mais fácil, porque normalmente 
são pouco exigentes 

    

19 
O desconhecimento da doença por parte do doente e dos seus 
familiares é uma das causas para as dificuldades de rastreio e 
diagnóstico de demência 

    

20 
Na minha função, estabelecer uma relação de prestação de cuidados 
que seja significativa para ambas as partes, é muito exigente para o 
cuidador 

    

 
 
 



205 

 
 
 

DIFICULDADES SENTIDAS E ESTRATÉGIAS UTILIZADAS  
 

 
Por favor, responda de forma breve às seguintes questões: 

 

1. Identifique as três principais dificuldades sentidas na prestação de cuidados a 

idosos com demência.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

2. Como considera que as suas dificuldades para lidar com idosos com demência 

poderiam ser minimizadas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

3. Identifique três tipos de estratégias que tem utilizado para lidar/superar as 

dificuldades sentidas no cuidar de idosos com demência?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. No cuidar do idoso com demência o que é que, na sua opinião, está a ser mais 

complicado de lidar/gerir? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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Exmo. Sr. (a) Diretora Dr. (a)  
Designação 

Morada 
Código Postal 

 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de dados 

Alexandra Miranda, a frequentar o 3º ano do programa doutoral em gerontologia/geriatria, 

especialidade de geriatria no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar ICBAS, da Universidade 

do Porto, vem por este meio solicitar Vossa Excelência que seja concedida autorização para que 

possa recolher dados aos Ex.mos. Sr. Auxiliares de ação direta, prestadores de cuidados gerais aos 

idosos na sua instituição. 

Este pedido surge no contexto do estudo “IMPACTO DE UM PROGRAMA DE APOIO EDUCATIVO A 

CUIDADORES FORMAIS DE PESSOAS IDOSAS COM DEMÊNCIA, EM CONTEXTO INSTITUCIONAL”, 

sob orientação de Prof. Doutora Isabel Dias (FLUP) e coorientação Prof. Doutora Alexandra Lopes 

(FLUP). 

Sendo que este estudo tem como objetivos: 

 Avaliar as perceções, conhecimentos e necessidades dos cuidadores formais (CF), 

ajudantes de ação direta (AAD), relativos à prestação de cuidados da pessoa idosa com 

demência; 

 Desenhar, implementar e avaliar um programa formativo a um grupo de cuidadores 

formais de idosos com demência, em contexto institucional; 

 Analisar o impacto do programa formativo na aquisição de competências e conhecimentos, 

para prestação de cuidados a pessoas idosas com demência; 

 Analisar o impacto do programa formativo nas interações entre os AAD e pessoa idosa 

com demência; 

 Construir um perfil de competências, relativos à prestação de cuidados, para AAD. 

Comprometo-me ao sigilo de dados e ao envio dos resultados da pesquisa, se assim o entenderem. 

Grata pela atenção e compreensão que o meu pedido possa merecer para a realização deste 

estudo, subscrevo-me com os melhores cumprimentos. 

 

                                                                                                         Atentamente 

_________________________                                                                                  

                                                                                                                                 (Alexandra Miranda) 
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Anexo C – Grelha Vertical 
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Grelha vertical - E1 

Domínio A Categoria  Código  Frases ilustrativas 

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
S

 

Lidar com os idosos  A1 
 

 

Dificuldades ao nível da comunicação  A2 
 

 

Dificuldades em compreender os idosos A3  

Dificuldade em que os mesmos cooperem na 
realização das atividades 

A4  

Dificuldades em conseguir a sua concentração A5  

Falta de recursos e de tempo  A6  

Medo que possa acontecer algo que não seja 
fácil de lidar 

A7  

Falta de paciência A8  

Alterações de humor e comportamentais do 
idoso 

A9  

Não saber fazer exercícios que estimulem o 
idoso 

A10  

Dificuldades a fazer a higiene diária A11  

Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 
dificuldade de marcha 

A12  

Dificuldades em prestar refeições A13  

Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 
desorientação 

A14  

Dificuldades em gerir conflitos/lidar com 
familiares dos idosos 

A15  

Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 
perda de memória   

A16  

Falta formação na equipa/elementos 
especializados 

A17  

Falta de medicações fortes e/ou eficazes A18  

O idoso quer fazer tudo sozinho   A19  

O idoso não querer estar com os outros idosos   A20  

Desconhecimento da demência A21  

Falta de formação A22  
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Grelha vertical - E1 

Domínio B Categoria  Código  Frases ilustrativas 

M
IN

IM
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
A

S
 D

IF
IC

U
L

D
A

D
E

S
 

Formação adequada B1 
 

 

Contratar mais pessoal B2 
 

 

Haver mais cooperação entre a equipa de 
profissionais 

B3  

O profissional estar bem psicologicamente B4  

Ter mais conhecimentos e informações B5  

Ter mais tempo disponível B6  

Ter mais paciência e ser mais compreensivo B7  

Aprender a fazer exercícios e atividades com os 
utentes para os entreter 

B8  

Não ter tantos idosos ao seu cuidado B9  

Ter mais tempo de descanso   B10  

Realizar ações de sensibilização aos 
profissionais e familiares 

B11  

Não sei B12  

Não tenho  B13  

Acompanhamento técnico por parte de 
profissionais de saúde especializados 

B14  
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Grelha vertical - E1 

Domínio C Categoria  Código  Frases ilustrativas 

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
S

 M
A

IS
 U

T
IL

IZ
A

D
A

S
 

Não contrariar o idoso C1  

Tirar dúvidas com colegas mais 
experientes 

C2  

Fazer exercícios com o idoso C3  

Usar a comunicação para distração C4  

Ter mais paciência C5  

Aprender a lidar com o idoso C6  

Ser mais atento, calmo e 
carinhoso/compreende-los e dar-lhes mais 
atenção 

C7  

Ajudar a controlar as emoções do idoso  C8  

Não ligar/não valorizar C9  

Trocar com colegas as tarefas  C10  

Realizar outras tarefas com idosos menos 
dependentes 

C11  

Incentivar a sua participação nas tarefas C12  
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Grelha vertical - E1 

Domínio D Categoria  Código  Frases ilustrativas 

D
E

 G
E

S
T

Ã
O

 C
O

M
P

L
IC

A
D

A
 

Teimosia do idoso e comportamentos 
agressivos 

C1  

Não saber o que fazer/não ter formação C2  

Falta de tempo/disponibilidade C3  

Fazer as coisas com mais atenção/cuidado C4  

Falta de paciência/cansaço psicológico   C5  

Trazê-los para o presente C6  

Mante-los no seu espaço C7  

Comunicar/conversar com os idosos C8  

Falta de recursos materiais C9  

Conseguir a sua cooperação nas ABVD C10  
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Anexo D – Grelha 
Transversal 
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DOMÍNIO A – Principais dificuldades  

Categoria Código Unidades de Contexto  
N 

(%) 

Lidar com os idosos  A1   

Dificuldades ao nível da comunicação  A2   

Dificuldades em compreender os idosos  A3   

Dificuldade em que os mesmos cooperem na 

realização das atividades 
A4   

Dificuldades em conseguir a sua concentração  A5   

Falta de recursos e de tempo A6   

Medo que possa acontecer algo que não seja 

fácil de lidar  
A7   

Falta de paciência  A8   

Alterações de humor e comportamentais do 

idoso 
A9   

Não saber fazer exercícios que estimulem o 

idoso  
A10   

Dificuldades a fazer a higiene diária  A11   

Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 

dificuldade de marcha  
A12   

Dificuldades em prestar refeições  A13   

Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 

desorientação  
A14   

Dificuldades em gerir conflitos/lidar com 

familiares dos idosos  
A15   

Dificuldades em prestar cuidados a idosos com 

perda de memória   
A16   

Falta formação na equipa/elementos 

especializados  
A17   

Falta de medicações fortes e/ou eficazes  A18   

O idoso quer fazer tudo sozinho   A19   

O idoso não querer estar com os outros idosos   A20   

Desconhecimento da demência  A21   

Falta de formação  A22   
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DOMÍNIO B – Minimização das dificuldades   

Categoria Código Unidades de Contexto  
N 

(%) 

Formação adequada B1   

Contratar mais pessoal  B2   

Haver mais cooperação entre a equipa de 

profissionais  
B3   

O profissional estar bem psicologicamente  B4   

Ter mais conhecimentos e informações  B5   

Ter mais tempo disponível  B6   

Ter mais paciência e ser mais compreensivo  B7   

Aprender a fazer exercícios e atividades com os 

utentes para os entreter 
B8   

Não ter tantos idosos ao seu cuidado B9   

Ter mais tempo de descanso   B10   

Realizar ações de sensibilização aos 

profissionais e familiares  
B11   

Não sei  B12   

Não tenho  B13   

Acompanhamento técnico por parte de 

profissionais de saúde especializados  
B14   
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DOMÍNIO C – Estratégias mais utilizadas    

Categoria Código Unidades de Contexto  
N 

(%) 

Não contrariar o idoso  C1   

Tirar dúvidas com colegas mais experientes C2   

Fazer exercícios com o idoso  C3   

Usar a comunicação para distração  C4   

Ter mais paciência  C5   

Aprender a lidar com o idoso C6   

Ser mais atento, calmo e 

carinhoso/compreende-los e dar-lhes mais 

atenção  

C7   

Ajudar a controlar as emoções do idoso C8   

Não ligar/não valorizar  C9   

Trocar com colegas as tarefas C10   

Realizar outras tarefas com idosos menos 

dependentes  
C11   

Incentivar a sua participação nas tarefas  C12   
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DOMÍNIO D – Mais complicado de gerir     

Categoria Código Unidades de Contexto  
N 

(%) 

Teimosia do idoso e comportamentos 

agressivos  
D1   

Não saber o que fazer/não ter formação  D2   

Falta de tempo/disponibilidade  D3   

Fazer as coisas com mais atenção/cuidado  D4   

Falta de paciência/cansaço psicológico   D5   

Trazê-los para o presente  D6   

Mante-los no seu espaço  D7   

Comunicar/conversar com os idosos  D8   

Falta de recursos materiais  D9   

Conseguir a sua cooperação nas ABVD D10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E – Programa de 
Apoio Educacional 
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