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Se nunca abandonas o que é importante para ti, se 

te importas tanto, a ponto de estares disposto a 

lutar para obtê-lo, asseguro-te que a tua vida estará 

plena de êxito. Será uma vida dura, porque a 

excelência não é fácil; mas valerá a pena”. 

Richard Bach 
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RESUMO 

Apesar das muitas obrigações e das múltiplas responsabilidades que caracterizam a vida das 

famílias, estas são muitas vezes confrontadas com a função de cuidar de um dos seus 

membros em situação de dependência. Esta situação tem grande impacto na própria família 

que opta por recorrer a estratégias de coping com o objectivo de conseguir uma adaptação 

eficaz ao desafio de saúde.  

Vários enfermeiros investigaram sobre esta problemática por reconhecerem a importância da 

família como parceira no processo de cuidados. Assim, retomar um estudo sobre as vivências 

das famílias no processo de deficiência/dependência em meio hospitalar, embora sendo um 

caminho complexo, constituiu para nós um desafio.  

Pretendíamos conhecer “Como vivem as famílias o processo de dependência em meio 

hospitalar”.  

 

O estudo desenvolveu-se num serviço de Medicina, é de natureza qualitativa, exploratória, 

descritiva e aproxima-se da fenomenologia. Para a recolha de dados, recorremos à entrevista 

que decorreu em três momentos distintos e com objectivos diferentes, os participantes foram 

selecção a partir do genograma. 

 

Concluímos que no processo de cuidados a relação estabelecida é, ainda, com os diferentes 

elementos individualmente e não com a família como um todo. Concluímos, também, que a 

situação de dependência num dos membros da família, tem necessidades que têm que ser 

satisfeitas, é vivenciada com diferentes sentimentos e emoções por parte do cuidador que se 

vê confrontado com mudanças significativas na sua própria vida. Isto repercute-se no 

contexto familiar, colocando a família face a novas exigências para as quais, em regra, não 

está preparada. A resposta que a família dará estará muito dependente da sua capacidade de 

mobilizar os seus recursos, internos ou externos, de forma a ultrapassar ou minimizar a 

situação de crise.  

 

Ficamos com a certeza de que os cuidados de enfermagem terão necessariamente que ser 

centrados na família, prestados em parceria com esta, o que obrigará a algumas mudanças 

de atitude por parte dos enfermeiros, a uma alteração das políticas e da filosofia da instituição 

e das unidades de saúde em geral.  

 

Palavras-chave: investigação qualitativa, entrevista, dependência no autocuidado, família, 

prestador de cuidados, estratégias de coping, preparação da alta, adaptação, continuidade de 

cuidados. 



 



 

 

 
ABSTRACT 

 

In spite of all the obligations and multiple responsibilities that characterize family life, they are 

many times confronted with the role of taking care of one of its members in a dependent 

situation. This situation has a big impact on the family itself which chooses to resort to "coping" 

strategies with the aim of a attaining an efficient adaptation to the challenge of health. 

Many nurses have investigated about these set of problems as they recognized the 

importance of family as a partner in the process of caring. Therefore, to resume a study on the 

living experience of families in the process of deficiency/dependency in the hospital 

environment. Although it's a complex path, it constituted a challenge for us. 

We intended to get to know "How do families live the process of dependence in the hospital 

environment". 

The study was developed in a Medical service. It's got a qualitative, exploratory, descriptive 

nature and approaches phenomenology. In order to assemble data, we turned to an interview 

that occurred within three distinct moments and with different objectives; the participants were 

selected based on a "genogram". 

We concluded that in the process of caring, the relationship established is, still, with different 

elements individually and not with the family as a whole. We also concluded that in the 

situation of dependence on one of the family members there are needs that have to be 

fulfilled. It's lived   with different feelings and emotions coming from the caretaker that is 

confronted with significant changes in his/her own life. This reverberates in the family context 

putting the family faced to new demands which they aren't at all prepared for. The answer that 

the family will offer will depend a lot on the ability to mobilize their internal and external 

resources in order to overcome or minimize de crisis situation. 

We are certain that nursing cares will have to be necessarily centered on the family. These 

cares have to be shared with the family which will force nurses some changes of attitude, 

changes in the institution and health unit's politics and philosophy. 

 

Key-words: qualitative investigation, interview, dependence in self-care, family, caretaker, 

strategies of "coping", high preparation, adaptation, permanence cares. 

 



 



 

 

 

ABREVIATURAS 

 

CHPV/VC = Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do conde 

CIPE® = Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

ICBAS = Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

ICN = International Counsil of Nurses 

MCAF = Modelo Calgary de Avaliação da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………………

1. PROBLEMÁTICA DA FAMÍLIA NO CUIDAR DE UM DOENTE 
DEPENDENTE ………………………………………………………………………….

1.1. Funções da Família …………………………………………………………….

1.2. Processo Familiar ………………………………………………………………

1.3. Hospitalização ……………………………………………………………………

1.4. O impacto da doença na Família ………………………………………………

1.5. Intervenção de Enfermagem na Família …………………………………….

 
2. NA PROCURA DE ACHADOS COM SIGNIFICADO PARA O CUIDADO À 
FAMÍLIA – DESENHO DA INVESTIGAÇÃO ………………………………………..

2.1. Finalidade e Objectivos …………………………………………………………

2.2. Perguntas de Investigação ……………………………………………………

2.3. Instrumentos de Colheita de Dados ……………………………………..……

2.4. Procedimentos da Pesquisa ……………………………………………………

2.4.1. Procedimentos Éticos …………………………………………………..

2.4.2. Procedimentos de colheita de dados………………………………….

2.4.3. Procedimentos de análise dos dados ………………………….……..

2.5. Participantes …………………………………………………………………….

 
3. CUIDADOR INFORMAL FAMILIAR EM CONTEXTO HOSPITALAR …………

3.1. Sentimentos e Emoções do Cuidador face à dependência…………………

3.2. Necessidades do Cuidador face à situação de dependência ………………

3.3. Implicações de cuidar de um familiar …………………………………………

3.4. Razões para cuidar de um familiar ……………………………………..…….

3.5. Dificuldades sentidas pelo Cuidador …………………………………………

3.6. Actividades desenvolvidas para ultrapassar dificuldades ………………….

3.7. Redes de Apoio …………………………………………………………………

 
4. PRESTADOR DE CUIDADOS versus NECESSIDADES DO DOENTE ………

4.1. Necessidades identificadas pelo Cuidador …………………….……………

19 
 

25 
33 
35 
38 
40 
47 
 
 
57 
66 
67 
68 
73 
73 
73 
76 
79 
 
89 
91 
95 
103 
107 
111 
115 
118 
 
125 
127 



 

 

5. A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM MEIO HOSPITALAR ………………
5.1. Programação da Alta …………………………………………………….…….

5.2. Informação recebida no Internamento …………………………………..……

5.3. Avaliação dos cuidados dirigida ao Cuidador ……………………………….

5.4. Sentimentos do Cuidador face ao regresso a casa …………………….……

 
6. VIVÊNCIAS IDENTIFICADAS PELO CUIDADOR NA PASSAGEM PELO 
INTERNAMENTO ……………………………………………………………………….

6.1. Mudanças na vida do Cuidador ………………………………………………

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ………………………………………………..

CONCLUSÃO ……………………………………………………………………………

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………

ANEXOS …………………………………………………………………………………

ANEXO I – Pedido de autorização, para realização de entrevistas, no Centro Hospitalar  
Póvoa de Varzim / Vila do Conde ……………………………………………………………………. 
ANEXO II – Consentimento Informado ……………………………………………………..……….. 

ANEXO III – Guião estruturado para realização das entrevistas …………………….…………… 

133 
137 
140 
144 
146 
 
 
151 
155 

159 

173 

185 

195 

197 

201 

205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 – A família na medida em que se relaciona com outros sistemas ……………..

Figura 2 – Desenho do Estudo …………………………………………………………………

Figura 3 – Desenho da Colheita de Dados  …………………………………………………

Figura 4 – Diagrama ramificado do MCAF ……………………………………………………

Figura 5 – Caracterização da Família 1 ………………………………………………………

Figura 6 – Caracterização da Família 2 ………………………………………………………

Figura 7 – Caracterização da Família 3 ………………………………………………………

Figura 8 – Caracterização da Família 4 ………………………………………………………

Figura 9 – Caracterização da Família 5 ………………………………………………………

Figura 10 – Caracterização da Família 6 ……………………………………………………

Figura 11 – Categorização e Análise dos Discursos ……………………………………….

Figura 12 – Hierarquia das necessidades de Maslow …………………………..………….

32 
66 
74 
81 
82 
82 
83 
84 
85 
86 
162 
170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Trajectória da Doença ……………………………………………………………

Quadro 2 – Evolução demográfica Portuguesa 2001-2008 …………………………………

Quadro 3 – Evolução do Índice de Dependência Total 2001-2008 ………………………

Quadro 4 – Evolução do movimento do Serviço de Medicina ………………………………

Quadro 5 – Caracterização dos participantes ………………………………………………

Quadro 6 – Evolução do Índice de envelhecimento 1991-2008 no concelho de  

Vila do Conde ……………….………………………………………………………

Quadro 7 – Índice de dependência total (Nº) entre 2000-2008 no concelho de  

Vila do Conde ………………………………………………………………………

Quadro 8 – Sentimentos do Cuidador face à dependência ……………………………….

Quadro 9 – Necessidades do Cuidador face à situação de dependência ……………..…

Quadro 10 – Implicações da dependência na vida pessoal ……………………………… 

Quadro 11 – Razões para cuidar………………………………………………………………

Quadro 12 – Dificuldades do Cuidador ………………………………………………………

Quadro 13 – Actividades desenvolvidas para ultrapassar dificuldades ………………… 

Quadro 14 – Redes de Apoio …………………………………………………………………

Quadro 15 – Necessidades do Doente ………………………………………………………

Quadro 16 – Programação da Alta ……………………………………………………………

Quadro 17 – Informação recebida no internamento …………………………………………

Quadro 18 – Avaliação dos Cuidados …………………………………………………………

Quadro 19 – Sentimentos do Cuidador face ao regresso a casa …………………………

Quadro 20 – Experiência do Cuidador para cuidar …………………………………………

Quadro 21 – Frequência do Apoio/Tempo do Cuidar ………………………………………

Quadro 22 – Mudanças na vida do Cuidador …………………………………………..……

 

44 
59 
59 
80 
87 
 
88 
 
88 
95 
97 
106 
111 
114 
118 
122 
132 
139 
141 
145 
147 
153 
154 
156 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
 



 



                                                       
VIVÊNCIAS DOS CUIDADORES FAMILIARES EM INTERNAMENTO HOSPITALAR – O INÍCIO DA DEPENDÊNCIA 

Introdução 

Clara Monteiro 
 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

“Todos aprendemos sobre a família ao fazermos parte de uma” 

Hanson, (2005, p.2) 
 

As alterações demográficas em Portugal, com a redução da taxa de natalidade e o 

aumento da esperança média de vida, traduzem-se actualmente na existência de uma 

população cada vez mais envelhecida e o correspondente acréscimo de situações 

patológicas e de situações de dependência física, com a consequente procura e consumo 

de cuidados de saúde, em particular, em internamento hospitalar (Silva, 2006). 

Este fenómeno tem-se vindo a acentuar nas últimas décadas e está a tornar-se uma das 

principais preocupações no domínio da saúde. Como afirma Costa (2002,p.29) “A 

população acima dos 55 anos é superior a 25% da população total […]. É visível o 

aumento do número das pessoas idosas ocorrido nos últimos 15 anos…”. Pela primeira 

vez na história de Portugal, os Censos de 2001 indicam que a população idosa actual 

ultrapassa a jovem, 16,4% e 16% respectivamente (Portugal, INE, 2002). As doenças 

crónicas afectam cerca de dois terços dos indivíduos com mais de 65 anos. Assim, 

surgem pessoas de idade, cada vez mais avançada e consequentemente mais 

dependentes de uma terceira pessoa, provocando na nossa sociedade alterações 

profundas tanto a nível económico, como social e político.  

Em 2001, foram recenseadas 636 059 pessoas com deficiência (permanente), 

representando 6,1% do total da população residente em Portugal. Desagregando por tipo 

de deficiência, a visual e a motora registaram as taxas mais elevadas no país: 1,6% e 

1,5% respectivamente. Consta ainda deste documento que, as maiores proporções das 

pessoas com deficiência se concentraram nas idades mais avançadas e que o grau 

médio de incapacidade atribuído foi de 59,2% (Portugal, INE, 2002). 

Neste contexto, (Pimentel, 2001) afirma que apesar das relações intergeracionais se 

terem alterado em função de factores como o envelhecimento demográfico, a mobilidade 

geográfica e social dos núcleos mais jovens, a alteração da condição feminina e a 

crescente integração da mulher no mundo laboral, a precarização das condições de vida 

ou o crescimento dos serviços formais ao idoso, a família continua a ser a principal fonte 

de apoio nos cuidados directos, no apoio psicológico e nos contactos sociais.  
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“Com efeito, a deficiência, a incapacidade e desvantagem não afectam apenas o doente 

mas toda a sua envolvência, a começar pela família” (Martins, 2002, p.147), que na 

maioria das situações, face ao impacto da doença, não está preparada para responder 

adequadamente às necessidades dos familiares dependentes, pois também a unidade 

familiar vivencia em simultâneo o processo de transição, com a necessidade do exercício 

de um novo papel, podendo comprometer o funcionamento da família desencadeando 

uma crise acidental.  

Simultaneamente, a pressão exercida sobre os hospitais, com a exigente redução de 

custos dos cuidados, obriga a uma redução das demoras médias dos internamentos, o 

que se traduz na ocorrência de altas cada vez mais precoces para o domicílio (Santos, 

2006), sem que o doente adquira o seu potencial máximo de bem-estar e/ou a família 

adquira competências para cuidar, de forma a garantir a continuidade de cuidados. Para 

tal, torna-se necessário se não mesmo obrigatório, determinar a dependência dos 

doentes, identificar o mais cedo possível, as necessidades em cuidados, e preparar a 

família para assistir o seu membro com dignidade. 

Para Meleis (2005) assistir o indivíduo, a família ou a comunidade a lidar com as 

transições que afectam a sua saúde emerge como um desafio para os enfermeiros, 

antes, durante e após um evento gerador de mudança. 

Nesta perspectiva faz todo o sentido que os cuidados de enfermagem tomem por foco de 

atenção …”a promoção dos projectos de saúde que cada pessoa vive e persegue” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2001, p.8) onde os enfermeiros, inseridos numa equipa 

multidisciplinar, ocupam um lugar privilegiado como prestadores de cuidados, procurando 

ao longo do ciclo de vida de cada pessoa “…prevenir a doença e promover os processos 

de readaptação, a satisfação das necessidades fundamentais e a máxima independência 

na realização das actividades da vida” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p.8 e 9). 

A constatação desta realidade familiar vivenciada ao longo do nosso percurso 

profissional, associada ao descurar do envolvimento das famílias no processo de 

cuidados, as dificuldades por elas expressas durante o internamento, são as vertentes 

que nos levaram a realizar um estudo centrado nos doentes dependentes e suas famílias. 

Retenha-se, a este propósito a afirmação de Hesbeen (1997), a que me associo 

plenamente, um diagnóstico da situação familiar incorrecto ou insuficiente, pode ter 

implicações nefastas na continuidade dos cuidados e na readaptação (reestruturação) 

familiar, condicionando o desenvolvimento global daquela estrutura como família e/ou o 

desenvolvimento de algum dos seus membros em particular, isto é, afectando o seu bem-

estar. 
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Assim, pretendemos neste estudo conhecer “Como vivenciam as famílias o processo 

de dependência em meio hospitalar” e o que as leva a pensar e a reagir de 

determinada forma nesse momento. Interessa-nos, compreender o que pensam as 

famílias sobre o regresso a casa, uma vez que, empiricamente, na nossa prática 

profissional, tivemos oportunidade de contactar com esta realidade e sentimos existirem 

dificuldades.  

Perante o tipo de problemática exposta, o nosso estudo será então de carácter 

qualitativo, exploratório, descritivo e fenomenológico. Decorrerá durante o 

internamento hospitalar em três momentos distintos, ou seja, um primeiro momento no 

início do internamento, um segundo durante o internamento e um terceiro no momento da 

alta hospitalar.  

Decidimo-nos por um estudo qualitativo porque, segundo Bogdan (cit. in Trivinos, 1995, 

p.128), as características principais de um estudo qualitativo são globalmente as 

seguintes: a recolha de informação ocorre em ambiente natural, fonte directa de dados, 

sendo o pesquisador o instrumento-chave; é um estudo observacional pois o 

investigador desenvolve procedimentos para descrever os acontecimentos que ocorrem 

naturalmente e quais os efeitos nos sujeitos em estudo; é um estudo do tipo descritivo, 

porque se pretende recolher de forma descritiva as ideias dos informantes acerca de uma 

questão; existe a preocupação dominante com o processo e não somente com os 

resultados e o produto; existe a tendência de analisar os dados de forma indutiva, 

construindo as ideias emergentes do particular para o geral e, por último, preservando, 

identificando e construindo o significado, preocupação essencial neste tipo de estudo. 

Por outro lado, e ainda no que concerne à nossa opção, decidimos enveredar por um 

estudo exploratório pois, e na linha de pensamento anterior, Trivinos (1995, p.109), 

refere que “os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar a sua 

experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e 

aprofunda o seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, 

maior conhecimento para, em seguida, planear uma pesquisa descritiva [...]”. Em relação 

aos estudos descritivos, “o foco essencial destes estudos reside no desejo de conhecer 

a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, [...] pretende 

descrever “com exactidão” os factos e fenómenos de determinada realidade” (Trivinos, 

1995, p.109). 

Segundo Hesbeen (2001, p.34) “Os enfermeiros são profissionais que cuidam, cuja arte é 

complexa subtil e enraizada num profissionalismo que não se manifesta apenas através 

dos actos praticados mas também através da capacidade de ir ao encontro dos outros e  
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de caminhar com eles para conseguirem uma saúde melhor”. Por este motivo o nosso 

estudo é fenomenológico pois, “… consiste na descrição do universo perceptível de 

pessoas que vivem uma experiência que interessa à prática clínica, com o objectivo de 

conhecer uma realidade do ponto de vista das pessoas que a vivem. (…) Implica assim 

uma descrição fina, densa e fiel da experiência relatada” Fortin (1999, p.149). 

Pelo enquadramento conceptual que orienta o nosso desempenho e no qual nos revemos 

como enfermeira, pelo contexto em que realizamos a nossa actividade profissional – um 

serviço de Medicina onde a vivência dos familiares nos inquieta e nos incentiva a 

procurar respostas - pretendemos com este estudo: 

- Conhecer as estratégias de coping da família do doente dependente; 

- Reflectir sobre o modelo de intervenção de enfermagem em uso; 

- Apresentar propostas que venham a potenciar a optimização do processo familar;  

Não esquecemos, ainda, que a nossa preocupação com a aquisição e desenvolvimento 

de competências no domínio da investigação será transversal a todo o percurso do 

presente estudo. Ao longo do mesmo, centrar-nos-emos nas estratégias de coping 

utilizadas pela família do doente que se torna dependente no autocuidado, em meio 

hospitalar, bem como na intervenção de enfermagem centrada na família. 

 
Pugnando desde já pelo cumprimento dos objectivos a que nos propomos, estruturamos 

esta dissertação, que se insere no Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem do 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, explicitaremos a pertinência do estudo, as motivações pessoais e a 

problemática de investigação. No capítulo seguinte, descreveremos o desenho da 

investigação. Integraremos no terceiro capítulo a apresentação dos dados obtidos das 

entrevistas realizadas e a impreterível discussão dos mesmos, expondo as conclusões 

que considerarmos mais relevantes e mais pertinentes para a problemática em análise. 

Por fim, no último capítulo, apresentaremos aquelas que serão as conclusões e as 

sugestões mais relevantes que irão emergir da pesquisa. 

Durante a sua realização, muitos obstáculos foram surgindo, pessoais e profissionais, 

que foram sendo ultrapassados graças à motivação pessoal e singular colaboração da 

nossa orientadora Professora Doutora Manuela Martins. 
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1. PROBLEMÁTICA DA FAMÍLIA NO CUIDAR DE UM DOENTE DEPENDENTE 

 
  As crises e as dificuldades da vida podem extrair o melhor  

de nós quando enfrentamos os desafios. 

Walsh 

 

“Pouca atenção se tem prestado à alteração das condições de desenvolvimento dos 

deficientes e respectivas famílias, ou ainda aos efeitos psicossociais que os problemas 

da deficiência provocam tanto ao indivíduo afectado pela deficiência como à família” 

(Martins, 2002, p.257), daí que retomar um estudo sobre as vivências das famílias no 

processo de deficiência/dependência em meio hospitalar, embora sendo um caminho 

complexo, poderá traduzir-se em novos contributos.  

Deparamo-nos desde já com alguns conceitos que são centrais para o nosso estudo e 

sobre os quais é importante reflectir ainda antes de partilharmos os objectivos que nos 

movem no caminho que encetamos.  

Assim, e de acordo com o Decreto-Lei nº 101/2006, “dependência” refere a “situação em 

que se encontra a pessoa que, por falta ou perda de autonomia física, psíquica ou 

intelectual, resultante ou agravada por doença crónica, demência orgânica, sequelas pós-

traumáticas, deficiência, doença severa e ou incurável em fase avançada, ausência ou 

escassez de apoio familiar ou de outra natureza não consegue, por si só, realizar as 

actividades de vida diária”. Para o ICN (2005), a “dependência” significa “estar 

dependente de alguém ou de alguma coisa para ajuda e apoio”.  

Na perspectiva de Silva (2001), Pereira (2004), Pereira (2007), a dependência no 
autocuidado é um diagnóstico de enfermagem com grande dimensão e relevância na 

prática de enfermagem (cit. in Campos, 2008). 

O conceito de família é, também, central neste trabalho. A família tem sofrido ao longo 

dos tempos transformações demasiado significativas, de tal forma que na literatura 

existem diversos conceitos de família, sendo por isso difícil encontrar uma adjectivação 

suficientemente abrangente que traduza a totalidade da sua dimensão. “O termo família 

designa um conjunto de elementos emocionalmente ligados, compreendendo pelo menos 

três gerações mas não só: de certo modo consideramos que fazem parte da mesma 

família elementos não ligados por traços biológicos mas que são significativos no  
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contexto relacional do indivíduo” (Sampaio e Gameiro, 2005,p.8). Assim sendo, a família 

“É quem os seus membros dizem que são” (Wright e Leahey, 2002,p.68).  

Esta perspectiva permite-nos ver a família como um sistema interactivo, uma vez que os 

seus indivíduos são interdependentes, “… de tal forma que uma modificação num deles 

provoca uma modificação de todos os outros” (Marc e Picard, 1984 cit. In Alarcão, 2006, 

p.17), alterando o equilíbrio familiar. Esta interdependência contribui para a capacidade 

da família se adaptar e manter a homeostasia (McCubbin & McCubbin, 1998; Jones, 

2004; Hanson, 2005). Assim, faz todo o sentido que a nossa abordagem se centre 

simultaneamente na pessoa doente e na família e a ênfase seja colocada na interacção 

entre os seus membros. 

Os momentos de transição na família, como a entrada de um membro dependente 

exigem reorganização em relação às tarefas, de tal forma que sejam cumpridos os 

objectivos que levam a unidade familiar a desenvolver-se com sucesso e ainda, a 

necessidade de eleger um prestador de cuidados. Ainda segundo o ICN (2005, p.172), 

membro da família prestador de cuidados é uma pessoa “responsável pela prevenção e 

tratamento da doença ou incapacidade de um membro da família”.  

Sendo assim, a família, como elemento fulcral para a continuidade de cuidados dos 

seus membros dependentes, tem que ser reconhecida pelos enfermeiros como parceira 

no processo de cuidar, de forma a garantir a qualidade dos cuidados prestados, após a 

alta hospitalar. Tem ainda que ser assumida como receptora de cuidados, recebendo 

informação, acompanhamento e preparação por parte dos enfermeiros, de forma a 

desenvolver competências que lhe permitam lidar de forma eficaz com a nova situação, 

minimizando o desequilíbrio familiar. Neste contexto, “Salientamos que a ênfase da 

intervenção dos enfermeiros deve dar-se no sentido da informação e da continuidade dos 

cuidados no domicílio” (Moreira, 2001, p.142). 

Tal será concretizado se entendermos o cuidar em enfermagem como algo que se centra 

na relação interpessoal do enfermeiro com a pessoa ou do enfermeiro com um grupo de 

pessoas, família ou comunidade. “Esta interacção leva à compreensão do outro na sua 

singularidade, permitindo estabelecer diferenças entre as pessoas e, assim, a prestarem-

se cuidados de enfermagem de forma individualizada” (Moniz, 2003, p.23).  

O processo de cuidar da família em meio hospitalar tem captado a nossa atenção ao 

longo de todo o trajecto profissional, tomando por foco de atenção as suas necessidades, 

limitações e potencialidades, implementando intervenções de enfermagem ajustadas, de 

modo a que a família do doente dependente mantenha, readquira ou desenvolva o seu 

equilíbrio, promovendo a sua saúde. 
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O conhecimento da forma de reorganização/adaptação da própria família ao processo de 

dependência de um membro, desde o momento da admissão ao momento da alta clínica, 

em meio hospitalar, é algo de fundamental para a orientação dos profissionais de saúde, 

nomeadamente, os enfermeiros, na sua relação com o doente e família. 

Pelo exposto, a preparação da alta enquanto actividade de enfermagem torna-se um 

foco de pertinência a estudar pela singularidade da pessoa em causa, pela 

particularidade dos que cuidam dela e, ainda, pela complexidade da interacção entre os 

prestadores e estes dois alvos de cuidados.  

O problema surge quando autores como Martins (2002, p.202), encontra dados evidentes 

sobre a problemática resultante da aceitação da alta e verifica uma discordância sobre a 

aceitação da alta entre doentes e familiares em 39,18% dos 171 casos estudados.  

Martins (2002, p.244) confirma as dificuldades dos familiares deparando-se no seu 

estudo com uma relação altamente significativa entre a aceitação da alta por parte dos 

familiares e as seguintes variáveis: “ sexo do doente; elemento responsável pelo 

rendimento familiar; tipo de habitação e condições do quarto; sintomas; incapacidade da 

função intestinal, urinária e do vestir-se; tempo de internamento; frequência das visitas e 

tipo de visitantes; elemento auxiliador do doente após a alta; conhecimento das 

necessidades do doente; APGAR familiar percepcionado pelo doente”. Interrogamo-nos, 

então, sobre a existência de estratégias de coping específicas que poderiam ser 

desenvolvidas pelos familiares cuidadores durante o internamento…  

Porém, importa desde já assentar que não é prudente “…estabelecer um único padrão de 

adaptação e enfrentamento perante as diversas situações de prestação de cuidados” 

(Figueiredo, 2007, p.149). Como concluiu Sequeira (2007, p.234) no seu estudo, as 

estratégias de coping escolhidas pelo cuidador estão relacionadas com “o tipo de 

dependência do idoso, (“física” ou “mental”), com a idade e estado de saúde do cuidador, 

com o tipo de relação pré-existente e com a percepção de suporte social na prestação de 

cuidados” (Sequeira, 2007, p.234). 

Vários autores salientam a importância da utilização das estratégias de coping de forma 

eficaz, quer na prestação de cuidados, quer na satisfação do cuidador (Nolan e col., 

1996; 1998; Sommerhalder 2001; Brito, 2002; Santos, 2003; citado por Sequeira, 2007). 

De facto, são vários os enfermeiros que têm estudado o envelhecimento, a família e o 

cuidar na dependência, entre eles, Moreira (2001), Costa (2002), Imaginário (2002), 

Martins (2002), Ferraz (2003), Nogueira (2003), Reis (2003), Sequeira (2007). 

Preocuparam-se com quem é cuidado mas também com quem cuida ou vem a cuidar.  
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Também essa é uma preocupação no contexto onde exercemos a nossa actividade 

profissional. Tal como Watson (2002) pensamos que ”Quem cuida tem como 

características mais abstractas, o facto de compreender os outros como seres únicos, 

compreender os seus sentimentos e distingui-los”. Parece-nos que conhecermos os 

medos ou as razões para a acção individual, para as reacções das famílias no momento 

da alta hospitalar, poderá permitir a organização de programas de preparação para a alta 

de doentes dependentes, mais eficazes, daí resultando uma reinserção em meio familiar 

mais viável e menos dolorosa, uma diminuição de reinternamentos e consequentemente 

uma melhoria da qualidade de vida da família e do doente.  

O aqui exposto aponta o caminho a seguir, pois para que possamos compreender e 

estudar os fenómenos de saúde/doença no seio familiar, existem conhecimentos que 

necessitamos dominar: o conceito de família como organização social e, assim, como 

principal entidade cuidadora dos seus membros, a doença num membro da família e a 

hospitalização, o stress vivenciado pela família aquando da integração de uma pessoa 

dependente, bem como as estratégias de adaptação geradas pela família face á doença 

e ao internamento. Assim, optámos por abordar, neste capítulo a problemática em 

estudo, iniciando pela família na sua globalidade, realçando a sua perspectiva sistémica, 

para depois analisarmos o impacto da doença na própria família.  

O conceito de família tem vindo a alterar-se ao longo dos tempos. Na perspectiva de 

Relvas (2000) múltiplas noções, contradições e paradoxos têm caracterizado as 

tentativas de definição da família, referindo que o seu entendimento não passa pela 

procura de uma definição exclusiva e definitiva da família. Esta deve ser encarada, não 

como uma entidade externa às pessoas, mas sim como elas próprias e a teia relacional 

que as unifica. 

 
Família é um todo extremamente complexo… Família todos nós temos…”A família é, sem 

dúvida, a primeira unidade social onde o indivíduo se insere e a primeira instituição que 

contribui para o seu desenvolvimento e socialização bem como para a formação da sua 

personalidade” (Martins, 2002, p.113). No contexto sócio-cultural actual, a família 

contínua a ser a unidade básica na qual nos desenvolvemos e adquirimos as primeiras 

competências, o nosso papel social. Como refere Martins, “A família é, pois, o espaço 

natural onde se faz a transmissão de valores éticos, culturais, sociais e cívicos” 

(2002,p.111). Assim, podemos afirmar que a família é a célula vital da sociedade.  

Na opinião de Torres, “ (…) a família é o conjunto de pessoas que estão entre si ligadas 

pelos vínculos de casamento, parentesco, e afinidade ou ainda a adopção” (1999,p.23).  
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A evolução do conceito e do enquadramento da família ao longo dos tempos, 

acompanhando as mudanças religiosas, económicas e sócio-culturais do contexto em 

que se encontra inserida, traduziu-se em mudanças na própria estrutura e função da 

família, como nos refere Martins, “ Constituindo um fenómeno universal, a instituição 

familiar tem assumido, ao longo dos tempos, diversas formas” (2002,p.113). Embora as 

tradicionais designações de família valorizem os critérios de consanguinidade, adopção e 

matrimónio, actualmente são consideradas limitadoras e castradoras das novas formas 

familiares. “… Já não responde aos tipos de família emergentes” (Moreira, 2001,p.21). 

Estas novas formas de organização familiar que têm surgido, nomeadamente famílias 

monoparentais e famílias reconstituídas, congregam adultos e crianças sem laços 

sanguíneos em novas estruturas familiares. Sendo assim, podemos considerar a 

definição de Relvas (2006, p.10), “A família não depende só dos laços sanguíneos, mas 

também e, sobretudo, das ligações afectivas.”  

 
Segundo o ICN (2000,p.69) “Família é um tipo de Fenómeno de Enfermagem de Grupo 

(Colectivamente) com as seguintes características específicas: conjunto de seres 

humanos considerados como unidade social ou todo colectivo composto de membros 

unidos por consanguinidade, afinidades emocionais ou relações legais, incluindo as 

pessoas significativas. A unidade social constituída pela família como um todo é vista 

como algo mais do que os indivíduos e as suas relações pelo sangue, afinidades 

emocionais ou relações legais, incluindo as pessoas significativas, que constituem as 

partes do grupo”.  

A própria disciplina de enfermagem define a família como a “…unidade básica da 

sociedade, na qual se processam os comportamentos humanos conotados com a saúde” 

(Bolander, 1998, p.398) 

Assim, a família deve ser encarada como uma unidade com capacidade de mudança e 

crescimento, constituindo o lugar onde crescemos, envelhecemos e morremos. É um 

espaço privilegiado para a elaboração e aprendizagem de dimensões significativas de 

interacção: nomeadamente os contactos corporais, linguagem, comunicação; o espaço 

de vivência de relações afectivas profundas, a filiação, o amor, a sexualidade, num 

emaranhado de emoções e desilusões que no seu trajecto, vão dando origem ao 

sentimento de sermos quem somos e de pertencermos àquela e não a outra família 

(Alarcão, 2000). 

Família para Sampaio e Gameiro (2005), designa um grupo com necessidades funcionais 

que influenciam o modo de interacção familiar e depende dos aspectos culturais de cada 

sociedade; consideram que fazem parte da família, elementos não ligados por laços  
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biológicos, mas que são significativos no contexto relacional do indivíduo. Distinguindo 

ainda três tipos de família: a família nuclear, que inclui os pais e os filhos, a família 

extensa, que abrange a família alargada com várias gerações e os elementos 

significativos que envolvem os amigos, professores, vizinhos, etc. 

 
Segundo Relvas (2006) a família é considerada “… um ser uno e particular (…) é, deste 

modo, entendida como um sistema, um todo, uma globalidade que só nessa perspectiva 

holística pode ser correctamente compreendida” (p.10). Esta perspectiva baseada na 

Teoria Geral dos Sistemas introduzida por Von Bertalanfy, descreve as famílias como 

“…unidades compostas por membros cujos padrões de interacção são o foco de atenção. 

A família é vista como um todo, com fronteiras que são afectadas e penetradas pelo 

ambiente externo. A família como uma estrutura organizacional é um subsistema da 

comunidade e da sociedade” (Stanhope e Lancaster, 1999, citado por Ferraz, 2003, 

p.28). Assim, os elementos que compõem a família e a forma como interagem tornam 

cada família diferente de todas as outras também elas únicas. 

Cada sistema pode conter sub-sistemas e estar inserido em outros sistemas maiores. Ou 

seja, cada elemento da família ocupa em simultâneo diversos papéis, em diferentes 

contextos, que implicam outros tantos estatutos, funções e tipos de interacção (Figura 1). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1- A família na medida em que se relaciona com outros sistemas (Adaptado de Wright e Leahey, 2002) 

 

Nesta perspectiva, a família pode ser vista como um sistema que é parte de outro maior e 

composto de muitos sub-sistemas, como o sub-sistema mãe e filho, o casal e os irmãos. 

Ao mesmo tempo a família é uma unidade que faz parte de um supra-sistema que é 

composto pelos vizinhos, organizações, igreja, instituições de saúde, escola, etc. 

No âmbito da visão sistémica, a família é vista como um todo, sendo maior do que a 

soma das partes (Wright e Leahey, 2002), assim sendo, “Para um entendimento mais  
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completo do funcionamento de um membro é necessário que as enfermeiras atendam 

toda a família, observando a interacção familiar” (Wright e Leahey, 2002,p.41). Para 

Sorensen; Luckman (1998, cit. in Moreira 2001, p. 22), “Neste quadro teórico dos 

sistemas, a família portadora de um membro doente é vista como um sistema aberto em 

interacção com o sistema de prestação de cuidados de saúde”. 

Distinguem-se na família vários subsistemas: o individual – constituído pelo indivíduo, 

que, associado à sua participação na família, desempenha nos outros sistemas papeis e 

funções que se relacionam com o seu desenvolvimento pessoal; o parental – aquele que 

normalmente é executado pelos pais e, tem como responsabilidade a protecção e 

educação dos descendentes; o conjugal – abrangendo marido e mulher, logo o casal; e o 

fraternal – composto pelos irmãos, com funções particulares relativamente ao exercício 

das relações entre si (Relvas, 2006).  

A forma como se organizam estes subsistemas, o tipo de relações que se desenvolvem 

entre eles e no interior de cada um, coincide com a estrutura da família, que segundo 

Minuchin (1990, p.57) representa “o conjunto invisível de exigências funcionais que 

organiza as maneiras pelas quais os membros da família interagem. Uma família é um 

sistema que opera através de padrões transaccionais. Transacções repetidas 

estabelecem padrões de como, quando e com quem se relacionar e estes padrões 

reforçam o sistema”. Os elementos da família devem ter a capacidade para se adaptarem 

a estas normas invisíveis, quando, em cada momento e em cada contexto familiar, as 

circunstâncias se modificam (Moreira, 2001). 

 

1.1. FUNÇÕES DA FAMÍLIA 

Em qualquer sociedade a família para manter a integridade da unidade familiar assume 

funções essenciais, de forma a responder às suas necessidades enquanto família, às 

necessidades dos seus membros individualmente e às expectativas da sociedade. Uma 

das funções básicas da família é a de assegurar a protecção de saúde dos seus 

membros nas vertentes física e psicológica e, dar apoio e resposta às necessidades 

básicas durante os períodos de doença. Durval citado por Moreira (2001, pág. 23), 

relativamente às funções da família define-as “...como aquilo que ela tem que fazer a fim 

de suprir as necessidades dos seus membros para sobreviver e dar uma contribuição 

para a sociedade”, existindo segundo Minuchin (1982) dois tipos de funções: uma interna 

relativamente ao criar de condições facilitadoras de desenvolvimento e protecção dos 

seus membros e uma função externa na socialização, adequação e transmissão de uma  
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determinada cultura. Estas funções têm como objectivos a criação de um sentimento de 

pertença ao grupo e de uma identidade familiar tendo em vista a autonomização e 

individualização dos seus membros.  

Entre as várias funções que a família desempenha, Martins (2002) considera uma das 

funções primordiais a protecção dos seus membros, particularmente traduzida no cuidar. 

Já Sthanhope et. al (1999) referem que das muitas funções que a família realiza, uma 

das mais importantes é a de proporcionar apoio emocional e segurança, amor, aceitação, 

interesse e compreensão aos seus membros. Ainda na perspectiva de Sthanhope et. al 

(1999), constitui uma função básica da família os cuidados com a saúde dos seus 

membros, proporcionando cuidados de saúde quando necessário, pois é no seio familiar 

que se adquirem conceitos de saúde, estilos de vida saudáveis, valores, crenças, e 

atitudes face à saúde e à doença. Socialmente, a família é o sistema básico no qual os 

cuidados de saúde são organizados, prestados e assegurados.  

Actualmente, a família mantém funções históricas como o suporte económico, a função 

reprodutora, de protecção, cultural, religiosa, educacional e de socialização, a função 

afectiva e a função de saúde (Hanson, 2001).  

No entanto, a importância atribuída pela família a cada uma destas funções tem sido 

modificada ao longo dos tempos, a par com o aumento da esperança de vida, a 

diminuição da natalidade, os fluxos migratórios, a alteração do papel social da mulher, o 

aumento dos divórcios, das famílias monoparentais, reconstruídas e constituídas por uma 

só pessoa. Desta forma, a família vem “… compartilhando e até mesmo transferindo para 

outros agentes sociais, algumas das funções consideradas anteriormente como 

exclusivamente familiares, nomeadamente a de socialização e a de protecção dos seus 

membros, hoje desempenhadas em grande medida pela escola, serviços sociais e 

serviços de saúde” (Moreira, 2001, p.24). 

Porém, cuidar de pessoas dependentes, portadoras de doenças crónicas e outras 

doenças, idosas ou não, constitui-se numa situação frequente, ainda hoje, para muitas 

famílias, por terem uma responsabilidade culturalmente definida ou um vínculo afectivo. 

Para Cerqueira (2005, p.34) “É normalmente na família que emerge o cuidador e é nela 

que emergem os cuidados”, e apesar das relações intergeracionais se terem alterado em 

função de factores como o acentuado envelhecimento demográfico, a mobilidade 

geográfica e social dos núcleos mais jovens, a alteração da condição feminina e a 

crescente integração da mulher no mundo laboral, a precariedade das condições de vida 

ou o crescimento dos serviços formais ao idoso, a família continua a ser a principal fonte 

de apoio nos cuidados directos, no apoio psicológico e nos recursos sociais.  
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1.2. PROCESSO FAMILIAR 

O processo familiar é a interacção contínua entre membros da família, através do qual, 

eles realizam as suas tarefas instrumentais e expressivas, tornando as famílias únicas 

(Hanson, 2005).  

A entrada na família de um membro dependente no autocuidado implica a necessidade 

de reorganizar as interacções familiares, “…no sentido de se adaptarem ao processo de 

transição, com implicações sociais, económicas e estruturais” (Jorge, 2004, p. 26), pois a 

interdependência que se gera entre os membros de uma família, justifica que o que 

acontece a um dos seus elementos se reflicta nos restantes, intervindo na dinâmica 

familiar e com repercussões no bem-estar de todos.  

Em cada família, cada elemento possui um determinado papel e uma determinada 

função, que se inter-relacionam com os dos restantes elementos, ocupando vários papéis 

em simultâneo, como por exemplo, marido, mulher, filho ou irmão. Papéis estes, que não 

são mais do que, “as expectativas de comportamento, de obrigações e de direitos que 

estão associados a uma dada posição na família ou no grupo social” (Duvall ; Miller cit. in 

Stanhope, 1999, p.  502). Cada família adequa os papéis familiares e os comportamentos 

esperados dos seus elementos tendo em conta a estrutura e as forças internas e 

externas à unidade familiar.  

Segundo o ICN (2000, p.67) interacção de papéis é “…um tipo de acção interdependente 

com as seguintes características específicas: interagir de acordo com um conjunto 

implícito de expectativas, papéis e normas de comportamento esperados pelos outros”.  

Em situações de doença, um indivíduo pode não ter preparação adequada ao 

desempenho de um determinado papel e não responder às expectativas sociais, 

gerando-se um conflito, como acontece frequentemente nestas situações, um ou mais 

elementos da família têm que aprender a cuidar e aprender a ter novos papéis dentro da 

família, que, até então eram desempenhados pela pessoa afectada, obrigando a uma 

reorganização familiar rápida, que nem sempre é possível, originando assim disfunções 

familiares. Na perspectiva de Hanson (2005, p. 94) “Isto frequentemente requer uma 

grande adaptação por parte de todos os membros familiares, que é conseguida através 

da comunicação, da tomada de decisões, e de outras estratégias de coping”. 

Podemos identificar no processo familiar os papéis familiares, a comunicação, o poder a 

tomada de decisão, satisfação conjugal e as estratégias de coping. 
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Em relação aos papéis e segundo Nye (1976) citado por Hanson (2005), temos como 

característicos os seguintes:  
- Socialização da criança, relacionado com as actividades contribuintes para o 

desenvolvimento das capacidades mentais e sociais da criança;  

- Cuidados às crianças, tanto físicos como emocionais, perspectivando o seu 

desenvolvimento saudável; 

- Papel de suporte familiar, que inclui a produção e/ ou obtenção de bens e serviços 

necessários à família; 

- Papel de encarregados dos assuntos domésticos, onde estão incluídos os serviços 

domésticos, que visam o prazer e o conforto dos membros da família;  

- Papel de manutenção das relações familiares, relacionado com a manutenção do 

contacto com parentes e implicando a ajuda em situações de crise;  

- Papéis sexuais, relacionado com as relações sexuais entre ambos os parceiros; 

- Papel terapêutico, que implica a ajuda e apoio emocional aquando dos problemas 

familiares;  

- Papel recreativo, relacionado com o proporcionar divertimentos à família, visando o 

relaxamento e desenvolvimento pessoal. 

Relativamente à atribuição de papéis é de salientar, que deve existir alguma flexibilidade, 

assim como a possibilidade de troca ocasional desses mesmos papéis, aquando, por 

exemplo, um dos membros não possa desempenhar o seu. Cada família tem uma pessoa 

que é perita em determinado papel. Numa situação de doença dessa pessoa vai 

desencadear na família tensão para alguém o desempenhar. Essa tensão vai ser 

originada pela falta de capacidade da família não conseguir definir a situação. Isto é 

originado muitas vezes por a família ter falta de conhecimento desse papel que era 

desempenhado por essa pessoa afectada. 

Ao tentar atribuir esse papel a outro familiar, ou mesmo quando um deles tenta por 

iniciativa própria o realizar, origina dentro da família a falta de consenso no papel, 

podendo isto levar ao chamado conflito no papel e por fim resultar na saturação do papel. 

Isto acontece muitas vezes ao chamado “prestador de cuidados” na família. 

A comunicação na família pode ser verbal ou não verbal mas exige uma comunicação 

eficaz. A comunicação deve ser feita com regras claras, flexibilidade, clareza na 

verbalização de sentimentos, liberdade para exprimir, receptividade e reconhecimento. 

O poder é outro item do processo familiar. O exercício do poder é um processo dinâmico 

e multidimensional. No contexto social este pode fazer-se por duas vias: social e   
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subversivo. O poder conjugal do homem está relacionado com o processo de 

socialização, o contrato nupcial e os recursos económicos.  

A tomada de decisão resulta da relação entre a comunicação e o poder, devendo ser um 

esforço colectivo e democrático sendo essencial no processo de doença. 

A satisfação conjugal é alta entre os casais recentes e os casais mais velhos. A presença 

de filhos em casa reduz a satisfação conjugal devido às preocupações que eles trazem e 

dos papéis que os progenitores têm que desempenhar para a sua socialização, levando a 

ocupar muito tempo da sua vida relacional. Porque como diz Hanson (2005, p.101), 

“quando há menos tempo para a interacção, há menos felicidade”. Há autores que para 

além deste factor, consideram a equidade do trabalho fora de casa da mulher e as 

restrições de tempo como outros factores que interferem na satisfação conjugal. 

Por fim temos as estratégias de coping. Cada família tem as suas próprias vivências que 

podem ser ou não adequadas em momentos de stress; caso essas vivências tenham 

experiências positivas no passado, a família numa situação idêntica vai adoptar essa 

resposta.  

Apesar de haver diversas estratégias de coping, elas são agrupadas em três grandes 

categorias, sendo as respostas que mudam o acontecimento causador de stress, 

respostas que controlam o significado do acontecimento causador de stress e por fim as 

respostas que controlam o próprio stress.  

Estas estratégias são influenciadas pela estrutura, funções, processos, recursos de 

tempo, energia, dinheiro, conhecimento, capacidade da família para e as experiências 

anteriores. Como podemos ver, a situação de doença origina respostas a nível familiar e 

se esta família tiver experiência destas situações facilmente ultrapassa os problemas 

impostos por esta. 

Em síntese, e no âmbito da unidade básica da sociedade - a família, caracteriza-se pelo 

seu desenvolvimento processual, que emerge das transformações interactivas 

resultantes dos processos de reciprocidade que ocorrem no contexto. “Nesta complexa 

rede de interacções, o comportamento de um membro da família afecta o dos outros e o 

da família enquanto sistema; reciprocamente, as mudanças verificadas no sistema 

familiar afectam o comportamento individual de cada um dos seus membros” (Jorge, 

2004, p.17). Daí que a inclusão da família como alvo dos cuidados, requer a 

compreensão da sua complexidade, tendo em consideração as suas necessidades como 

um todo, e não apenas as do indivíduo. 
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O papel da família durante a hospitalização como mediadora próxima da pessoa doente, 

mas também enquanto elemento da equipa terapêutica e cuidadora, é abordado em 

seguida. 

 
1.3. HOSPITALIZAÇÃO 

Vários autores partilham a opinião que um acontecimento que afecta qualquer um dos 

membros da família tem influência sobre todos os outros, pelo que a presença duma 

pessoa com dependência altera, directa ou indirectamente, a natureza e a dinâmica das 

interacções familiares (Relvas, 1982; Minuchin, 1990; Alarcão, 2000; Pereira [et al], 2002; 

Hanson, 2005).  

Desta forma, as evidências encontradas na literatura sugerem a importância de estudar a 

família como um sistema, com inter-relações significativas, em que a pessoa doente é 

vista como um ser individual, integrado na família (Ptacek et al., 1994 cit. in Santos, 

2006,p.71).  

O estudo realizado por Mendonça et al. em 2000, em cuidadores de doentes 

dependentes, descreve que 86,2% dos prestadores afirmavam que o facto de cuidar de 

um doente tinha interferido na sua vida. O modo como interferiu mereceu várias repostas, 

com 62,5% dos inquiridos a mencionar interferência na sua própria saúde, 57,1% na 

esfera afectiva, 46,4% no plano económico, 39,35% na profissão e 10,7% de outra forma 

(cit in Marques, 2007, p.90).  

Sequeira (2009) num estudo realizado à família do doente com Acidente Vascular 

Cerebral, refere que, o facto de muitas famílias terem de assumir os cuidados dos seus 

familiares em situação de dependência, “… na maioria das vezes implica uma sobrecarga 

física, emocional e sócio-económica para os familiares, que dificilmente conseguem 

suportar”. Salienta ainda que “… surgem sentimentos de medo, desamparo, 

preocupação, vulnerabilidade e insegurança, só possíveis de serem minimizados se 

existir um adequado processo de cuidar em enfermagem, baseado numa relação de 

ajuda e relação empática satisfatórias de promover um bem-estar familiar indo de 

encontro às suas necessidades e sentimentos” (p. 16). 

Segundo Moreira (2001, p. 24) “ Quando a família é confrontada com a doença de um 

dos seus membros, todos os elementos vão sofrer de ansiedade e stress”. Realidade 

esta verificada diariamente na nossa prática profissional, principalmente no caso de 

doença grave e/ou incapacitante, como é a situação de dependência, traduzida na 

“incapacidade em que se encontra a pessoa de adoptar comportamentos apropriados ou  
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realizar ela própria, sem ajuda, as acções que lhe permitirão, em função do seu estado, 

atingir um nível aceitável de satisfação das suas necessidades” (Phaneuf, 2001,p.43).  

É precisamente, a situação de dependência num dos membros da família, que associada 

à hospitalização, faz com que os sentimentos vivenciados aumentem, dado que “A 

hospitalização representa, particularmente para a pessoa, uma ameaça e um desafio, 

que podem ser vivenciados de diferentes formas, de acordo com diferentes factores, 

como sejam a capacidade de adaptação, as experiências anteriores, as representações 

de saúde e de doença, entre outros” (Moniz, 2003, p.43), provocando desequilíbrio e 

instabilidade o que faz com que os outros membros sintam necessidade de se ajustarem 

à nova situação, sendo necessário uma reorganização social e familiar, de forma a 

permitir encontrar respostas, garantindo deste modo a continuidade dos cuidados. 

“Poderemos dizer que cada família poderá responder a fontes de stress iguais de forma 

diferente, porque também tem estruturas e suportes diferentes. Estes dependem da 

estrutura da família, do tipo de relações desenvolvidas e da natureza individual dos seus 

elementos” (Martins, 2004,p.161).  

Ideia esta também partilhada por Cerqueira (2005), apontando que “Quando o doente é 

hospitalizado, as reacções de cada familiar são diferentes e as alterações que a doença 

provoca na família estão relacionadas com o papel social do doente, a idade, o sexo e 

com a própria estrutura familiar” (p.34). 

Sendo uma das inquietações do nosso estudo tentar perceber o porquê de muitas 

famílias passados poucos dias de internamento deixarem de comparecer no hospital para 

visitar o seu familiar, Teixeira (2003, p.139) diz-nos que “Os membros da família por 

vezes afastam-se devido a negação, evitação ou culpa, o que causa ainda maior impacto 

no sistema familiar. Quando existe um elevado grau de incerteza quanto à situação do 

cliente, o suporte social tende a diminuir, aumentando o isolamento do indivíduo doente e 

do prestador de cuidados”.  

A reacção da família ainda será influenciada pelo papel e a função do membro afectado, 

“Não é a mesma coisa adoecer a mãe, o pai ou o filho” (Augusto et al, 2002, p. 43), pois 

quando o doente é a mãe, “....a doença produz um vazio emocional e também 

assistencial” (p.43). Como enfermeiros para compreendermos, temos que conhecer a 

função que a pessoa tem na família. Também os laços afectivos existentes entre o 

doente e a restante família, bem como do tipo de família presente, são determinantes 

nestas situações. Augusto et al (2002) explica que ”Numa família de estrutura patriarcal, 

em que as entradas económicas dependem exclusivamente do trabalho do pai, a doença 

deste, provoca um deficit nos ganhos e uma possível mudança nas despesas familiares”.  
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E ainda, a cultura influência na maneira de perceber, reagir e comunicar a doença, 

constituindo-se num fenómeno complexo, multideterminado, multifactorial e raramente 

previsto. Assim, podemos afirmar que a individualidade das famílias surge tão natural 

como cada homem que cruza os nossos cuidados (Martins, 2004, p.263). 

Aquando da hospitalização do membro doente os elementos da família preocupam-se 

com a gravidade da doença, com o sofrimento e com a possível morte, referindo 

sentimentos de medo, desamparo, vulnerabilidade, insegurança, frustração e depressão 

(Bolander, 1998, p.403), podendo surgir dificuldades na resposta correcta às 

necessidades do doente. 

É por isso fundamental que, durante o período de internamento os enfermeiros 

compreendam que também a família necessita de apoio emocional para recuperar o seu 

equilíbrio e receber o doente quando da alta hospitalar. Partilhamos, pois, a ideia de 

Cerqueira (2005, p.33), “A doença de um dos seus membros converte-se, desta forma, 

em doença familiar”.  

 

1.4. O IMPACTO DA DOENÇA NA FAMÍLIA 

O início da doença constitui uma situação de mudança para o sistema familiar, pois 

implica na família um processo de reajustamento da sua estrutura, papéis, padrões de 

comunicação e das relações afectivas dos seus membros (Bonilla, 1989; McClowry et al., 

1989; Sorensen; Luckeman, 1998, cit in Marques, 2007, p.59).  

Moreira (2001, p.24) defende que “Momentos deste tipo constituem situações de crise no 

sistema familiar, gerando grande stress, pois a crise é sentida por estes como uma 

ameaça, em virtude da imprevisibilidade dos acontecimentos e das necessidades de 

mudança”, perturbando o seu equilíbrio, originando assim mudanças em todo o sistema.  

Numa situação de dependência, pelo início agudo, os reajustamentos operados na 

família ocorrem num espaço de tempo muito curto, o que exige da mesma uma 

mobilidade mais rápida da capacidade de administrar a crise (Rolland, 1995), podendo 

esta não estar preparada para responder eficazmente. 

Uma crise familiar é quase sempre desencadeada em situações agudas de doença, 

principalmente se houver perigo de vida, uma vez que a família tem a percepção do mau 

prognóstico da situação levando muitas vezes à chamada “angústia antecipada”, uma vez 

que o sofrimento pela separação de uma pessoa querida, começa mesmo antes de se 

dar a separação em si. “Perante esta situação, o primeiro sentimento que domina a  
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família é a incapacidade, a qual rapidamente gera impotência, ira, pena, tristeza, raiva, 

sofrimento, angústia, incerteza e outros sentimentos” (Nunes, 2008, p.31).  

O aparecimento súbito da dependência representa, quase sempre, uma crise na família 

determinada pela interrupção do previsto, ou seja, da ruptura com o estilo de vida 

anterior, originando uma mudança inesperada, não planeada, sendo por isso considerada 

uma crise acidental, com a qual a família tem de lidar e se adaptar. Situação esta 

dificultada ainda pelo confronto com o internamento hospitalar do membro afectado. A 

este propósito Martins salienta que, ”A vivência de uma crise é, pois, influenciada pelos 

recursos que a família tem e pela forma optimista e positiva como a crise é encarada, 

aspecto para o qual muito contribui a experiência na vivência de problemas semelhantes 

no passado” (2004, p.151). 

Neste contexto, Martins (2004) estudou o adulto doente e a sua família, revelando a 

importância da família e a sua funcionalidade face às tarefas e afectos desenvolvidos na 

vivência de crises familiares, como podemos verificar nos seus discursos “…a mais nova 

tem onze anos. É o meu marido que trata das coisas… da casa e da comida” (p. 265). A 

forma como a dinâmica familiar se altera com o internamento é visível no discurso dos 

participantes “Eu tenho conciliado o trabalho com as vindas cá, não imagina o que é um 

homem ter aqui a mulher e duas filhas para cuidar…uma de 12 outra de 8 e a minha 

mulher neste estado… não imagina o que é um homem ter duas filhas para dar de comer 

levar à escola…venho sempre a correr, não tenho família próximo o que me vale são os 

vizinhos” (p.274).  

Importa salientar que as mudanças se dão quer ao nível dos papéis e funções quer ao 

nível dos relacionamentos. Como refere Martins (2004) “a situação de doença pode ser 

vivida com mais ou menos dificuldade no seio da família, quer em relação á 

reorganização quer à gestão de emoções”, tal como afirma um dos participantes do seu 

estudo “É um sofrimento, é uma cruz tão grande que não tem explicação, só quem passa 

por elas…” (p.276). 

Assim, pode-se afirmar que o funcionamento da família, perante uma situação de 

dependência de um dos seus membros, está muito dependente da forma como esta 

desenvolve a capacidade de mobilizar os seus recursos, sejam internos, sejam externos, 

de forma a ultrapassar ou minimizar a situação de crise. Como refere Sequeira (2007, 

p.108) “O resultado do processo de cuidar de um idoso dependente está intimamente 

ligado com as capacidades adaptativas do familiar cuidador”. A motivação individual ou 

familiar para manter e investir num plano de cuidados depende em parte da energia, 

suporte social, estratégias de coping e recursos da família (Hoeman, 2000, p.232).  
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Quando há desequilibro entre as diversas exigências e os recursos familiares, surge 

stress, tornando-se necessário um reajuste dos papéis de todos os membros para 

colmatar as novas exigências. 

Lazarus & Folkman (1984) definem stress, como uma relação particular, dinâmica e 

bidireccional entre a pessoa e o meio, que é avaliada como afectando o bem-estar, 

porque excede os recursos adaptativos pessoais, isto é, para a qual o individuo não 

possui respostas prontamente disponíveis.  

Segundo McCubbin, (1998), as situações causadoras de stress, podem causar alterações 

na família, no seu modo de interagir, nos seus valores e suas finalidades. Alterações 

estas explicadas, através do modelo de stress familiar - ABCX em que Sequeira (2007), 

citando Hill (1958), explica a sua designação: 

• A os factos que induzem o stress; 

• B os recursos familiares; 

• C o significado que a família confere aos acontecimentos stressantes; 

• X o resultado final, isto é as consequências que ocorrem da situação. 

Desta forma para Sequeira (2007, pág. 110), a capacidade de adaptação da família 

depende da “ interacção entre o “stressor” (A), os recursos existentes (B) e da percepção 

do “stressor” pela família”. 

Assim, segundo McCubbin e Patterson (1982), citado por Sequeira (2007), o stress surge 

devido ao fosso existente entre as exigências familiares e a sua capacidade de 

resolução, caracterizando-se, pela incapacidade de restauração do equilíbrio familiar, 

originando-se a crise. No entanto se a família for capaz de manter o equilíbrio, através 

dos seus esforços, dá-se a adaptação familiar. 

Nesta sequência, a adaptação da família à doença é única, e é sobre esta individualidade 

que nos ocuparemos neste trabalho. A palavra “adaptar” tem origem do latim adaptare, 

que significa ajustar-se. A adaptação é o ajuste de um organismo às transformações do 

seu meio. 

Segundo o ICN (2002, p.50), a Adaptação é definida como sendo a “disposição para gerir 

novas situações e desafios”. Este termo genérico subdivide-se em Coping e Autocontrolo.  

Pela leitura consultada parece-nos que a família perante um membro em situação de 

dependência terá de cumprir algumas tarefas de adaptação, sendo elas aceitar a ideia de 

um membro dependente, modificar as suas expectativas, projectos e rotinas de modo a 

adaptarem-se às próprias exigências e manter algum equilíbrio noutras áreas da sua vida 

enquanto pessoas, tais como a conjugal, a profissional e a social. Neste sentido Martins  
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(2004), afirma que “A forma como a dependência gerada vai ser vivida pelo paciente e 

pelos seus familiares dependerá, em muito, do modo como a própria doença é aceite e 

vivida, já durante o internamento, bem como da configuração relacional prévia à doença, 

nomeadamente no tocante à vivência do dinamismo dependência – autonomia e 

individualidade – coesão familiar. A família terá que mudar, mesmo que parcialmente, as 

suas actividades e rotinas” (p. 154). 

Partindo do estudo realizado por Nogueira (2003), sobre as necessidades da família no 

cuidar, destaca-se uma categoria, resultante dos discursos dos informantes, “Adaptação 

do cuidador à prestação de cuidados” (p.134), onde constatou que os cuidadores apesar 

das dificuldades sentidas, continuam a desempenhar este papel porque se adaptaram. 

No âmbito desta categoria a autora criou as subcategorias: “Adaptação por condições 

pré-existentes” relatado por um cuidador “Já olhei por um casal de idosos (…) estive lá 

dois anos (…) foi aí que ganhei um bocado de experiência…”, e “Adaptação por 

condições adquiridas posteriormente à doença”, emergindo dos discursos dos 

cuidadores, uma adaptação eficaz face à situação de cuidar de um doente dependente 

porque foram adquirindo suporte humano, suporte material, e social para prestar 

cuidados, como podemos verificar “Se não posso sozinha chamo o meu marido e ele vem 

ajudar-me…”; “ …a nossa sorte é que vem um filho e dá-me uma coisa, vem outro e dá-

me outra, eu nunca pedi nada a ninguém. A minha filha paga-me a água e a luz o que 

para nós já é uma ajuda, e depois os outros dão aquilo que podem…”; “…a cama 

articulada foi a Conferência da Freguesia que arranjou…” (p.136,137,138).  

Barros (2003) citado por Teixeira (2006) refere que os cuidadores que conseguem 

procurar e trabalhar informação e manter uma atitude optimista, evitar a dramatização, 

estabelecer metas razoáveis, reconhecer pequenos progressos e encontrar um sentido 

positivo naquilo que fazem, são aqueles que vão dar um maior incentivo aos membros 

doentes e obter uma melhor qualidade de vida para toda a família (p.143). Acrescenta 

ainda que os cuidadores que conseguem manter alguma actividade e fonte de 

gratificação exterior, profissional e/ou social, e uma relação conjugal, são os que terão 

melhores possibilidades de se adaptarem adequadamente a longo prazo (p.143,144). 

Nesta linha de pensamento, uma transição bem sucedida para um novo estádio, resulta 

na capacidade que a família possui em transformar a fonte de stress em fonte de suporte, 

ou seja, as alterações estruturais e qualitativas da teia relacional entre os seus membros 

permite um crescimento do sistema individual e, simultaneamente, o crescimento do 

sistema familiar.  
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Pelo exposto, a família desempenha um papel fundamental na saúde e na doença de um 

indivíduo e cada família encontra o seu estilo próprio de comunicação, as suas regras, as 

suas crenças, bem como a forma de manter a estabilidade (Enellow e col., 1999). Ainda 

segundo (Enellow e col., 1999), a família vivencia um conjunto de experiências quando 

um dos seus membros adoece gravemente. Este processo foi descrito como a Trajectória 

da Doença. O quadro 1 descreve esse processo. 

Fase Tarefas-chave Comportamentos familiares 
Positivos 

Comportamentos 
familiares 
problemáticos 

    

Início da doença Reconhecimento dos limites 
(impostos pela doença). 
Vontade de aceitar os 
cuidados. 

Discussão aberta. 
Ofertas de apoio.  

Negação das 
alterações. 
Culpabilização do 
doente. 

Impacte da doença Aceitação do diagnóstico, 
adaptação às capacidades 
físicas, planeamento do 
tratamento 

Discussão aberta. 
Partilha de tarefas. 
Apoio na autonomia restante 

Desestabilização da 
homeostasia familiar. 
Comportamentos 
abusivos. 

Início da terapia Reorganização das 
responsabilidades, lidar com 
implicações financeiras e 
outras. 

Partilha de 
responsabilidades. 
Planeamento realista do 
futuro. 

Recusa dos filhos 
(especialmente se a 
doente for mãe de uma 
criança) 

Recuperação precoce Reintegração na família e na 
sociedade. 

Flexibilidade das 
expectativas. 
Novos papéis no interior da 
família. 

Reacções tardias, em 
particular quando a 
doença é súbita ou 
traumática. Desejo de 
ganhos secundários. 

Adapatação  
à permanência  
do desfecho 

Redefinição da auto-estima e 
significado. 

Aceitação dos pacientes 
como eles são. 

Má vontade em aceitar 
ou adaptar-se às 
exigências da situação. 

 

  Quadro 1 - Trajectória da doença (Enelow e col., 1999) 

A última fase de adaptação à permanência do desfecho é aquela que mais nos interessa 

para a compreensão do nosso estudo, em que é chegado o momento de dar alta ao 

doente e a família é chamada a participar nos cuidados para garantir a sua continuidade 

no domicílio. Confirmamos esta ideia ao observar o dia-a-dia dos hospitais e ainda na 

opinião de Martins (2004,p.163) “É muitas vezes neste momento que a família, que 

esteve mais ou menos ausente da evolução da doença e das sequelas finais, entra em 

stress, pois terá que modificar o seu funcionamento e, algumas vezes, alterar os seus 

papéis”. O exposto justifica, de alguma forma, a não comparência da família no hospital, 

no momento da alta. 

Num estudo sobre a aceitação da alta em familiares de doentes com AVC, Martins 

(2002), concluiu que 67,84% não consegue prever o tipo de dificuldades que o doente vai 

ter após a alta, 55,56% desconhece as suas necessidades e 71,35% dos familiares diz  
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não ter recebido qualquer tipo de ensino para melhor poder auxiliar o seu doente. Sendo 

assim, e apesar da maioria das famílias estar disponível para acompanhar o doente no 

regresso a casa, podem experimentar grande ansiedade já que não sabem exactamente 

como fazê-lo (Martins, 2002, p.217). 

Segundo Cerqueira (2005, p.35) “Vários autores dividem as reacções da família à doença 

por seis fases: ansiedade severa, a negação, a cólera, os remorsos, o desgosto e, por 

fim, a reconciliação”. Deste modo a família envolvida no cuidado ao doente dependente 

sente necessidade de informação sobre a situação clínica, sobre os procedimentos que 

vão ser tomados, para entender as próprias atitudes do doente e perceber o processo 

adaptativo à doença e como cuidar em casa.   

Contudo, o reajustamento da estrutura familiar, o tipo de problemas a resolver e o coping, 

nas situações de doença súbita, são vividos num momento de mudanças 

comportamentais e afectivas intensas, requerendo por parte da família uma rápida 

mobilização de competências para lidar eficazmente com a situação.  

As respostas ou estratégias utilizadas para lidar com o stress, nomeiam-se por processo 

de coping. Sobre este assunto Bastos [et al.] 2005 referem que “ as estratégias de coping 

utilizadas têm objectivos específicos de manter o stress sob limites, (…), restabelecer 

relações significativas, manter a auto-estima, manter alguma esperança na reabilitação e 

perspectiva de futuro”. O coping é um processo dinâmico e variável, ou seja, é 

influenciado pelas situações, pelo contexto e pela resposta dada pela pessoa em cada 

momento, face à avaliação que ela realiza, e aos recursos que dispõe para empreender 

um comportamento como resposta ao estímulo. 

Durante os últimos anos tem-se desenvolvido um número considerável de investigações 

no âmbito das estratégias de coping /mecanismos de adaptação da família para cuidar de 

um membro em situação de dependência, sendo os mais frequentes, a família de idosos, 

a família de pessoas com Acidente Vascular Cerebral, a família de pessoas com 

Alzheimer, a família de doentes oncológicos (Moreira, 2001; Martins, 2002; Santos, 2003; 

Henriques, 2004; Cerqueira, 2005; Santos, 2006; Marques, 2007). Daí que o papel da 

família na saúde, mais concretamente, o cuidar de pessoas dependentes por parte dos 

seus familiares, se esteja a tornar num importante objecto de estudo que tem vindo a 

merecer uma crescente atenção por parte dos investigadores. 

No sentido de se conhecer como lida a família perante situações de stress, como é o 

caso da situação de dependência de um membro e da sua hospitalização, reportamo-nos 

ao estudo de Jorge (2004) que divide as estratégias de coping utilizadas pela família em 

internas e externas: Aquisição de suporte social, relacionado com a capacidade da  
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família para recorrer ao apoio de pessoas próximas, vizinhos e família alargada, no 

sentido de ultrapassar as dificuldades; Reenquadramento, referente às capacidades da 

família para redefinir as situações stressantes e adquirir confiança na resolução de 

problemas; Procura de apoio espiritual pode ser uma estratégia para encarar os 

stressores sem explicação, recorrendo à fé de cada um e da família em geral; 

Mobilização familiar para adquirir e aceitar ajuda, refere-se à capacidade da família para 

procurar ajuda na comunidade e aceitar ajuda de outros. Avaliação passiva, é uma 

estratégia que reflecte os comportamentos menos responsivos que uma família pode 

usar, quando encara o stress (p.119). 

Teixeira (2006, p.141) num estudo realizado em famílias de crianças com doença crónica, 

concluiu que, a doença crónica ou incapacitante dos seus filhos criava agentes 

stressores, capazes de alterar a qualidade de vida da criança e da família como um todo, 

desencadeando estratégias de coping na família que visavam a adaptação às mudanças. 

Por outro lado, relevou como principais mecanismos facilitadores de adaptação familiar, 

para além das características individuais de cada família/cuidador principal “… Vou até ao 

escritório do meu pai, ela fica com a minha mãe, para me distrair”; “… em casa faço as 

minhas coisas”; “… de manhã a minha vida é praticamente no hospital, de tarde 

trabalho…”; “…vou-me arranjando e demonstrando grande força de vontade”, o suporte 

ou apoio social, as expectativas, a capacidade de resiliência e o humor (p.141).  

Também as crenças pessoais sobre saúde e doença permitem controlar e enfrentar as 

situações mais difíceis e dolorosas, constituindo-se como outra estratégia utilizada como 

resposta a estas situações. Podemos dizer que uma crença “positiva” facilita a resolução 

dos problemas, ao contrário duma crença “negativa” que dificulta ou interfere na 

resolução dos problemas e mesmo na própria adesão ao regime terapêutico. Como 

refere Wright e Leahey (2002, p.139), existe uma relação directa entre crenças e 

comportamento. A carga desta evidência está presente no estudo de Teixeira (2006), 

conforme discurso de um participante “No meio de tudo (…) ainda tive muita sorte” 

(p.142). 

 
Ferreira (2006), na análise das estratégias de coping emergentes face à doença 

oncológica, identifica seis categorias: “Autocontrolo emocional e cognitivo; confrontativo; 

distanciamento; procura de suporte emocional e informativo; fuga/evitamento através de 

evitar pensar ou distrair; reavaliação positiva através da criação de significados positivos 

e da religiosidade” (p.76), salientando ainda que 90% dos inquiridos utilizaram como 

estratégia de coping para lidar com a situação de doença o “autocontrolo emocional”, que 

se refere ao esforço que as pessoas fazem para regular os seus sentimentos, de modo, a  
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não revelarem a sua expressão emocional e 80% o “autocontrolo cognitivo”, em que as 

pessoas acreditam que a força interior de que dispõem, as ajuda a controlar e a vencer a 

doença (p.77); aspectos estes, que podemos verificar no discurso dos entrevistados, 

respectivamente “… eu como doente é que tinha que ter capacidade de dar força aos 

outros (…) inverti os papeis e dei-me muito bem e foi o formato que eu arranjei…” (p.78); 

“…o poder da mente como sabe tem muita força e eu acho que isso ajudou muito …” 

(p.77).  

O estudo de Santos (2006) conclui que as principais estratégias de coping utilizadas 

pelos familiares de doentes oncológicos para fazer face à doença, aos 6 meses após o 

diagnóstico podem ser várias, entre elas e preferencialmente o Espírito de Luta, como 

estratégia de confronto para lidar com a doença e suas implicações, seguido de 

preocupação e mesmo revolta pela situação de stress criada pela doença (p.163).  

Para Hanson (2005) as estratégias de coping da família, em resposta aos stressores, 

desenvolvem-se e alteram-se ao longo do tempo e ao longo do ciclo de vida da família, 

pelo que “influenciam a saúde familiar e o funcionamento da família” (Hanson, 2005, 

pag.118). Também (Marques, 2007), acrescenta que as famílias não são as mesmas 

antes, durante e depois da doença. De uma maneira geral, “cada família tem o seu 

reportório de estratégias de coping” (Hanson, 2005, pag.101), que apesar de serem 

numerosas podem ser classificadas em três categorias: “- respostas que mudam o 

acontecimento acusador de stress; respostas que controlam o significado do 

acontecimento causador de stress e respostas que controlam o próprio stress” (Peralin e 

Schooler, 1982, cit. Hanson, 2005, p.101). Pelo que, “as famílias darão as linhas de 

orientação para a acção” (Hanson, 2005, pag.102), cabendo ao enfermeiro o papel de 

promover a saúde dos membros da família e do sistema familiar.  

É exactamente sobre a intervenção de enfermagem na família que nos iremos debruçar 

no capítulo que se segue. 

 

 

1.5. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA FAMÍLIA 

No contexto deste estudo, pretende-se a obtenção de conhecimentos sobre os recursos e 

estratégias utilizadas pelas famílias para intervir numa situação de crise, como é o caso 

da dependência, com o objectivo de ajudá-las a superar o seu problema. Tendo sempre 

presente as competências dos enfermeiros de cuidados gerais, considera-se que “As 

intervenções de enfermagem são frequentemente optimizadas se toda a unidade familiar 

for tomada por alvo do processo de cuidados (…)” (Ordem dos Enfermeiros, 2003,p.5). 
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Também para Polly (1999) a família é o centro dos cuidados e deve ser com esta que os 

profissionais de saúde estabelecem interacções de colaboração. No entanto, como 

enfermeira, consideramos que esta ideia não está tão presente entre nós quanto isso. De 

facto, parece-nos que se ensina à família, se disponibiliza recursos de apoio necessários 

mas, se esquece muitas vezes, que esta necessita de readaptar o seu papel no seio 

familiar, levando em certas situações, a que tenham de renunciar ao emprego por 

exemplo, em função da pessoa dependente, implicando alterações socio-económicas por 

vezes insustentáveis, e dificuldades para prover à satisfação das necessidades 

familiares. 

Apesar desta nossa pretensão, sabemos que a relação de cuidados é frequentemente 

entre enfermeiro e doente, da qual a família não faz parte, circundando exteriormente ao 

processo de cuidados. Torna-se por isto emergente a alteração deste contexto de 

cuidados, porque “A enfermagem tem um compromisso e obrigação de incluir as famílias, 

nos cuidados de saúde”(Wright e Leahey, 2002, p.13). As intervenções de enfermagem 

devem ser direccionadas para a família como foco de atenção dos seus cuidados, e não 

uma abordagem fragmentada visando apenas o cliente.  

Importa ainda ressalvar que os enfermeiros não podem ver a família apenas como um 

recurso do contexto de cuidados, mas sim como uma componente importante da 

sociedade. “As intervenções utilizadas pelos enfermeiros focalizam-se em modificações 

nos domínios cognitivo, afectivo ou de conduta do funcionamento familiar” (Wright e 

Leahey, 2002,p.21). As do domínio cognitivo situam-se no âmbito do ilustrar, informar e 

educar, as do domínio afectivo referem-se à expressão de sentimentos que possam estar 

a reprimir a solução de problemas, e as do domínio comportamental que se destinam a 

mudar e/ou adquirir novos comportamentos.  

Assim, a intervenção de enfermagem procura a reorganização da família perante a crise, 

alcançando o equilíbrio, apoiando e orientando a família a encontrar soluções ou 

estratégias de adaptação. Em qualquer um destes domínios a intervenção familiar “ (…) é  

o processo pelo qual (…) se empurra a família bloqueada na sua espiral” (Minuchin e 

Fishman, 1981, in Relvas, 2006,p.133). 

Segundo Wright e Leahey (2002), as situações que se seguem carecem da intervenção 

da enfermagem à família: 

- A doença de um membro da família, podendo provocar impacto prejudicial nos outros 

membros da família; 

- No caso da doença de um dos elementos da família poder contribuir para o 

desenvolvimento de sintomas num outro elemento da família; 
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- Incapacidade em ultrapassar uma situação de crise; 

- O diagnóstico de doença num elemento da família; 

- Agravamento do estado de saúde de um membro da família; 

- Transição inadequada no desenvolvimento do ciclo vital da família; 

- Regresso de um membro da família com doença crónica para o domicílio; 

- Morte de um familiar. 

 
A intervenção na família deve ser analisada com base numa visão holística, onde se 

compreende que a doença num dos seus membros altera todo o equilibro familiar, pelo 

que os cuidados de enfermagem devem ser dirigidos às necessidades de toda a família e 

não às de um indivíduo em particular. “Ajudar uma família implica mudanças nos 

posicionamentos individuais, e o inverso também é verdadeiro. A parte e o todo, o todo é 

a parte e está contido nas partes (...) ” (Relvas, 2006, p.15). Face ao exposto, como 

podemos ter a pretensão de cuidar de alguém, se não o enquadrarmos no seu contexto 

familiar? A família é sem dúvida parte integrante no processo de cuidados a pessoas 

dependentes em meio hospitalar. 

 
Aliás, as intervenções na família propostas pelos enfermeiros estão enquadradas no 

âmbito do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, em que se propõe capacitar a família 

para a prestação de cuidados informais, através duma abordagem centrada na família e 

no ciclo de vida (Plano Nacional Saúde, 2004, p.53).  

Também as Grandes Opções do Plano 2005-2009, reflectem esta nova visão através da 

definição de uma politica de família que passa por: 

“- Promover a formação de amas e de ajudantes familiares; 

- Promover a formação profissional a trabalhadores e familiares habilitando-os para 

a prestação de cuidados domiciliários a pessoas dependentes ou com 

necessidades especiais; 

- Manter e dinamizar o Observatório para os Assuntos da Família por forma a 

possibilitar um melhor e maior conhecimento da realidade concreta da situação das 

famílias em Portugal” (Grandes Opções do Plano, 2005, p.157). 

 
Corroborando com Walsh (2005, p.22) concluímos que “No campo da terapia familiar, 

(…) as intervenções bem-sucedidas dependem tanto dos recursos da família quanto das 

habilidades do terapeuta” (Karpel, 1986; Minuchin, 1992). 

Neste contexto, a experiência profissional leva-nos à procura de uma nova forma de estar 

com os doentes e famílias, conduzindo-nos para o estabelecimento de uma parceria de 

cuidados, “Contudo esta realidade encontra ainda obstáculos por parte de alguns  
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profissionais de Enfermagem, que acreditam que a presença dos familiares junto do 

doente significa que o seu trabalho está a ser observado e avaliado, sentindo-se por isso 

ameaçados pelos referidos familiares” (Cunha, 2003,p.62), daí nem sempre se conseguir 

por em prática, mas “… sendo considerada fundamental nos cuidados de enfermagem” 

Mesquita et al. (2007,p.25). Como refere Moreira (2001) “O envolvimento da família nos 

cuidados de saúde constituiu desde sempre um acto de vida” (p.43). 

 
O termo “parceria” significa “sociedade de indivíduos que tem por fim um interesse 

comum” (Grande Dicionário Enciclopédico, 2001). Partilhando este princípio, citamos 

Martins (2004) para dizer que, no âmbito da Parceria de Cuidados “… quer os 

profissionais, quer os doentes, e seus familiares têm o interesse comum entre os quais o 

de restabelecimento do estado de saúde, a prevenção de doenças e minimização das 

sequelas” e ainda “… está em jogo obrigatoriamente, a responsabilidade e dever de cada 

parte envolvida, a reciprocidade da partilha de responsabilidades e de tomada de decisão 

como uma das condições imprescindíveis para a mesma se estabelecer” (p.86,87).  

A nossa experiência na prestação de cuidados directos em contexto hospitalar, permite-

nos afirmar que os cuidados centrados na família, prestados em parceria com esta, 

constituem uma filosofia de cuidados de enfermagem, no entanto, estamos conscientes 

de que a sua implementação, obriga a algumas mudanças de atitude por parte dos 

profissionais de enfermagem, das políticas da instituição e das próprias unidades de 

saúde.  

Como facilmente se depreende, este modelo implica a existência de uma profunda 

relação enfermeiro/família que é facilitada pela metodologia de trabalho por enfermeiro 

responsável, com partilha de competências entre a família e o enfermeiro. Face ao 

exposto, “torna-se indispensável comunicar, eficazmente, com os familiares, desmistificar 

as práticas que se levam a efeito e, sobretudo, deve existir a preocupação de transmitir o 

sentido que cada actividade de enfermagem tem para o doente e para os familiares” 

(Silva, 2005, p.90). 

Conscientes de que a enfermagem toma por objecto de estudo, não a doença em si, mas 

as respostas humanas aos problemas de saúde e aos processos de vida assim como às 

transições enfrentadas pelos indivíduos, famílias e grupos, ao longo do ciclo de vida, 

consideramos que o enfermeiro tem o dever de interagir sustentado na relação 

terapêutica, ajudar as pessoas a lidarem com os desafios e com as transições, com o 

propósito de aumentar a saúde e o bem-estar e contribuir para a sua adaptação à nova 

situação.  
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Estamos convictos de que a forma como abordamos as famílias, em contexto hospitalar, 

vai interferir certamente com as estratégias de coping por elas utilizadas para superar 

situações difíceis. Tal como constatou Teixeira (2006) as famílias sob estudo “revelaram 

ter conhecimento e compreender a situação dos seus doentes, bem como a trajectória da 

doença, o que concorreu para o facto de se sentirem, pelo menos de momento 

adaptadas à sua situação de vida e aptas a descobrir e experimentar, mais ou menos 

autonomamente, formas renovadas de enfrentarem as dificuldades do dia-a-dia” (p.171).  

Assim sendo, a abordagem deve considerar as famílias como parceiros activos na equipa 

de saúde, dando-lhes oportunidade para se expressar, identificando as suas 

necessidades, de modo a perspectivarem intervenções, no sentido de melhor ajudar e 

acompanhar estas famílias no seu percurso de vida. 

Acreditamos que a família tem um papel fundamental na recuperação do doente, e que a 

sua participação nos cuidados significa efectivamente uma melhoria no bem-estar do seu 

doente. Partilhamos assim a opinião de Cunha (2003) “Com a participação da família nos 

cuidados vemos essencialmente dois aspectos muito importantes: por um lado o doente 

sente uma maior ligação com o seu ambiente, pois tem a percepção da manutenção do 

mesmo; por outro lado a família tem maior acesso à informação do que se passa com o 

seu familiar, de como evolui o seu estado de saúde, pode continuar a cuidar dele como 

faria se não estivesse hospitalizado, o que contribui para diminuir a ansiedade e o stress, 

que acompanha as situações de hospitalização” (p.62).  

Aliado a tudo isto, a família também se torna um elo para que os cuidados prestados 

sejam mais individualizados e qualificados, estreitando as relações entre enfermeiro-

doente-família, tornando as acções mais eficazes. Como nos diz Cerqueira (2005, p.30), 

“Havendo uma parceria doente/família/equipas de saúde, consegue-se que haja 

humanização dos cuidados de saúde”. Partilhando da mesma opinião consideramos, que 

a humanização deve ser parte integrante da filosofia de enfermagem. Aliás, entendemos 

que não existe outra forma de cuidar de seres humanos que não seja a humanizada. 

A presença de um membro da família que acompanha a pessoa doente/dependente em 

unidades de internamento é cada vez mais frequente, sendo que, mais recentemente, 

com a aprovação da Lei n.º 106/2009 de 14 de Setembro se estabelece o regime do 

acompanhamento familiar em internamento hospitalar permanente, cujo Artigo 3.º se 

refere a pessoas com deficiência ou pessoas em situação de dependência em hospital ou 

unidade de saúde. Não podemos assim ignorar esta exigência.  

Por outro lado a sua permanência, possibilita a participação em actividades que virá a 

desenvolver em ambiente domiciliário, rentabilizando por isso o binómio prestação de  
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cuidados/planeamento da alta, permitindo-lhe detectar precocemente as limitações/ 

incapacidades que o doente apresenta, adaptando-se e apreendendo a prestar cuidados 

numa perspectiva de autonomia. Concomitantemente, a sua participação permite aos 

enfermeiros compreender e avaliar as necessidades sentidas face ao novo papel de 

cuidador, isto é, faz com que também a família “… seja vista como a unidade receptora 

de cuidados para que possa assim desempenhar cabalmente a sua função de prestadora 

de cuidados” (Moreira, 2001, p.50). 
Reiteramos a opinião de Martins (2004), relativamente às visitas em meio hospitalar 

“…não podem ser tomadas como intrusos no sistema hospitalar, antes devem, pelo 

contrário, ser utilizadas como momentos de educação para a saúde, facilitar a 

continuidade familiar, proporcionar o bem-estar do doente, garantir continuidade de 

assistência” (p. 285). 

Porém neste âmbito ainda encontramos algumas controvérsias, como refere Gibbon 

citado por Cerqueira (2005, p.34) “…com a hospitalização os familiares (…), são muitas 

vezes desencorajados de prestar cuidados ao doente, além de não serem envolvidos no 

tipo de assistência que o doente recebe desencadeando sentimentos de insuficiência e 

impotência que se podem expressar em atitudes como trazer alimentos para o doente, 

criticar os funcionários do hospital!” e ainda, como concluiu Teixeira (2006) relativamente 

às “atitudes dos enfermeiros face à família”, nem sempre são de disponibilidade e ajuda, 

“Evidenciaram relações de algum modo superficiais e de pouco envolvimento 

essencialmente nos períodos de internamento hospitalar…” (p.171), emergindo do 

discurso dos participantes “… a mim nunca me ajudaram, nunca me deram um 
esclarecimento (…) nunca me dirigiram a palavra (…) nem uma palavrinha…”; “… não 

senti ajuda (…) eu vinha sempre receosa porque não sabia grande coisa…”; “…nunca me 

ajudaram muito (…) nunca pararam muito perto de mim e do meu pai…” (p.122). 

Sem dúvida, incluir a família no cuidar do enfermeiro exige estar aberto e atento às 

interacções, ao impacto das vivências, exige conhecer dinâmicas, crenças, e formas de 

adaptação a situações diversas. E ainda, providenciar apoio emocional, facilitar a 

informação e orientar para alguns procedimentos.  

Como concluiu Fravica (2002) num estudo realizado sobre a percepção da família acerca 

da ajuda recebida dos enfermeiros numa unidade de cuidados intensivos cardíacos, esta 

sente necessidade de ser informada e esclarecida sobre o que se passa com o doente, 

conforme transmitido “…a gente gosta de saber…” ou “os familiares gostam de estar ao 

corrente da situação…” (p.147).  
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Defendemos que a profissão de enfermagem tem um papel crucial no desenvolvimento 

de uma filosofia de cuidados, no sentido de promover atitudes positivas e adaptáveis às 

várias circunstâncias da vida. Tal como concluiu Martins (2002, p.260) “O doente e a sua 

família precisam de um tempo de moratória o que nos sugere que o período de 

internamento deveria ser, pelo menos em certos casos, realmente mais alargado e 

deveria contar, sempre que possível, com uma participação activa, mais precoce da 

família. Não para o hospital se substituir à família e ao doente, não para reforçar a sua 

dependência mas exactamente para potenciar um retorno uma reentrada mais facilitada”. 

Neste sentido, o enfermeiro tem um papel importante na ajuda que vai dar quer ao 

doente, quer ao cuidador familiar para se adaptarem a uma nova vida, não só porque 

permanece mais tempo com ele mas também porque lhe presta cuidados mais directos, o 

que lhe permite conhecê-los melhor. Encontra-se numa posição privilegiada para detectar 

as necessidades do doente e para dar resposta a essas mesmas necessidades, tendo 

em conta o seu contexto familiar, económico e sociocultural. 

Pois é no contexto familiar que quase sempre surge o cuidador principal de doentes que 

se tornaram dependentes, pelo que têm sido alvo da atenção dos enfermeiros, como 

concluiu Brito (2002, p.158) “Deve-se reconhecer que o trabalho directamente dirigido 

aos familiares prestadores de cuidados constitui uma área nova de intervenção para os 

profissionais de saúde, mas que se afigura como cada vez mais importante, senão 

mesmo essencial…”. Também segundo Paul (1997, p.128), “ as situações de crise e 

mesmo de ruptura são frequentes, e a única forma de aliviar a sobrecarga pessoal e 

familiar de quem cuida dos idosos é, de facto, conhecer e poder intervir junto desta 

população, antecipando-se às suas necessidades específicas e apoiando o seu esforço, 

evitando que surjam situações de descompensação que, além de prejudiciais ao próprio, 

precipitam frequentemente a institucionalização do idoso, que é afinal o que se pretende 

evitar”.  

Por isso é consensual a necessidade dos enfermeiros investirem, na sua prática clínica, 

em intervenções que visam tornar a família apta a enfrentar os problemas específicos 

com que se depara propondo as alterações que se impõem perante cada situação, 

permitindo a continuidade de cuidados ao familiar dependente e contribuindo para a 

excelência dos cuidados. 

É aqui que reside a nossa preocupação como enfermeiros da prestação de cuidados 

diferenciados, porque partilhamos e vivenciamos as inquietações dos doentes 

dependentes e da sua família, considerando necessário um maior investimento na 

preparação da alta do doente, focalizando a nossa atenção preferencialmente na família  
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como alvo de cuidados. De acordo com Cunha (1999), “a preparação da alta reveste-se 

de uma importância fundamental para que a família possa receber o elemento 

dependente, cuidar dele, e evitar de alguma forma os reinternamentos sucessivos por 

cuidados deficitários no domicílio”. Ponderada com responsabilidade exige um diálogo e 

uma avaliação sensata das circunstâncias em que vive a família, os seus papéis, as 

funções dos seus elementos, como se articulam e a atenção necessária, pois a família 

pode exigir a qualquer momento, uma reformulação das regras e padrões de 

funcionamento, que permite vivenciar novas circunstâncias. 

Neste domínio, a preparação da alta, nas suas mais variadas concepções, é uma ligação 

que deve ser implementada entre a família e o profissional de saúde, pois permitirá a 

melhoria da colaboração desta no regresso a casa e da sua qualidade de vida posterior. 

Revela-se como uma estratégia a desenvolver no sentido de promover a continuidade e a 

dignidade da assistência do indivíduo dependente. Importa, por isso, trabalhar uma maior 

e melhor compreensão da pessoa alvo dos cuidados. Se queremos, enquanto profissão, 

providenciar uma melhor assistência para o regresso a casa, precisamos conhecer o que 

pensam as famílias sobre ele e os aspectos culturais que o envolvem.  

Também Orem (1993) ao desenvolver o seu modelo de autocuidado, enfatiza a 

independência, focalizando principalmente o autocuidado e a dependência, e defende 

que o papel do enfermeiro é ajudar o utente e/ou a família tornando-os capazes de ir ao 

encontro das necessidades de autocuidado. Como poderemos nós enfermeiros, ignorar 

tal responsabilidade? Assim, na preparação para a alta, o enfermeiro tem este papel a 

assumir. Tem a capacidade de discutir com o familiar cuidador responsabilidades e 

capacidades que lhe permitirão lidar e gerir o processo de regresso a casa do familiar 

dependente, bem como tudo o que o envolve, juntamente com a comunidade. 

Contudo, actualmente assistimos nos hospitais à redução do tempo de internamento, em 

resposta aos constrangimentos financeiros e demográficos (Padilha, 2006), tal como se 

verifica no Serviço de Medicina onde exercemos funções, no ano de 2008, a média etária 

dos doentes internados situou-se nos 66,29 anos. A presença de patologias associadas, 

e o elevado grau de dependência, contribuem para uma elevada taxa de ocupação do 

serviço (93,2%), em que a demora média é de 9,7 dias de internamento1. Há por isso, 

uma grande necessidade de camas, tornando-se necessário a rentabilização das 

mesmas, não havendo muitas vezes a possibilidade de prolongar o internamento até à 

readaptação da família à nova situação, o que está na origem da necessidade de uma 

intervenção de enfermagem cada vez mais atempada, de forma a:  

                                                            
1  Informação divulgada pelo Gabinete Estatística Planeamento do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 
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- Assegurar a continuidade de cuidados; 

- Diminuir o tempo de internamento; 

- Contribuir para que a qualidade de vida do doente após a alta seja garantida; 

- Facilitar a reinserção sócio-familiar; 

- Prevenir internamentos recorrentes, tão dispendiosos para o utente, família e 

comunidade. 

Este estudo, permitir-nos-á através do contacto e da experiência familiar, aumentar a 

compreensão do que significa o processo de dependência para uma família, para além 

de contribuir para dar visibilidade ao trabalho do enfermeiro e consequentemente à sua 

imagem social. Os seus resultados, poderão aumentar o conhecimento dos enfermeiros 

sobre a forma de pensar e agir dos cuidadores e sobre as suas expectativas face aos 

contributos da enfermagem. Como refere Colliére (1989, p.321) “…os cuidados de 

enfermagem não fazem sentido se não tomarmos consciência de que se inserem num 

contexto social”. Na perspectiva da mesma autora, nenhuma profissão tem razão de 

existir se não conseguir justificar a sua actividade profissional perante a população, 

dando para tal provas evidentes da importância dos cuidados que prestam (Collière, 

1989, p.284).  

Daí o interesse da Enfermagem no processo de planeamento da alta hospitalar do doente 

dependente, perspectivando a continuidade de cuidados, pois “… o campo de 

competência da enfermagem situa-se na mobilização e desenvolvimento das 

capacidades da pessoa, da família, dos que a cercam, para fazer face ao acontecimento, 

resolver a dificuldade, visando torná-la competente e capaz de utilizar os recursos 

afectivos, físicos, sociais e económicos de que dispõe” (Colliére, 1989, p.290). 

Para a enfermagem, enquanto profissão socialmente estabelecida e dignificada, este 

campo de intervenção é importantíssimo. Com este estudo, queremos escutar o que têm 

para nos dizer os cuidadores familiares, o que sentem, queremos observá-los e após 

tudo isso, elaborar um suporte teórico e prático que permita planear e executar novas 

intervenções de enfermagem dentro deste campo, ou ainda reformular as que 

actualmente são implementadas, se assim for o caso. 

Os cuidados de enfermagem e a forma como são implementados constroem a imagem 

social da profissão. As consequências deste estudo, poderão ser, provavelmente do 

ponto de vista económico enormes, porque o cuidador educado, treinado e colaborante 

dará um contributo mais eficaz, reduzindo complicações e tempo bem como o número de 

internamentos, os fármacos prescritos, melhorando acima de tudo a sua qualidade de 

vida e de quem é cuidado. 
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Em síntese, os Enfermeiros constituem um corpo vital na equipa de saúde que pode e 

deve contribuir para ajudar a gerir problemas de adaptação a situações de vida, a 

situações de saúde/doença, portanto “… procura-se a adaptação funcional aos défices e 

a adaptação a múltiplos factores – frequentemente através de processos de 

aprendizagem do cliente” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p.8).  

Daí que acreditemos que os cuidados de enfermagem existam para “prevenir a doença, e 

promover os processos de readaptação,  

A Enfermagem, enquanto disciplina englobada na área da saúde, visa acima de qualquer 

outro objectivo, prestar cuidados com o máximo de qualidade. É neste espectro que este 

trabalho assenta, pois quer reflectir e provavelmente orientar a necessidade da 

enfermagem como disciplina e, por outro lado, mostrar, maior “competência e 

responsabilidade”, a este nível, como refere Benner (cit. in Queirós 2000, p.19). 

Face à lacuna de estudos que foquem o impacto da situação de dependência sobre a 

família, parece-nos fundamental o melhor conhecimento desta temática, no sentido de 

um planeamento de intervenções de apoio, centradas em todo o núcleo familiar e não 

exclusivamente no doente. 
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2. NA PROCURA DE ACHADOS COM SIGNIFICADO PARA O CUIDADO À FAMÍLIA - 
DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A fase metodológica “(…) consiste em precisar como o  
Fenómeno em estudo será integrado num plano de trabalho que  

Ditará as actividades conducentes à realização da investigação (…). 
Este plano constitui a espinha dorsal sobre a qual virão 

 enxertar-se os resultados da investigação”. 

(Fortin, 1999) 
 

A actual tendência demográfica Portuguesa, com a diminuição das taxas de mortalidade 

e de natalidade, tem resultado num crescente envelhecimento da população, conforme 

resultados provisórios do Censos de 2001. 

Verifica-se assim, que a taxa de mortalidade em 2001 se situa nos 10,2%, passando para 

9,8% em 2008; de forma semelhante se apresenta a evolução da taxa de natalidade, 

passando de 11%, em 2001, para 9,8% em 2008. Inversamente o índice de 

envelhecimento aumentou de 104,2%, em 2001, para 115,5% em 2008. 

QUADRO 2 – Evolução demográfica Portuguesa 2001-2008 

Anos 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Taxa de Natalidade 9,80 9,70 10 10,40 10,40 10,80 11 11 

Taxa de Mortalidade 9,80 9,80 9,60 10,20 9,70 10,40 10,20 10,20 

Índice de Envelhecimento 115,5 113,6 111,7 110,1 108,7 106,8 105,5 104,2 

         Fonte: INE, Censos 2001 

 
Face à presente distribuição da população, tem-se um índice de dependência total muito 

elevado, sendo de 48%, em 2001 e de 49%, em 2008. 

QUADRO 3 – Evolução do Índice de Dependência Total 2001-2008 

Anos 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Índice de Dependência Total 48,9 48,7 48,6 48,6 48,5 48,3 48,1 48,0 

       Fonte: INE, Censos 2001 

 

A par do aumento da esperança média de vida, ampliou-se o número de pessoas com 

doenças crónicas e em situação de dependência, dada a vulnerabilidade deste grupo 

etário (os idosos), como afirma Sequeira (2005, p.38) “…constata-se que as pessoas com 

mais de 65 anos têm pelo menos uma doença crónica do foro médico e vários problemas 

concomitantes”, precisando de ajuda para o auto cuidado e realização das actividades de 

vida diária, recaindo esta sobre a família.  
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Desta forma, as doenças crónicas têm vindo a adquirir uma importância crescente nos 

problemas que se colocam ao sistema de saúde e de protecção social, gerando 

necessidade de mudança na oferta de cuidados de saúde, como forma de promover a 

continuidade de cuidados. 

Para minimizar este problema, as famílias são hoje cada vez mais solicitadas a 

desempenhar o papel de prestadora dos cuidados. Segundo o ICN (2005, p.172), 

membro da família prestador de cuidados é uma pessoa “responsável pela prevenção e 

tratamento da doença, ou incapacidade de um membro da família”. Por causa das 

necessidades a longo prazo, a pessoa dependente, frequentemente, necessita dos 

membros da família para o cuidado físico, contactos sociais, apoio emocional e ajuda 

financeira. Com efeito, e segundo estudos realizados nos Estados Unidos e no Reino 

Unido, 80% dos cuidados a idosos são prestados por familiares (Paúl, 1997). 

Vários autores estudaram a família nos processos assistenciais (Martins, 2002; Lopes, 

2002; Imaginário, 2004; Figueiredo, 2007; Petronilho, 2007), contudo, é dado grande 

ênfase ao papel e ao stress do Prestador de Cuidados (Brito, 2002; Cerqueira, 2005), e 

não tanto à reorganização familiar. Ao contrário destes autores, este estudo pretende dar 

ênfase à forma de reorganização/adaptação da própria família ao processo de 

dependência de um membro, desde o momento da admissão ao momento da alta clínica, 

em meio hospitalar, visando ampliar o conhecimento sobre o objecto. 

Assim, neste capítulo apresentaremos todo o percurso do processo de pesquisa por nós 

desenvolvido, iniciando por justificar a pertinência do estudo. Abordamos a finalidade, os 

objectivos, a metodologia, os participantes no estudo e os procedimentos da pesquisa: 

desde as considerações éticas que guiaram a investigação, aos procedimentos da 

colheita de dados e por fim aos procedimentos efectuados na análise dos dados. 

Reportamo-nos de seguida aos diversos estudos sobre a problemática da prestação de 

cuidados a familiares. 

Paúl (1997) citando Silverstone (1985), afirma que 80% dos cuidados domiciliários 

prestados a idosos com problemas funcionais é feito por familiares, a quem os idosos 

recorrem em primeiro lugar. Os serviços mais frequentes, prestados por estes são 

principalmente: o transporte, assegurar o seu bem-estar, tarefas domésticas, ajuda 

administrativa e legal, preparação de refeições, coordenação, compras, supervisão 

permanente, enfermagem e ajuda financeira. Aponta ainda que, maioritariamente, a 

prestação de cuidados tanto pode ser assumida pelas filhas como pelos conjugues.  

Por outro lado, constata que a institucionalização do idoso, muitas vezes reforça os laços 

familiares, pela ausência de sobrecarga, paralelamente, promove a expressão de afecto. 
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Estudos como o de Moreira (2001), realizado no sentido de conhecer a experiência 

vivenciada pela família, enquanto prestadora de cuidados ao doente em fase terminal, 

recorrendo à fenomenologia, sendo os participantes, famílias que cuidaram de um doente 

terminal em casa, pertencentes aos Concelhos de Coimbra e Cantanhede. A amostra foi 

constituída por quinze participantes, entre os 20 e os 70 anos. Os cuidadores eram 

predominantemente mulheres (80%), a maioria filhas, viúvo (a) (46,6%), idades 

compreendidas entre os 30-40 anos (33,4%), com 9-15 anos de escolaridade. O 

agregado familiar dos participantes situou-se entre 2-5 pessoas. Relativamente ao tipo de 

famílias, maioritariamente assentou nas famílias nucleares (40%). Do total de 

participantes, (66,7%) coabitavam com o familiar cuidado, e o seu agregado familiar 

situa-se entre o nível médio e o alto de classificação social.  

Na perspectiva dos cuidadores, cuidar de um familiar implicou alterações na vida familiar. 

Tiveram que reorganizar-se a nível familiar e profissional, mudando de residência e 

abandonando o emprego. Deixam de ter tempo para eles e para a família, descansam 

menos e trabalham mais, abdicando da sua actividade social. O desencadear de 

problemas de saúde, decorrentes da falta de descanso, agrava-se com o processo de 

cuidar. Associado a todos estes factores também o relacionamento entre o casal acaba 

por ficar comprometido. 

Em 2001, Brito no seu estudo, pretende identificar e analisar alguns dos factores que 

estão implicados na saúde mental dos cuidadores resultantes do processo de cuidar 

idosos, com o intuito de optimizar prioridades e formas de intervenção mais adequadas, 

dos sistemas de saúde e apoio social, promovendo a saúde e qualidade de vida de todos 

os envolvidos, “já que o bem-estar dos prestadores de cuidados irá reflectir-se no bem-

estar dos que deles recebem cuidados”  

A maioria dos cuidadores, pertenciam ao sexo feminino (92,7%), entre os 50 e 64 anos 

(46,3%), casadas (78%), com o 1º ensino básico completo (38,9%), empregadas (43,9%), 

que prestavam cuidados ao seu pai ou mãe (48,8%). 78% dos cuidadores viviam no 

mesmo domicílio com o familiar a quem prestavam cuidados e, na maioria dos casos 

(41,5%), a prestação de cuidados tinha uma duração entre 1 a 5 anos. 68,3% dos 

inquiridos declarou não ter ajuda regular para a prestação de cuidados, 36,6% 

responderam que tiveram de faltar ao trabalho, nos últimos 6 meses, por motivo de 

doença da pessoa cuidada e 24,4% por motivos pessoais: problemas osteoarticulares, 

gripe, cansaço, e depressão, entre outras. 56% consideraram esta tarefa difícil de 

executar, pelas exigências físicas que acarreta, pelas restrições na vida social, pelo 

deficiente apoio familiar, pelo deficiente apoio profissional, e pelos custos que lhe estão 

inerentes. 
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A investigação levada a cabo por Martins (2002), com o propósito de compreender os 

contornos da reintegração familiar do doente com AVC, tanto na vivência individual 

quanto na familiar, revela que “A forma mais ou menos súbita como a doença se instala e 

a extensão e qualidade da deficiência surgida fazem aumentar descomunalmente as 

fontes de stress familiar e individual e activam, precipitadamente, os recursos 

adaptativos” (p.112), dependendo a funcionalidade da família, bem como a reorganização 

desenvolvida, da forma como esta integra a doença e a crise decorrente (Martins, 2002). 

Ainda neste âmbito, a autora incidiu a sua temática de investigação na aceitação/não 

aceitação da alta clínica por parte do doente e seus familiares, concluindo que são 

variáveis altamente associadas a este aspecto, na opinião dos familiares: o sexo, já que 

quando o doente é homem a aceitação da alta é mais fácil do que no caso contrário, a 

idade, assim como o estado civil do doente, pois quando o doente é viúvo é mais difícil 

aceitar a alta, levando a recorrer mais directamente aos filhos como fonte de suporte. E 

ainda são variáveis significativas a responsabilidade do doente pelo rendimento familiar, 

certas condições habitacionais; certas incapacidades; o tempo de internamento; a 

avaliação da funcionalidade familiar por parte do doente (APGAR) e das famílias 

(FACES); a etapa do ciclo vital e o elemento veiculador da alta. 

Imaginário (2004) num estudo efectuado sobre a integração do idoso dependente em 

contexto familiar, na perspectiva da família, na perspectiva do cuidador principal, e ainda 

do ponto de vista do próprio idoso, no Norte do País, no concelho de Boticas, procurou 

apurar se os cuidados dispensados pelos cuidadores principais e seus familiares estavam 

directamente relacionados com a qualidade de vida do idoso dependente em contexto 

familiar. O paradigma utilizado foi a investigação qualitativa. Dos participantes, foram os 

indivíduos do sexo feminino os que apresentaram maior grau de dependência, situando-

se no grupo etário maior ou igual a 85 anos. Outras conclusões emergiram: cuidadores e 

familiares referiram como razões para a assunção do cuidar o afecto, obrigação/dever e a 

reciprocidade – do âmbito relacional; a prestação de cuidados em contexto familiar é 

assegurada, maioritariamente, pelos cuidadores informais, e dentro destes pelo cuidador 

principal, prestando cuidados nos domínios instrumentais e expressivos. Os cuidadores 

informais referem a necessidade de ajuda de outrem, do apoio de técnicos de saúde e de 

ajuda económica. 

Ainda nesta área Santos (2008) efectuou uma investigação com o propósito de 

compreender “ Em que medida as vivências do cuidar influenciam a vida do cuidador 

informal familiar principal do idoso dependente, inseridos no Programa Cuidados 

Continuados do Centro de Saúde da Lourinhã?” O estudo exploratório, descritivo e 

analítico, desenvolveu-se com 30 indivíduos de ambos os sexos e permitiu mais uma vez 
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fomentar a ideia de que são as mulheres as principais cuidadoras dos doentes, dado que 

26 pertencem ao sexo feminino e 4 são do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 30 e os 81 anos, maioritariamente pertencentes ao grupo etário dos 50-64 anos 

e casados, além disso, o grau de parentesco que une o cuidador e o idoso centra-se na 

2ª geração, tal com acontece com os outros estudos. Do total, 13 estavam “reformados”, 

seguindo-se o grupo dos que estavam na condição de “empregado” (9). Relativamente à 

profissão dos empregados, a maioria desenvolvem actividades relacionadas com o cuidar 

de alguém (crianças ou idosos). 

Ao contrário de outros estudos, verificou relativamente ao tipo de família a que pertencem 

os participantes da amostra, que emerge, como grupo principal, a família unitária, 

seguindo-se a família alargada, a família nuclear e, por último, a reconstituída. Dos 

participantes, 4 tiveram que alterar a sua residência para prestar cuidados ao idoso 

dependente e, a maioria dos inquiridos (22) dedica dezasseis a dezanove horas diárias, 

ou seja, disponibiliza o dia todo para prestar cuidados. No que respeita ao número de 

dias, a maioria (26) cuida os sete dias da semana. 

As mudanças sentidas na vida dos cuidadores pelo facto de prestarem cuidados, 

mostram alterações ao nível familiar, que se reflecte no apoio prestado aos restantes 

elementos da família, aumentando os conflitos entre eles; a nível social, com restrição 

nos contactos; a nível profissional, renunciam ao emprego; financeira, pelo aumento das 

despesas e ausência de vencimento do cuidador; bem como da rotina diária, por menor 

disponibilidade de tempo e alterações da saúde, com repercussões no domínio físico e 

no domínio psicológico. 

Para colmatar tais vivências os cuidadores utilizaram algumas estratégias de coping, de 

natureza interna e de natureza externa. Assim, ao nível interno emergiu com maior 

evidência a aceitação da situação. Ao nível externo com maior evidência, a ajuda através 

da religião e a execução de actividades de lazer. Outras conclusões despontaram: a 

coabitação é geralmente a característica central, pelo menos em termos de definição de 

prioridades e de obrigações, pela exigência do cuidar; a maioria dos inquiridos coabita 

com o idoso e cuida os sete dias da semana, dedicando-se entre 16 a 19 horas do seu 

tempo; o tipo de cuidados prestados incide nos de natureza física/pessoais, domésticos, 

emocional/psicológico e social.  

O apoio cedido pela rede informal do idoso/cuidador é com maior incidência ao nível 

emocional/ psicológico. 

Face ao exposto partimos com a convicção de que a família se vê obrigada a 

desenvolver novas competências para cuidar do seu membro, com implicações na 

própria vida familiar, laboral e social. Sendo que inevitavelmente sujeita a diversas fontes 
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de stress, a família frequentemente entra em crise, necessitando de ajuda externa, como 

afirma Martins (2003, p.53) “Os processos de adaptação a novas situações, (…) a fim de 

assegurar a mudança e a continuidade da família, serão, pois, sempre revestidos de mais 

ou menos stress”, devendo por tudo isto “…ser integrada na assistência a prestar aos 

doentes, facilitando deste modo a continuidade de cuidados no domicílio” (Nogueira, 

2003, p.16). O cuidado e apoio ao membro dependente, frequentemente, transforma-se 

numa sobrecarga significativa para a família. 

Porém, e face a tal constatação o trabalho de Martins (2003,p.111) curiosamente 

evidencia que “Historicamente tem-se dado pouca atenção às necessidades da família 

enquanto cuidadora”. Sabendo nós através da vivência diária em meio hospitalar e dos 

estudos consultados, que as necessidades do cuidado implicam, por vezes, esforço 

físico, mental, psicológico e económico. De facto, a visão da família como foco de 

atenção dos cuidados dos enfermeiros, parece-nos que nem sempre está presente na 

prática. Continuamos a ver a família como um recurso para o cuidar, sendo a relação de 

cuidados entre enfermeiro e doente, onde não se integra a família, e se ignora as 

repercussões inerentes desta tarefa no seio familiar. 

Partindo do estado da arte e das nossas experiências enquanto enfermeira questionamo-

nos “Quem tem a responsabilidade de intervir neste sentido junto destas famílias?”. Sem 

dúvida os enfermeiros têm um lugar privilegiado para intervir, tal como no âmbito das 

competências de cuidados gerais dos enfermeiros é considerado que “As intervenções de 

enfermagem são frequentemente optimizadas se toda a unidade familiar for tomada por 

alvo do processo de cuidados (…)” (Ordem dos Enfermeiros, 2003, p.5). Assim sendo, 

torna-se pertinente reflectir sobre o desenvolvimento e adequação das formas de 

intervenção/apoio que disponibilizamos aos familiares cuidadores. Torna-se fundamental 

que as famílias sejam perspectivadas nas suas singularidades e como tal, necessitam de 

ser ouvidas para receberem o apoio adequado (Figueiredo, 2007). 

“A enfermagem tem um compromisso e obrigação de incluir as famílias, nos cuidados de 

saúde” (Wright e Leahey, 2002,p.13), assim, as intervenções de enfermagem devem ser 

direccionadas para a família como foco de atenção dos seus cuidados, e não uma 

abordagem fragmentada visando apenas o indivíduo. Corroborando com Vieira 

(2009,p.83) “…quer os processos familiares, (…) quer os cuidadores familiares – na 

dupla perspectiva de parceiros ou clientes – merecem a atenção dos enfermeiros, 

porquanto os processos de adaptação e a sua qualidade de vida são também sensíveis 

aos cuidados de enfermagem”.  
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Na perspectiva de Smeltzer e Bare, (1994,p.111) o enfermeiro para prestar uma ajuda 

eficaz ao doente, à família, à equipa de saúde e a si mesmo, tem que conhecer “Os 

estádios habituais da doença e as várias respostas emocionais; principais esforços de 

adaptação a uma doença; estratégias típicas de superação usadas pelos doentes e 

familiares; factores psicológicos e sociais que ajudam ou retardam a superação e as suas 

próprias reacções às varias fontes de stress e como lidar com elas”. 

Defendemos que para cuidar da pessoa dependente em meio hospitalar, temos que a 

enquadrar no seu contexto familiar, temos que conhecer a dinâmica familiar para 

podermos preparar adequadamente a alta, pois este é um fenómeno pelo qual temos 

nutrido um particular e crescente interesse, surgindo a nossa inquietação “Como se 

adaptam as famílias à situação de dependência de um dos seus membros, em meio 

hospitalar?”, “Quais as estratégias utilizadas para ultrapassar as dificuldades?”. Para dar 

resposta a estas questões, o nosso estudo aborda a situação de dependência, a família 

que lida com esta situação e as suas repercussões na vida da própria família. 

Isto pressupõe, antes de tudo, uma abordagem centrada na família cuidadora, numa 

perspectiva holística, promovendo uma prestação de cuidados dirigida às suas reais 

necessidades, no âmbito dos seus contextos e das suas vivências. Isto é, em nossa 

opinião uma mudança de paradigma no Cuidar em Enfermagem, na medida em que 

procuramos centrar o “cuidado” nas necessidades das famílias que cuidamos em meio 

hospitalar pois, “Geralmente, a avaliação do cuidador familiar tem como finalidade a sua 

integração num plano de cuidados ao idoso dependente e não o conhecimento global dos 

seus problemas e necessidades específicas” (Figueiredo, 2007, p.25). É em todo este 

processo que o exercício profissional dos enfermeiros se torna muito relevante, no 

sentido de “… diminuírem as complicações que possam surgir nesse período 

considerado muito crítico e com enormes desafios para quem cuida, (…) com implicações 

nas taxas de readmissão dos doentes no hospital” (Petronilho, 2010, p.53). 

Face ao nosso objecto de estudo: como vivem as famílias o processo de dependência em 

meio hospitalar, parece-nos pertinente orientarmo-nos para um estudo integrado num 

paradigma interpretativo (Lessard-Hébert et al., 1990, p.36), ou seja, do tipo qualitativo, o 

qual pretende perceber comportamentos da pessoa e significados atribuídos 

relativamente ao objecto em análise. Pope e Mays (2005, p.11) salientam a importância 

dos paradigmas de investigação qualitativos, referindo que “…têm muito a oferecer aos 

que estudam saúde (…), estando em crescente utilização na pesquisa em serviços de 

saúde”.  
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Figura 2 – Desenho do Estudo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
É nosso propósito atingir um estado de proximidade com os participantes, tanto no plano 

pessoal como no simbólico, o que é possível, somente com a utilização de uma 

investigação do tipo qualitativo (Gauthier in Lessard-Hébert et al., 1990, p.47), que nos 

permita compreender um fenómeno segundo a perspectiva dos participantes, isto é, as 

realidades das famílias e de todo o contexto que as envolve, pelo que o desenho do 
estudo será o exploratório, descritivo e próximo da fenomenologia uma vez que iremos 

tentar explorar e descrever formas de pensar, de sentir e de viver das famílias, este “visa 

compreender um fenómeno, para extrair a sua essência do ponto de vista daqueles ou 

daquelas que vivem ou viveram essa experiência” (Fortin, 1999, p.148), permite, portanto 

conhecer o sentido que as pessoas atribuem à experiência vivenciada.  

 

2.1. FINALIDADE E OBJECTIVOS 

 
Desta forma, pretendemos com este estudo, explorar e descrever os fenómenos 

relacionados com a adaptação da família face à situação de cuidador quando um dos 

seus membros se torna dependente. Visa contribuir para uma intervenção de 

cuidados de enfermagem em meio hospitalar numa perspectiva holística, centrada 

na família e por isso, em melhor saúde para os utentes (indivíduo/família). 

Dicotomizamos a nossa finalidade entre o promover o conhecimento sobre o fenómeno 
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de adaptação da família e, o contribuir para a melhoria do exercício profissional dos 

enfermeiros. 

Para melhor orientar o estudo delineamos os seguintes objectivos: 

- Compreender as características das famílias que se disponibilizam a acompanhar 

os doentes dependentes durante o internamento; 

- Analisar a evolução da dependência dos doentes durante o internamento; 

- Analisar a experiência expressa pelos familiares face à dependência do doente; 

- Analisar as estratégias de coping utilizadas pelos familiares face aos 

desenvolvimentos de dependência do doente durante o internamento; 

- Identificar os problemas expressos pelas famílias durante o internamento de 

doentes dependentes; 

- Compreender os processos de reorganização familiar do cuidador do início ao fim 

do internamento. 

- Compreender o processo de adaptação da família à situação de doença com 

dependência; 

Face á natureza do estudo, os objectivos ajudar-nos-ão a fazer a articulação entre as 

vivências expressas pelos familiares e o construto teórico. 

 

2.2. PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO 

O percurso que encetamos foi norteado por uma questão central cuja resposta viabilizará 

a consecução da finalidade referida. Por outro lado, será um guia orientador do nosso 

estudo, nas diferentes etapas. Com a ajuda dos autores (Moreira, 2001; Martins, 2002; 

Imaginário, 2004; Silva, 2006; Sequeira, 2007) emergiu a seguinte questão: “Será que as 

famílias desenvolvem estratégias específicas durante o internamento para fazer 

face à dependência de um membro?” 

Neste estudo não iremos ter como informantes toda a família, mas porque iremos cruzar 

a evolução da dependência com a reorganização familiar, focaremos a nossa análise a 

partir dos discursos dos cuidadores identificados no internamento, assim e no sentido de 

explicar o caminho a percorrer delineamos as seguintes questões: 

• Durante o internamento, como se sente o familiar cuidador perante a situação de 

dependência do doente? 
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• Durante o internamento, que tipo de medos ou expectativas possui o familiar 

cuidador em relação ao doente dependente? 

• Durante o internamento, que actividades desenvolve o familiar cuidador para 

preparar o regresso a casa do doente dependente? 

• Perante o doente dependente, que conhecimentos possui o familiar cuidador para 

executar os respectivos cuidados? 

• Que tipo de informação o familiar cuidador gostaria de receber da equipa de 

saúde? 

• Que momento durante o internamento o familiar cuidador está mais motivado para 

aceitar informações? 

• Como interpreta o familiar cuidador as informações que lhe foram fornecidas pelo 

profissional de saúde? 

• Que necessidades tem o familiar cuidador para dar continuidade aos cuidados? 

• Sente-se o familiar cuidador preparado para cuidar do seu familiar após a notícia 

da alta hospitalar? 

Estas questões orientarão a fase seguinte do estudo, particularmente serão indicativos 

para a organização do instrumento de colheita de dados. 

 

2.3. INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

Podemos definir instrumento de colheita de dados como uma técnica de colher toda a 

informação necessária para responder aos objectivos da nossa investigação. Porém, 

sabemos que existem várias abordagens alternativas para compreender a complexidade 

dos fenómenos. Nesta perspectiva Polit e Hungler (1995, p.17) afirmam que “São 

inúmeros os métodos utilizados pelos pesquisadores (…) tal diversidade, em nosso ponto 

de vista, é fundamental ao espírito científico, cuja meta principal é a descoberta do 

conhecimento”. Tratando-se de uma pesquisa de carácter qualitativo centra-se na 

compreensão absoluta e abrangente do fenómeno em pesquisa, visando descreve-lo e 

interpretá-lo.  

Para o desenvolvimento deste estudo, privilegiaremos a entrevista porque, e segundo 

Fortin (1999, p.245), “A entrevista preenche geralmente três funções: 1) servir de método 

exploratório para examinar conceitos (…); 2) servir de principal instrumento de medida de 

uma investigação; 3) servir de complemento a outros métodos, tanto para explorar 
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resultados não esperados, como para validar os resultados obtidos com outros métodos 

ou ainda para ir mais em profundidade”. Para Marconi e Lakatos (1999, p.94) a entrevista 

“… é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”, 

revelando-se um instrumento de trabalho de extrema importância, pois tem como 

objectivo colher dados relativos às questões de investigação formuladas.  

Consideramos a entrevista do tipo semi-estruturado, pois esta técnica permite que o 

participante exprima de forma clara e aberta as suas ideias e não o limite a determinadas 

perguntas centrais (Quivy e Campenhoudt, 1998, p.192). Porém, na perspectiva de 

Powney e Watts, a entrevista semi-estruturada ou orientada para a resposta, caracteriza-

se pelo papel que o investigador assume de controlar o decurso de todo o processo, não 

controlando a aparição das questões por uma ordem sequencial (cit. in Lessard-Hébert et 

al., 1990, p.163). Tal verificou-se, no decurso das entrevistas realizadas, dado que 

sentimos por vezes a necessidade de conduzir as ideias pronunciadas pelos 

participantes, por serem incompletas e pouco esclarecidas, de forma a obtermos 

informações mais ricas para o nosso estudo. 

Corroborando com Fortin, Grenier e Nadeau (2000, p.247), nas entrevistas semi-

estruturadas utiliza-se “um guião com as grandes linhas dos temas a explorar…”, pelo 

que construímos o guião que serviu de referência à condução das entrevistas. A sua 

construção surgiu a partir das referências de estudos anteriores de autores tais como 

Costa (2002); Martins (2002); Reis (2003) e dos objectivos que previamente delineamos. 

É constituído por 18 perguntas agrupadas por diferentes objectivos: 

1º MOMENTO (dia da admissão)  
- Para caracterizar as condições sócio-demográficas do cuidador familiar: sexo; idade; 

estado civil; habilitações literárias; situação actual face ao emprego; número de pessoas 

dependentes a seu cargo; área de residência. 

- Para caracterizar a situação sócio-habitacional das famílias: 

 Escala de Graffar (profissão, nível de instrução, fontes de rendimento familiar, 

conforto do alojamento, aspecto do bairro habitado) 

- Para compreender o impacto da dependência de uma pessoa na própria família: 
1. Como sabe o seu familiar está dependente de nós para cuidar do corpo. O que 

pensa disto? 

2. Se eu lhe pedisse para ajudar o seu familiar, o que pensa que sentia? 

3. Penso que vai ser o responsável pelo seu familiar. Também penso que o conhece 

bem. No seu entender que necessidades ele tem? 
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4. Já alguma vez teve a seu cargo alguém dependente? 

5. Ao olhar para o seu familiar, e ao pensar na sua vida que problemas pensa que 

vai ter durante o internamento do doente? 

As questões formuladas na entrevista num primeiro momento visaram perceber a opinião 

dos cuidadores sobre a dependência, sobre as necessidades do membro dependente, 

bem como a sua percepção sobre os problemas que terão durante o internamento do 

doente. 

 
2º MOMENTO (1 semana após internamento)  
- Para compreender a dinâmica das famílias: 

  Genograma 

- Para compreender as relações das famílias com a comunidade: 

  Ecomapa 

- Para compreender as vivências dos familiares cuidadores face ao papel de cuidador, 

após participação no processo de cuidar: 
1. Já tem ajudado a cuidar do seu familiar que dificuldade tem? 

2. Que actividades desenvolveu (ou o que fez ou pensa fazer) para ultrapassar 

essas dificuldades? 

3. É capaz de me dizer o que o/a leva a cuidar do seu familiar? 

4. Conta com ajuda de alguém para depois do internamento? Quem?  

5. Ao olhar para o seu familiar, e ao pensar na sua vida que problemas pensa que 

vai ter durante o internamento do doente? E depois da alta? 

No segundo momento (após participação na prestação de cuidados), as questões 

visaram saber essencialmente quais as dificuldades sentidas pelos cuidadores, 

estratégias utilizadas para as ultrapassarem, razões que os levaram a cuidar, se 

contam com a ajuda de terceiros, bem como a sua percepção sobre os problemas 

que terão durante o internamento do doente e após a alta. 

 
3º MOMENTO (dia da alta) 
- Para compreender as implicações da dependência na vida pessoal dos familiares 

cuidadores, indo para casa: 
1. Hoje o seu familiar tem alta. Sente-se preparada(o) para o receber em casa? 

2. Na sua opinião o seu familiar está preparado para ter alta? 

3. Como vê o seu familiar tem limitações. Quando e como lhe disseram que ele iria 

para casa assim? 
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4. Durante o internamento os enfermeiros ensinaram-lhe muitas coisas que a ajudam 

a cuidar do seu familiar. Lembra-se do que lhe disseram? Como lhe disseram? 

Quando lhe disseram? 

5.  Depois de tudo que aprendeu é de opinião que lhe disseram no tempo certo e do 

modo certo? Porquê? 

6. Ao olhar para o seu familiar e ao pensar na sua vida acha que alguma coisa vai 

mudar, no seu dia-a-dia e na sua família? 

7. Relembre as conversas que teve com os enfermeiros, eles falaram sobre os 

cuidados ao doente e sobre si? Que lhe disseram? E sobre a sua família? 

8. Ao olhar para o seu familiar, e ao pensar na sua vida que problemas pensa que 

vai ter depois da alta do doente?  

Num terceiro momento, as questões visaram conhecer se o cuidador se julgava 

preparado para receber o doente após a alta hospitalar, de que forma foi preparado para 

tal, bem como a sua percepção sobre os problemas que terá durante o internamento do 

doente e após a alta.  

Todas as questões colocadas foram abertas dando liberdade ao informante para 

responder como entendesse, exprimindo-se na linguagem que melhor conhecesse.O 

guião da entrevista encontra-se em anexo (Anexo III). 

A Escala de Graffar é um instrumento que nos permite avaliar o nível sócio-económico 

das famílias e baseia-se no estudo de 5 características sociais: profissão, nível de 

instrução, fontes de rendimento familiar, conforto do alojamento e aspecto do bairro 

habitado. Cada item é avaliado em 5 critérios. A pontuação atribuída é de 1 ponto por 

cada critério, perfazendo um total (máximo) de 25 pontos. A soma total dos pontos 

obtidos na classificação dos 5 critérios leva a uma classificação final que corresponde à 

classe social, conforme a classificação seguinte:  

Classe I – Famílias cuja soma de pontos vai de 5 a 9 

Classe II – Famílias cuja soma de pontos vai de 10 a 13 

Classe III – Famílias cuja soma de pontos vai de 14 a 17 

Classe IV – Famílias cuja soma de pontos vai de 18 a 21 

Classe V – Famílias cuja soma de pontos vai de 22 a 25 

O somatório destas pontuações, de 5 a 25, permite incluir as famílias numa das referidas 

classes. Famílias com estratos mais baixos (I e II) pertencem ao mais alto nível de bem-

estar, as famílias em pobreza relativa e pobreza extrema ou crítica pertencem aos 

estratos mais elevados (IV e V). 
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Para compreender a dinâmica da família efectuamos o Genograma e para compreender 

as relações da família com a comunidade efectuamos o Ecomapa. “O genograma e o 

ecomapa são dois instrumentos particularmente úteis a serem utilizados pela enfermeira 

para delinear as estruturas internas e externas da família” (Wright e Leahey, 2002,p.84). 

São de utilização fácil e rápida, facilitando a comunicação entre enfermeira e família.   

O genograma é “ (…) um diagrama do grupo familiar” (Wright e Leahey, 2002,p.84) 

correspondendo à representação esquemática e simbólica do relacionamento entre 

gerações (normalmente três), facilitando a visualização da família em análise de forma 

rápida e global, demonstrando principais características dos indivíduos e da família como 

um todo. Pode definir-se como um instrumento de avaliação familiar, que consiste em 

colher dados, usando regras e simbologia própria, sobre a estrutura familiar, os dados 

demográficos e as relações entre os elementos de uma família. É consensual os 

componentes que devem participar da sua construção, no entanto, existem diferentes 

perspectivas. 

Os símbolos que representam os membros de uma família estão unidos por linhas que 

demonstram os relacionamentos biológicos e legais. Dependendo do tipo de relação 

afectiva estas podem ser linhas contínuas, tracejadas, duplas, etc., e caracterizam a 

proximidade das relações entre os membros da família, inclusive com a pessoa doente. 

O ecomapa “é um diagrama do contacto da família com os outros além da família 

imediata” (Wright e Leahey, 2002,p.84). A família é colocada num círculo central, os 

círculos externos representam pessoas, órgãos, instituições, etc. Segundo Hanson 

(2005,p.194) “O ecomapa é uma representação visual da unidade familiar, em relação à 

comunidade, mostra a natureza das relações entre os membros da família e entre eles e 

o mundo que os rodeia.”  

Para facilitar a visualização dos referidos diagramas, recorremos à sua realização no 

software informático GENOPRO®, muito utilizado em ciências sociais e da saúde. 

De facto, estes instrumentos parecem-nos essenciais quando se pretende estudar 

famílias, possibilitando uma percepção da caracterização e problemática familiar, das 

relações entre os membros da família e destes com o ambiente onde estão inseridos. 

Permitem também, verificar quais as pessoas e instituições que se constituem como 

recurso para a família enfrentar os novos desafios, como é a situação de dependência. 

No sentido de verificarmos dificuldades na aplicabilidade dos instrumentos de colheita de 

dados e, visando a validação dos mesmos para a população em estudo, a realização das 

entrevistas foi levada a efeito previamente numa população com características 

semelhantes às dos sujeitos do nosso estudo. Após este procedimento houve 
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necessidade de ajustar algumas questões, dado que os participantes revelaram 

dificuldade em compreender o pretendido com a questão. Estas entrevistas não foram 

incluídas no estudo. 

 
2.4. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Este estudo reveste-se de um conjunto de procedimentos, como o consentimento 

informado, anonimato e confidencialidade, obtenção de dados, tratamento e as relações 

participante-investigador. 
 
2.4.1. Procedimentos Éticos 

De salientar que nunca deixarão de ser contemplados os aspectos éticos no sentido de 

proteger os direitos e liberdades dos familiares cuidadores que participarem no processo 

de investigação, desde a determinação do problema até à conclusão do estudo. Como 

refere Fortin (1999, p.113) “Na persecução da aquisição dos conhecimentos, existe um 

limite que não deve ser ultrapassado: este limite refere-se ao respeito pela pessoa e à 

protecção do seu direito de viver livre e dignamente enquanto ser humano”. 

Esta foi uma preocupação constante, respeitar os direitos dos envolvidos em todo o 

processo. Assim sendo, efectuamos o pedido de autorização para realização do estudo 

ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 

para manifestar o seu parecer quanto à sua realização nos moldes propostos (Anexo I). 

Os participantes assinaram um documento de consentimento informado (Anexo II) com a 

explicação detalhada da investigação, nomeadamente objectivos, a importância do 

estudo, a garantia do anonimato, tal como consta da alínea d) do Artigo 85º do Código 

Deontológico dos Enfermeiros, artigo do dever do sigilo, a manutenção do anonimato da 

pessoa, sempre que o seu caso for usado entre outras situações, em investigação 

(Ordem do Enfermeiros, 2003). 

Após o esclarecimento dos objectivos do estudo, foi garantido aos participantes que a 

informação recolhida, apenas seria utilizada para a presente investigação. 

 
2.4.2. Procedimentos de colheita de dados 

Nesta conformidade, iniciámos o estudo com a aplicação das entrevistas. Estas foram 

precedidas do pedido de consentimento da sua realização ao Conselho de Administração 

da instituição referida anteriormente, bem como da autorização prévia dos cuidadores 

familiares. 
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O primeiro contacto estabelecido com os participantes, foi efectuado no dia de admissão 

do doente na referida unidade de cuidados. A referenciação destes casos no serviço foi 

efectuada pelos enfermeiros de referência a partir do conhecimento prévio dos critérios 

de inclusão. Nesse contacto, após explicação do objectivo do estudo, aqueles que 

aceitaram participar e cumpriram todos os outros critérios de inclusão definidos foram 

sendo incluídos.  

No momento da entrevista, foi novamente explicitado o objectivo do estudo, a finalidade 

da entrevista, pedido autorização para efectuar a gravação em suporte magnético, sendo 

garantida a confidencialidade e anonimato, e a inteira liberdade em interromper caso o 

desejassem, sem daí resultar qualquer consequência negativa. E ainda, explicado que a 

metodologia será de três entrevistas ao longo do internamento de acordo com a evolução 

do estado de saúde do doente. Neste mesmo dia, foi agendado pessoalmente, a data e a 

hora das próximas entrevistas, de acordo com a disponibilidade dos sujeitos. 

A duração destas estimou-se em aproximadamente 45 minutos cada, sendo efectuadas 

num espaço reservado, disponibilizado pela instituição, longe de ruídos e distracções, em 

ambiente de calma, relaxamento e, acima de tudo, confiança e bem-estar. Atendendo ao 

referido por Streubert e Carpenter (2002, p.27) “Quanto mais confortável estiver cada 

participante, mais facilmente revela a informação procurada”. 

A sua realização proporcionou momentos importantes de aprendizagem e reflexão para a 

actividade profissional do investigador.  

Aos 6 participantes do estudo, realizaram-se 18 entrevistas, três a cada cuidador, em três 

momentos distintos, ou seja, um primeiro no dia de admissão, um segundo após uma 

semana de internamento e um terceiro no dia da alta hospitalar. Na figura que se segue 

pretendemos representar o desenho da colheita de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Desenho da Colheita de Dados 

6 FAMÍLIAS

18 ENTREVISTAS
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Desejamos, sob este ponto de vista, saber como se desenvolve o fenómeno da vivência 

do processo de dependência desencadeado num membro, na perspectiva da família que 

presta cuidados, do início ao fim do internamento, entender comportamentos e formas de 

pensar existentes e transmitidas, assim decidiu-se realizar as entrevistas em três 

momentos, atendendo aos objectivos.  

Temos a convicção de que os resultados através de entrevista em três momentos 

distintos ao longo do internamento, serão, significativamente diferentes, daqueles que 

apresentaríamos se realizássemos apenas um momento único de recolha de dados à 

família, pois constatamos durante a nossa prática profissional como enfermeiro, 

queexistem de facto realidades diferentes. Conforme Hanson (2005), aquando da 

reorganização da família na integração do seu membro dependente passa por três fases, 

a primeira, onde há uma descrença quanto à realidade de mudança, a segunda, onde se 

verifica a frustração por não conseguir lidar com os problemas como anteriormente, e a 

terceira, de adaptação, quando a nova identidade é reclamada e as expectativas dos 

papéis assumidos são constantes.  

O que pode explicar a pertinência de entrevistar a família em momentos diferentes ao 

longo do processo de desenvolvimento da doença, pois também ela pode apresentar 

reacções de grande ansiedade e medo no primeiro momento. Posteriormente, passar por 

um período de acomodação quando é estabelecida uma nova distribuição de funções, um 

novo plano de tarefas e alterações de rotinas.  

Também Enelow et al (1999, p.119) considera que as famílias têm tendência para 

viverem um conjunto de experiências quando um dos seus membros adoece gravemente. 

Este processo foi descrito como a “trajectória da doença”, e contempla cinco fases: inicio 

da doença, impacto da doença, início da terapia, recuperação precoce e adaptação à 

permanência do desfecho, e ainda propõe as tarefas chave atribuídas a cada fase. 

A forma como as mudanças são vivenciadas depende do impacto da doença na vida 

dessa pessoa e na dos seus familiares e do conhecimento que tem da doença, do 

sentido dado naquele momento, do significado desta situação e da história dessa família 

em particular (Martins, 2003). 

Atendendo à particularidade de cada família, também o tempo necessário para se 

organizar e se adaptar às diversas circunstâncias, no sentido de enfrentar a doença do 

seu membro, irá ser diferente e variar também em função dos dias de internamento, o 

que se torna por vezes incompatível com “A política de cuidados de saúde hospitalar, 

orientada sobretudo para o tratamento da doença, reabilitação do indivíduo e integração 
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social, nos quais se preconizam internamentos hospitalares cada vez mais curtos” 

(Cerqueira, 2005, p.88), dificultando assim o processo de adaptação da família. 

Durante a realização das entrevistas verificamos que alguns participantes tendiam a 

focalizar-se em determinados problemas de saúde, mas que não se enquadravam nos 

objectivos do estudo, no entanto, tivemos sempre em atenção a focalização das áreas 

temáticas do estudo, nunca descurando porém as suas manifestações.  

Ao cuidador entrevistado por uma questão de manutenção do anonimato foram atribuídos 

códigos: E1, E2, E3 que correspondem respectivamente, à entrevista 1, entrevista 2, etc. 

… Desta forma, o código E1, por exemplo, diz respeito a uma entrevista realizada a um 

cuidador e corresponde ao 1º entrevistado.  

O critério final para determinar se devemos ou não finalizar o processo de recolha de 

dados, nos estudos qualitativos, é a saturação teórica que é assim designada quando 

nenhuma informação nova é acrescentada à colheita de dados e ocorre quando os temas 

e as categorias dos dados se tornam redundantes e repetitivos (Polit, Beck, Hungler, 

2004).  

À medida que as entrevistas foram sendo realizadas, procedeu-se à sua audição e à 

respectiva transcrição na íntegra, tendo-lhes sido atribuído um número de registo. 

Posteriormente, fez-se a análise dos dados, perante a qual foram emergindo os vários 

blocos temáticos. 

 

2.4.3. Procedimentos de análise dos dados 

De acordo com Polit e Hungler “A finalidade da análise dos dados, independentemente 

do tipo de dado ou da tradição de pesquisa subjacente, é organizar, fornecer estrutura e 

extrair significado dos dados de pesquisa” (2004, p.358). Mas, a tarefa de interpretar e 

tornar compreensíveis os dados recolhidos torna-se desafiadora para qualquer 

investigador, por três razões principais: (1) ausência de regras sistemáticas para a 

análise e a apresentação dos dados; (2) a enorme quantidade de trabalho resultante do 

material narrativo e (3) redução dos dados narrativos para fins de relato (Ibidem, 2004). 

Constatamos assim, que existem quase tantas estratégias de análise qualitativa quanto 

pesquisadores qualitativos (Crabtree e Miller citado por Polit e Hungler, 2004). Assim 

sendo, não existindo uma única forma de apresentar os dados, preconiza-se que a 

mesma seja uma apresentação fácil, visível, clara, criativa e sobretudo que se torne uma 

apresentação simples e agradável (Bogdan e Biken, 1994 e Quivy e Campenhoudt, 

1998). 
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Neste sentido, tendo por base um estudo descritivo, sob o olhar do paradigma naturalista, 

onde impera a contextualização e a compreensão, efectuamos a análise de informação e 

sistematização dos dados através da técnica de análise de conteúdo, que segundo 

Bardin pode ser definida por “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (2004, p.37). Sendo que neste estudo, efectuada manualmente, pois permite 

que o pesquisador se aproxime mais dos dados (Polit e Hungler, 2004). 

Nesta técnica de análise, percorre-se habitualmente um conjunto de fases. Assim, 

conforme instituído, após a realização de cada entrevista dedicamo-nos à sua audição 

(em gravador de som), à sua transcrição integral para suporte informático através de um 

programa de processamento de texto (Word 2003), e a uma leitura inicialmente flutuante 

e posteriormente em profundidade para percebermos as ideias principais. Conforme já 

mencionado anteriormente esta fase de organização, corresponde ao primeiro passo na 

análise de dados qualitativos. Tal como Dubouloz (2000, p. 307) afirma, após uma 

colheita de dados há uma fase preliminar à análise propriamente dita, que é a da 

organização dos dados “uma vez que um certo conteúdo foi colhido a partir de 

entrevistas, (…), é necessário organizar estes dados para que eles possam ser 

analisados”. 

A análise e interpretação da informação obtida consistiu no recorte das transcrições, 

codificação e categorização da informação encontrada. Posteriormente, pretendemos que 

os resultados brutos sejam organizados de forma a extrair significado ou expressividade 

(Bardin, 1991, p.101), isto é, interpretar o significado das palavras obtidas. Para tal 

construímos quadros de referência que permitiram agrupar a informação por categorias, 

subcategorias e unidades de registo, o que nos possibilitou responder às nossas 

perguntas.  

Gostaríamos de realçar que esta etapa em torno dos dados empíricos se tornou bastante 

aliciante para nós, por um lado pela descoberta de dados, e angustiante por outro lado, 

pelo avançar e recuar na procura do significado e do entendimento mais profundo. No 

entanto, consideramos que foi superada graças à vasta experiência neste campo, da 

nossa orientadora. 

Uma vez terminada a análise dos dados, procedeu-se à sua interpretação na procura de 

achados com significado para o cuidado à família…  
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2.5. PARTICIPANTES 

Os nossos participantes são agrupados intencionalmente para o fim deste estudo 

considerando: o número total dos cuidadores familiares de doentes que se tornaram 

dependentes no autocuidado e que aceitaram participar no estudo, que se encontravam 

internados no serviço de Medicina, do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 

entre Novembro de 2005 e Fevereiro de 2006. 

Baseamo-nos no pressuposto de que o conhecimento do investigador sobre a população 

pode ser usado para pinçar os casos a serem incluídos na amostra (Polit, Beck, Hungler, 

2004). Para a concretização desta etapa, decidimos recorrer ao Serviço de Medicina por 

nos parecer mais fácil localizar participantes que se inserissem nos critérios de inclusão 

da amostra. 

Como critérios inclusivos para a escolha da amostra do nosso estudo usaremos, 

inicialmente, os seguintes: 

- Os familiares de doentes internados no serviço de medicina, por um episódio que 

gerou dependência no autocuidado; 

- As famílias que se disponibilizem a acompanharem o doente dependente durante 

o internamento 

- Familiares que coabitem ou passem a coabitar com o doente; 

- As famílias que vão assistir o doente no domicílio/aquando do regresso a casa; 

Face aos critérios de inclusão e tentando articular com a unidade de internamento 

delineamos que o Serviço de Medicina era o que mais condições dispunha para ir ao 

encontro do estudo. 

Na escolha de um campo favorável à aproximação entre pesquisador e participantes 

entendemos fazer sentido escolher um hospital de proximidade o que nos leva ao Centro 

Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, constituído por uma unidade hospitalar 

localizada na Póvoa de Varzim e outra em Vila do Conde, no centro das respectivas 

cidades, que distanciam entre si cerca de três quilómetros. Essas Unidades 

correspondem aos antigos hospitais que lhe deram origem. A área de influência do 

Centro Hospitalar abrange os municípios da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde e 

algumas freguesias vizinhas de outros municípios, nomeadamente de Esposende, 

Barcelos e Famalicão, o que corresponde a cerca de 150 000 habitantes.  
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O Serviço de Medicina do referido Centro Hospitalar tem como filosofia de cuidados 

atender o utente durante o seu internamento, preparando-o para a alta clínica, de forma 

que seja garantida a sua reintegração sócio-familiar. Articula-se com a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados, com a Rede de Cuidados de Saúde Primários e com o 

seu hospital de referência – Unidade Local de Saúde de Matosinhos. 

Encontra-se envolvido em vários projectos, tais como: 

1. Visitação Domiciliária de Enfermagem de Reabilitação no âmbito do Projecto de 

Planeamento de Alta Hospitalar, aos doentes que necessitam de 

acompanhamento, após a alta clínica;  

2. Projecto de Prevenção de Úlceras de Pressão;  

3. Projecto "Protocolo de Tratamento de Feridas";  

4. Padrões de Qualidade dos cuidados de enfermagem definidos pela Ordem dos 

Enfermeiros - Melhoria Contínua dos Cuidados;  

5. Projecto de Higienização do Serviço de Medicina; 

6. Projecto 5S – Metodologia de Qualidade; 

Pelo facto de ser uma unidade que presta cuidados do foro médico, as patologias de 

maior incidência entre outras, são do foro respiratório, cardíaco e oncológico, com grande 

probabilidade de causarem dependência de terceiros, em que a maior percentagem de 

doentes incide na faixa etária dos 65 anos ou mais.  

Por outro lado, este serviço permite acompanhar o cuidador durante o internamento do 

seu familiar até ao domicílio, em que o enfermeiro responsável identifica o Prestador de 

Cuidados e planifica os ensinos e por ser o local onde exercermos funções de 

enfermeiro, facilita a relação de proximidade com os participantes, permitindo assim, 

compreender melhor os sentimentos e estratégias de coping da família. 

Apresentamos de seguida, a média de dias de internamento por patologia, relativo ao ano 

de 2009, no serviço de Medicina onde desenvolvemos o nosso estudo. 
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Quadro 4 – Evolução do movimento do Serviço de Medicina 
 
 

DESCRIÇÃO DO GDH 
DOENTES DIAS TEMPO INTERNAMENTO 

 
 

Média 
etária  

Número % Número % Mínimo Médio 
 

Máximo 
Acidente vascular cerebral com enfarte 

174 10,15 1943 11,33 1 11 60 72,56 

Pneumonia e pleurisia simples, 
idade > 17 anos, com CC 159 9,28 1562 9,11 1 9 39 74,14 

Pneumonia e pleurisia simples, 
idade > 17 anos, sem CC 142 8,28 1090 6,36 1 7 20 63,71 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 
119 6,94 1069 6,24 1 8 27 70,46 

Bronquite e/ou asma, idade > 17 anos,  
com CC  98 5,72 940 5,48 1 9 55 75,47 

Insuficiência cardíaca e/ou choque 
86 5,02 810 4,72 1 9 48 77,02 

Infecções dos rins e/ou das vias urinárias, 
idade >17 anos, com CC 80 4,67 764 4,46 1 9 45 78,67 

Bronquite e asma, idade > 17 anos, sem CC  
59 3,44 434 2,53 1 7 30 69,35 

Infecções dos rins e das vias urinárias, idade 
>17 anos, sem CC 58 3,38 447 2,61 1 7 20 68,84 

Continuação de cuidados, sem história de 
doença maligna como diagnóstico adicional 48 2,80 591 3,45 1 12 61 68,20 

Perturbações respiratórios, excepto 
infecções, bronquite ou asma, com CC major  47 2,74 634 3,70 1 13 50 73,95 

  Fonte: Gabinete de Estatística do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE  

 

 

Episódios Total Dias Doentes 
Equival. 

Tempo Internamento 
Média 
Etária 

Nº % Nº %  

263,32 
Mín. Média Máx. 

1714 100 17145 100 1 10,1838 76 66,03 

                                     Fonte: Gabinete de Estatística do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 

 

Caracterização dos Participantes 

Apresentamos a caracterização das famílias do nosso estudo. Para melhor entendimento 

recorremos à sua representação sob a forma de genogramas, realizados no software 

informático GENOPRO®, reportando-nos aos elementos da família e suas ligações de 

parentesco. Porém, para melhor identificação dos sujeitos, atribuímos a cada um deles 

nomes fictícios, não correspondendo à realidade. 

O genograma familiar procura através de símbolos gráficos, que são atribuídos para cada 

membro de uma família que esteja a ser analisada, demonstrar as principais 

características dos indivíduos e da família como um todo. 

Antes de mais, o enfermeiro que pretende intervir não só no doente, mas também na sua 

família, necessita recorrer a estes instrumentos, pois de facto, dão-nos uma percepção 

da constituição da família e do tipo de relacionamento entre os seus membros, isto 

significa conhecer a estrutura familiar, bem como o ambiente onde os indivíduos estão 

inseridos. Cada família assume uma estrutura característica. A estrutura refere-se assim, 

TOTAL: 
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“ Aos indivíduos que constituem a família, às ligações entre eles e entre a família e outros 

sistemas sociais” (Hanson, 2005, p.84). 

Depois, face ao problema que a família vivencia, podemos aperceber-nos do tipo de 

resposta dos membros da família, ou seja, se a família do doente actua e se comporta 

enquanto tal, se «funciona».  

As relações familiares permitem-nos avaliar de certa forma a coesão da família em 

momentos de crise. Na perspectiva de Campos (2008, p.56), “As relações familiares são 

vistas em duas dimensões, uma que se reporta ao tradicionalmente utilizado, a relação 

interpessoal propriamente dita e outra dimensão que está relacionada com o facto de 

uma pessoa ou instituição ter condições para se constituir como suporte à família”. 

Na avaliação familiar, é necessário que a enfermeira conheça a sua estrutura (avaliação 

da estrutura), o desenvolvimento do ciclo vital de cada família (avaliação do 

desenvolvimento), bem como a forma como os elementos se comportam uns com os 

outros (avaliação funcional). O desenvolvimento de um modelo de avaliação familiar pode 

ser conseguido através do Modelo de Calgary de Avaliação da Família (MCAF), sendo 

uma estrutura multidimensional composta por três categorias principais: estrutural, de 

desenvolvimento, funcional. Cada categoria contém ainda várias subcategorias, formando 

um diagrama ramificado (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Diagrama ramificado do MCAF 
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Caso 1 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Caracterização da Família 1 

 
A primeira família entrevistada é constituída por um casal de adultos que habita com os 

pais de um dos cônjuges, neste caso o marido que foi vítima de doença da qual resultou 

dependência de terceiros para o autocuidado. Tal como se pode verificar na figura 2, o 

agregado familiar é composto pela pessoa dependente, pais e esposa, e duas filhas. 

A esposa refere ter uma relação distante com o marido, tendo assumido a prestação de 

cuidados por obrigação.  

 

Caso 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Caracterização da Família 2 

 
A segunda família entrevistada é constituída por um casal que habita com dois filhos, um 

rapaz casado e uma rapariga solteira. A esposa foi afectada por uma doença, da qual 

resultou a perda de autonomia para se autocuidar e lidar com as actividades diárias. Têm 

mais dois filhos casados a morar numa freguesia distante destes. O filho mais novo, 

apesar de morar com os pais, tem uma relação hostil com os pais e com a irmã com 
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quem habita também. Tal como se pode verificar na figura 2, o agregado familiar é 

composto pelos elementos referidos. 

A filha solteira, tem uma relação de proximidade com os pais, dai ter assumido por 

vontade própria e com muito envolvimento a prestação de cuidados à sua mãe, ao 

contrário do irmão com quem habita. Como refere Figueiredo (2007, p.106) “ Ao esmo 

tempo que uma pessoa assume a responsabilidade da prestação de cuidados, outra (ou 

outras) descarta-se deles: quanto mais o cuidador se envolve, mais os não cuidadores se 

afastam, levando a supor que, uma vez assumido, o cuidado é intransferível”. 

Caso 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Caracterização da Família 3 

A terceira família é constituída pelos pais, filhos e avós, denominada de três gerações. 

Habitualmente os membros vivem em conjunto ou muitos próximos. Existe uma partilha 

na realização das tarefas. É constituída por um casal de adultos que habita com a mãe 

do marido, já idosa, agora dependente, com a qual a sua nora sempre manteve uma 

relação hostil, e por isso neste momento a assunção da prestação de cuidados não foi 

uma opção, mas sim um dever. Este casal tem uma filha que também faz parte do 

agregado familiar, juntamente com a avó materna, igualmente idosa e dependente ao 

encargo da mesma cuidadora. Tal como se pode verificar na figura 4, toda a composição 

do referido agregado familiar. A filha da cuidadora como sempre manteve uma relação 

muito próxima com a mãe, colabora com esta na prestação de cuidados às duas avós e 

funcionando ela muitas vezes como moderadora das desavenças familiares. 
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Caso 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Caracterização da Família 4 

 
A quarta família entrevistada é constituída por um casal de adultos idosos, que habita 

com a única filha que têm, o genro e os netos. Neste caso o marido tornou-se 

dependente de terceiros para o autocuidado. Situação esta difícil para a sua esposa que 

de imediato assumiu a tarefa de cuidar associada a crenças e valores, já que é portadora 

de algumas doenças, que associadas à idade se tornam uma grande sobrecarga. Tal 

como se pode verificar na figura 5, o agregado familiar é composto pela pessoa 

dependente, esposa, filha, genro e netos. A única filha do casal, por manter uma relação 

distante com o pai, não demonstrou grande envolvimento na prestação de cuidados, 

apesar de ter uma relação muito próxima da mãe, fazer com que lhe dê algum apoio 

emocional em momentos mais difíceis. 
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Caso 5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – Caracterização da Família 5 

 
A quinta família é constituída pelo casal de adultos, a mãe idosa, de um dos cônjuges e 

um filho menor. Habitam os quatro na mesma casa actualmente, pois antes deste 

episódio de dependência ter ocorrido na mãe da cuidadora, a mesma residia em Lisboa e 

sempre morou mais distante, embora desde existisse uma relação de amizade próxima 

entre as duas, o que levou neste momento de doença, que a filha se disponibilizasse de 

imediato para transferir a mãe para a sua casa, adaptando-a da melhor forma para a 

receber. O genro e o neto pelas mesmas razões, foram uma grande fonte de suporte, 

quer para a doente quer para a cuidadora. Tal como se pode verificar na figura 6, toda a 

composição do referido agregado familiar. 
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Caso 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Caracterização da Família 6 

A sexta família entrevistada é constituída por um casal de adultos idosos, que habita com 

um filho, e um tio idoso, que era autónomo e agora se tornou dependente, resultante de 

uma doença cardiovascular. Desde logo a assunção do papel de prestador de cuidados 

foi assumida pelo sobrinho da pessoa afectada, porém no momento da aprendizagem 

durante o internamento foi a sobrinha por afinidade quem compareceu mais 

frequentemente e participou com mais afinco nesta nova tarefa. Tal como se pode 

verificar na figura 7, o agregado familiar é composto pelos elementos referidos.  

Atendendo às relações de amizade próxima entre todos os elementos desta família, esta 

situação não gerou qualquer desarmonia entre eles. É de salientar a forma como se 

adaptaram, tendo eles próprios improvisado materiais e equipamentos existentes em 

casa para facilitar a permanência do doente dependente no domicílio, conforme sugestão 

dada pelo enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação que realizou a visita 

domiciliária antes do momento da alta. 

A amostragem destes participantes foi do tipo não probabilística e intencional, pois 

segundo Fortin (1999, p.208) ”A amostragem não probabilística é um procedimento de 

selecção segundo o qual cada elemento da população não tem uma probabilidade igual 

de ser escolhido para formar a amostra.” Assim sendo, este tipo de amostragem pareceu-

nos o mais adequado pela dificuldade de tempo em aceder a toda a população. 

Importa salientar que inicialmente seleccionamos um total de 11 casos, 5 dos quais não 

viemos a concluir o ciclo programado, por motivo de falecimento, ou de ingresso em 

outras instituições após a alta hospitalar. Assim, foram objecto de investigação completa 

6 casos. 
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Quadro 5 – Caracterização dos participantes 

Entrevistados Idade Sexo Estado 
Civil 

Grau 
Escolaridade 

Profissão Caracterização Social 
(Escala de Graffar) 

Área de 
Residência 

Caso 1 40 F Solteiro Ensino Primário 
Completo 

Empregado 
Balcão 

Classe III Rural 

Caso 2 51 F Casado Ensino Primário 
Completo 

Reformado Classe III Rural 

Caso 3 49 F Casado Ensino Primário 
Completo 

Reformado Classe IV Rural 

Caso 4 41 F Casado Ensino Primário 
Completo 

Formador Classe IV Urbana 

Caso 5 51 M Casado Ensino Primário 
Completo 

Reformado Classe IV Rural 

Caso 6 67 F Casado Ensino Primário 
Completo 

Reformado Classe IV Rural 

 
Pela observação do quadro, passamos a caracterizar os seis participantes do estudo. As 

suas idades estão compreendidas entre os 40 e os 67 anos, sendo a maioria casados. 

Quanto ao género, o sexo feminino representa a maioria dos cuidadores, resultados 

semelhantes aos estudos de Imaginário (2004), Lage (2005), Cerqueira (2005), 

Petronilho (2007), Figueiredo (2007), filhas, noras e esposas dos doentes. Porém, um 

dado que nos parece relevante e que contraria a literatura consultada é o facto de um 

cuidador ser homem e cuidar de um tio, situação pouco frequente. Respeitante ao grau 
de instrução, um grande número tem ensino primário completo. Estes resultados são 

comparáveis com anteriores estudos (Rodriguez et. al, 2001; Brito, 2002; Santos, 2004; 

Martins et al., 2004; Lage, 2005; Petronilho, 2007). 

 
Relativamente à Categoria Social, e embora o Método de Classificação Social de Graffar 

preveja cinco classes, na nossa amostra só encontramos indivíduos pertencentes à 

terceira e quarta classe. Como se pode ver no quadro 5 mais de metade da amostra 

integra a classe IV e mais de um quarto faz parte da classe III. 

Em síntese, podemos dizer que a maior parte dos nossos cuidadores tem profissões 

pouco diferenciadas, um salário médio baixo e um nível de instrução relativamente 

reduzido (ensino primário completo). Há, no entanto, um pequeno grupo de classe média 

relativamente semelhante (ensino médio, assalariado do estado ou pequeno proprietário, 

habitação modesta mas adequada).  

Os últimos Censos realizados em 1991 e 2001 alertam para um envelhecimento 

demográfico transversal a todas as regiões do país, ao qual o concelho de Vila do Conde 

não é excepção, como podemos verificar no quadro seguinte: 
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Quadro 6 – Evolução do Índice de envelhecimento 1991-2008 no concelho de Vila do Conde 

Anos Índice de envelhecimento 

1991 44,6 

2000 65,4 

2008 83,3 

                                                  Fonte: INE, 2001 
 
No período de 1991 a 2008 no concelho de Vila do Conde, o índice de envelhecimento 

praticamente duplicou, aproximando-se da centena, passando de 44 para 83, ou seja, em 

cada 100 jovens existiam 83 idosos. Segundo a mesma fonte é previsível que a 

população idosa ultrapasse em número a população jovem entre 2010 e 2015 (INE, 

2001). Associado ao envelhecimento está frequentemente associado a perda de 

autonomia situação esta, que se agrava mais ainda nas situações de doença, 

determinando a necessidade de ajuda de terceiros para satisfazer as necessidades 

humanas básicas, por isso defendemos que cada vez mais se devem enfatizar os 

cuidados de saúde informais em contexto familiar.  

Uma das particularidades do concelho é a actividade piscatória, essencialmente familiar 

em regime de complementaridade entre as actividades desempenhadas pelo homem e 

pela mulher e limita-se à pesca local em pequenas embarcações e à pesca costeira em 

embarcações maiores. Aqui estão sedeadas inúmeras empresas de Agricultura e Pesca, 

o que confere a esta população características bastante específicas, dado que sendo a 

pesca a actividade que reúne a maioria da população empregada (Censos, 2001), 

significa que existe uma grande percentagem de famílias unipessoais, dado que os 

homens passam longos períodos de tempo ausentes no mar, assegurando a mulher 

maioritariamente os papéis familiares.  

Pela análise do quadro seguinte, relativamente ao índice de dependência total no 

concelho de Vila do Conde, no período compreendido entre 2000-2008 constata-se um 

aumento progressivo.  

Quadro 7 – Índice de dependência total (Nº) entre 2000-2008 no concelho de Vila do Conde 

Anos 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Nº 43,9 43,4 43,2 43,3 43,1 42,9 42,9 42,7 42,8 

                                    Fonte: INE, 2001 

Estes números evidenciam a dimensão real do problema da dependência no nosso país, 

justificando por isso as nossas preocupações. De acordo com Imaginário (2004,p.37) “O 

nível de sensibilidade perante este novo fenómeno, no que concerne a toda a sociedade, 

em particular por parte dos políticos, dos profissionais de saúde, da segurança social e 

da família, será um factor fulcral na resposta a este desafio”. 
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3. CUIDADOR INFORMAL FAMILIAR EM CONTEXTO HOSPITALAR 
 

 
Cuidar de uma pessoa dependente, é muito mais do que os  

aspectos instrumentais e físicos, “(…).  Exige uma entrega total (…), 
o que requer da parte do cuidador uma disponibilidade  

cognitiva, emocional e física, muitas vezes não reconhecido e  
inadequadamente recompensado”. 

(Marques, 2007) 

 

O cuidador informal é, habitualmente, um membro da família ou alguém muito “próximo” 

do doente que, quase sempre se responsabiliza de forma directa pela totalidade dos 

cuidados (Serqueira, 2007).  

Ao longo deste capítulo, pretendemos expor a informação recolhida ao longo das 

entrevistas efectuadas aos cuidadores familiares e as principais conclusões retiradas. 

Assim para ilustrar com mais clareza os resultados obtidos e responder aos objectivos 

inicialmente traçados, recorremos a alguns quadros que identificam a unidade temática, 

as categorias e as subcategorias. Salientamos as unidades de registo, com os excertos 

mais significativos dos discursos, sendo destacadas ao longo do texto, conforme a 

pertinência revelada.  

 

3.1. SENTIMENTOS E EMOÇÕES DO CUIDADOR FACE À DEPENDÊNCIA 
 
A família vivencia um conjunto de emoções e sentimentos quando um dos seus membros 

adoece gravemente, como é a situação repentina de dependência física, existindo desta 

forma uma variabilidade de respostas que divergem de indivíduo para indivíduo. 

Neste contexto, é fundamental diferenciar emoções de sentimentos, pois verificamos 

após revisão bibliográfica que existem inúmeras teorias. Na verdade emoções e 

sentimentos caminham muito perto um do outro. Até porque, afloram do mesmo ponto da 

mente, o subconsciente, embora as emoções sejam mais reptilianas (primitivas, 

instintivas, carentes de uma censura), enquanto os sentimentos são emoções que já 

passaram por filtros conscienciais e espirituais.  

Na perspectiva de Damásio (2003) citado por Diogo (2006, p.54) “… a emoção e o 

sentimento são irmãos gémeos, mas tudo indica que a emoção nasce primeiro, seguida 

pelo sentimento, e que o sentimento se segue sempre à emoção, como uma sombra, 

apesar da intimidade e aparente simultaneidade”, assim, consideramos tratar-se 

maioritariamente de emoções resultantes do impacto da situação de dependência, pois  
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no dia de admissão hospitalar os próprios cuidadores familiares também se encontram 

em situação de transição, não tendo por isso consciencializado as novas exigências, 

respondendo essencialmente através de reacções emocionais. 

Ferreira (2006, p.41), salienta que “Surgindo um acontecimento não normativo de vida, 

(…) o indivíduo desencadeará emoções”, neste caso o acontecimento a que nos 

referimos é a passagem do estado de independência para o estado de dependência da 

pessoa. 

É importante repensar a situação de passar a ser dependente, pelo que “Independência e 

dependência têm sido consideradas como estados que só podem existir em relação a 

algo ou a alguém para realizar determinada tarefa” (Sousa et.al, 2004, p.49). 

Phaneuf (2001, p.43) definiu dependência como sendo a “…incapacidade em que se 

encontra a pessoa de adoptar comportamentos apropriados ou realizar ela própria, sem 

ajuda, as acções que lhe permitirão, em função do seu estado, atingir um nível aceitável 

de satisfação das suas necessidades”, enquanto a independência, consiste na 

capacidade de satisfazer por si só, as suas necessidades. 

No contexto profissional dos cuidados de enfermagem “É comum pensar que, quem tem 

necessidades é dependente, enquanto aquele que as não tem é independente” (Adam, 

1994, p.115), integrando estes conceitos a teoria conceptual de enfermagem de Virgínia 

Henderson.  

No relato efectuado pelos participantes, face à notícia do seu familiar passar a ser 

dependente, emergiram as emoções/reacções de insegurança, afectividade, 
sofrimento e esperança. 

A insegurança pode ser definida como “… sentimentos de incerteza, falta de confiança, 

desproporção, vergonha, comportamento desastrado, desistência ou mudança de opinião 

quando confrontada com a opinião de outros” (ICN, 2002, p.47), sendo neste caso um 

sentimento geral de inquietação ou nervosismo desencadeado pelo desconhecido, uma 

vez que os participantes demonstram falta de confiança e de capacidades para cuidar da 

pessoa dependente, “Enquanto ele está internado, (…) está mais seguro, depois em 

casa, se ele vai respirar mal, isso é que eu estou assim com mais medo, porque como 

paralisou, tenho medo, depois acumula a expectoração (…). De repente preciso de 

oxigénio, …” (E3). 

A afectividade manifesta-se na pena que sentem pelo outro, sendo este outro dos 

valores emergentes das narrativas: “… estava a ajudar a minha mãe, e estava a ter pena, 

…” (E1). 
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Moreira (2001) sustenta que a afectividade transparece no amor que se sente pelo outro, 

este pode exprimir-se não só na sua relação directa com o idoso dependente, mas 

também através dos actos, representando assim o acto de cuidar uma manifestação de 

afecto. 

A experiência do sofrimento, enquanto vivência interior e pessoal, é variável “… na sua 

intensidade, duração e profundidade…” (Meleis, 1991 citada por Gameiro, 1999, p.33), 

tornando-se por isso subjectiva. Numa perspectiva mais abrangente podemos considerar 

o sofrimento como uma resposta às perdas. A perda de um estado de conforto, a perda 

da saúde, a perda da dignidade, a perda da mobilidade, a perda de um futuro idealizado, 

a perda de outro ou a perda de identidade (Morse, 2001). “Embora o sofrimento seja uma 

vivência humana que pode ser relacionada com a maioria das realizações e experiências 

da vida humana, é evidente que a doença é uma causa importante de sofrimento, 

minando as estruturas mais profundas da vida psico-afectiva e espiritual do ser humano” 

(Gameiro, 1999, p.51), como perpassa nos discursos dos participantes: “A gente fica 

aflita” (E5); “… vou ter a minha cruz” (E3). 

Apesar da cronicidade da dependência a esperança está presente. Esperança que 

recupere a autonomia, que a medicina consiga curar, que o tempo traga melhorias no 

futuro. A esperança, entendida como um tipo de Emoção com as seguintes 

características específicas: “sentimento de ter possibilidades, confiança nos outros e no 

futuro, entusiasmo pela vida, expressão de razões para viver e de desejo de viver, paz 

interior, optimismo; associada ao traçar de objectivos e mobilização de energia” (ICN, 

2002, p. 47), “Portanto o tempo é que vai gerir e é que vai mostrar aquilo que ele vai ter 

necessidade” (E4), “O Sr. Dr. tem fé que ele venha a recuperar, como ainda é um homem 

novo, mas não dá certeza” (E6). 

O facto do indivíduo se tornar incapaz de realizar as tarefas que sempre desempenhou 

com total autonomia e independência, acarreta um grande desafio pessoal para os que 

lhe estão próximos, associado a sentimentos de impotência por se verem diante de uma 

situação considerada imutável, na qual nada mudará a sua condição de cuidador nem a 

dependência do doente, e por se tratar de um acontecimento imprevisto não sabem o 

que fazer, procurando aceitar e lidar com essa situação da melhor forma possível. Nesse 

momento, sentindo-se impotentes diante dos acontecimentos, os participantes referiram: 

“…o que é que eu hei-de pensar?” (E3); “Um caso que eu não contava com isto para já, 

não contava com esta situação que nos deu, mas já que apareceu, tenho receio disto 

tudo, medo…” (E1). 
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Na perspectiva de Martins (2002, p.143) “… toda e qualquer família sofre, ao longo da 

sua existência, diversas situações de stress que, pelo impacto mais ou menos ansiógeno 

que comportam e pelas mudanças que implicam, a conduzem à crise”, por vezes natural 

e por isso previsível, outras vezes acidental e por isso com mais complexidade (Martins, 

2003, p.52), como é o caso em estudo. De facto, a dependência constitui uma clara fonte 

de stress não apenas para o indivíduo, mas também para a sua família, implicando 

importantes mudanças, que inevitavelmente geram receio e necessidade de adaptação à 

nova situação.  

Por outro lado, os cuidadores familiares face a tal situação experienciaram sentimentos 

de obrigação e dever de cuidar. Este é um valor transmitido pela educação ao longo da 

vida, como forma de retribuir os cuidados já prestados pelo doente ao cuidador, pois 

enquanto pais, é sua obrigação cuidar dos filhos, “Acho que uma filha deve fazer isso” 

(E1), “É minha mãe, tenho que tratar dela, …” (E4). 

A este respeito, Figueiredo (2007, p.106) refere que “A maioria dos cuidadores prestam 

ajuda porque crêem que é essa a sua obrigação”, sendo o dever o motivo mais poderoso 

para a assunção dos cuidados, pode assumir duas categorias: o dever ou a pressão 

social – resultante de acções impostas por normas sociais, de forma a dar resposta às 

expectativas da sociedade, sentindo-se desvalorizadas se não tomarem conta dos seus 

familiares e sentindo-se valorizadas se responderem à «regra»; o dever moral – pode 

referir-se ao “dar em troca, não se sentir culpado e/ou cumprimento de uma promessa 

feita” (Figueiredo, 2007, p.107). Trata-se de cumprir com as funções básicas da família, 

entre elas as funções de saúde, que consiste em proteger a saúde dos seus membros e 

proporcionar cuidados quando eles necessitam (Minuchin, 1982; Alarcão, 2002). Nesta 

perspectiva Marques (2007, p.64) salienta que “Se garantir a protecção dos seus 

membros é uma função da família, defender a sua saúde e assisti-los quando doentes, é 

com certeza um dever”. 

A obrigação foi também referenciada por Moreira (2001) e Nogueira (2003), em que os 

cuidadores referem estar a retribuir cuidados que já lhe foram prestados. 
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Quadro 8 – Sentimentos do Cuidador face à dependência 

 
Os sentimentos definem-se como informações que seres biológicos são capazes de 

sentir nas situações que vivenciam, tal como acontece no processo de prestação de 

cuidados entre o membro afectado pela dependência e o cuidador familiar, 

desencadeando-se um conjunto de sentimentos e de emoções que, muitas vezes, 

podem dificultar a prestação dos cuidados. Almeida (2005, cit in Santos, 2008, p.143) 

refere que sentimentos como “ (…) desespero, cansaço, ansiedade, angústia, desamparo 

são comuns em famílias cuidadoras de doentes crónicos e graves ”.  

 

3.2. NECESSIDADES DO CUIDADOR FACE À SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA 

As alterações demográficas, as modificações nas dinâmicas familiares, associadas ao 

avanço tecnológico, com ênfase na rentabilização, têm conduzido a novas dinâmicas dos 

serviços de saúde. “Assim repara-se cada vez mais num transferir dos doentes 

dependentes ou dos doentes vítimas de doenças incapacitantes, para o seio das suas 

famílias, que se vêm confrontadas, com a necessidade de cuidar dos seus membros, 

muitas vezes sem condições económicas, sem condições habitacionais ou sem 

conhecimentos” (Marques, 2007, p.64). De facto, a tradição cultural portuguesa atribui às  

Área Temática - Sentimentos do Cuidador face à dependência 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimentos do 
Cuidador face à 

dependência 

 
 
 
Insegurança 

“Ao primeiro sim, …” E1 
 “Neste momento só os médicos é que podem tratar dela, não é? (…) uma 
pessoa não sabe o que há-de fazer” E4 
“…não sei se vou ser capaz” E1 
“Enquanto ele está internado, (…) está mais seguro, depois em casa, se 
ele vai respirar mal, isso é que eu estou assim com mais medo, porque 
como paralisou, tenho medo, depois acumula a expectoração (…). De 
repente preciso de oxigénio, …” E3 

Afectividade “… estava a ajudar a minha mãe, e estava a ter pena, …” E1 

 
Sofrimento 

“A gente fica aflita” E5 
“… vou ter a minha cruz” E3 
“ De repente (…) fico muito aflita, sou uma pessoa muito aflita, muito 
nervosa (…) Eu se vir alguém doente também fico doente” E3 

 
Esperança 

“O Sr. Dr. tem fé que ele venha a recuperar, como ainda é um homem 
novo, mas não dá certeza” E6 
“Portanto o tempo é que vai gerir e é que vai mostrar aquilo que ele vai ter 
necessidade” E4 

 
 
 
Acontecimento Imprevisto 

“Um caso que eu não contava com isto para já, não contava com esta 
situação que nos deu, mas já que apareceu, tenho receio disto tudo, 
medo…” E1 
“…eu nunca pensei fazer isso…” E1 
“…o que é que eu hei-de pensar?” E3 
“… é uma situação nova …” E4 
“…no primeiro impacto, nos primeiros tempos uma pessoa não sabe o que 
há-de fazer” E4 
“…vejo as da Santa Casa como fazem, eu tinha mais coisa dos dias que 
elas não fizessem” E6 

 
 
Dever de Cuidar 

“Acho que uma filha deve fazer isso” E1 
“Eu penso que nós nos devemos estar a cuidar dela…” E2 
“Eu penso que tenho que tratar dele, …” E3  
“É minha mãe, tenho que tratar dela, …” E4 
 “Temos que ser nós a cuidar, …” E5 
“Sentíamos que devíamos olhar por ele” E5 
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famílias, nomeadamente aos seus elementos do sexo feminino, a responsabilidade de 

cuidar de do doente dependente, conforme expresso nos estudos de Moreira (2001), 

Ribeiro (2004), Imaginário (2004), Cerqueira (2005), Martins (2006) e Pinto (2007), o que 

tem a ver “… com a educação recebida e com a construção social das funções da 

mulher” (Imaginário, 2004, p.79), de onde emerge o conceito de cuidador familiar, que 

se pode definir como um membro da família que ajuda outro, assumindo o papel de 

prestador de cuidados de maneira regular (cuidador informal), e não remunerada, na 

ausência de um vínculo formal ou estatuário (Sousa et al, 2004).  

Segundo o ICN, papel de prestador de cuidados define-se como “Interagir de acordo 

com as responsabilidades de cuidar de alguém, interiorizando as expectativas das 

instituições e profissionais de saúde, membros da família e sociedade quanto aos 

comportamentos de papel adequados e inadequados de um prestador de cuidados; 

expressão destas expectativas como comportamentos e valores; fundamental em relação 

aos cuidados aos membros da família” (2002, p.63). Na cultura anglo-saxónica, o 

membro da família prestador de cuidados é designado por caregiver ou carer, ou seja, a 

pessoa que olha pelo indivíduo dependente, o apoia e cuida dele no dia-a-dia. 

Contudo, a assunção deste papel pelo membro da família acarreta uma grande 

responsabilidade, pois “… trata-se de uma actividade complexa, com dimensões 

psicológicas, éticas, sociais, demográficas, clínicas, técnicas e comunitárias, que 

ultrapassam o carácter meramente assistencial” (Sousa et al., 2004, p.69). As tarefas a 

desempenhar, serão diversas uma vez que abrangem um conjunto de necessidades 

diversas e irão depender de uma série de factores, como sejam, o grau e tipo de 

dependência, a coabitação, condições sócio-económicas, apoio, etc.  

A investigação sobre a prestação informal de cuidados, tem sido operacionalizada como 

a provisão directa de serviços, ao nível do apoio com Actividades de Vida Diária (AVD) 

e Actividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), porém alguns investigadores 

consideram esta conceptualização aquém da realidade (Figueiredo, 2007). 

Neste âmbito, Paúl (1997) definiu cinco categorias de cuidados: antecipatórios que 

incluem comportamentos ou decisões baseados na antecipação às necessidades reais 

do doente; preventivos, no sentido de evitar a doença, prevenir ou retardar a 

deterioração física e mental; de supervisão, normalmente designados de olhar pelo 

doente; instrumentais, inclui o fazer por ou assistir, referem-se a um nível mais 

operacional; protectores, têm a ver com a protecção relativa a algo que não pode ser 

evitado, nomeadamente a auto-imagem, identidade, bem-estar emocional. 
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Quadro 9 – Necessidades do Cuidador face à situação de dependência 

 

Reconhece-se a importância da família como prestadora de cuidados aos seus membros 

doentes/dependentes, porém, as necessidades associadas a esta tarefa, continuam a 

merecer pouca atenção por parte dos profissionais de saúde. O termo necessidades 
está vulgarmente relacionado ao conceito do que é necessário, indispensável, algo de 

que se precisa e que é imprescindível e desejado, abrangendo um sentido complexo e 

mutável, dada a variabilidade humana, tal como refere Lopes (2001, p.50), “Entende-se 

que toda a pessoa possui um conjunto de necessidades, hierarquizadas de acordo com o 

grau de importância, para a sua sobrevivência”, porém certas necessidades são comuns 

a todos os seres humanos, apenas algumas são mais prementes (i.e., respirar, comer, 

etc) do que outras também elas importantes, mas não vitais (i.e., amor e pertença, auto e 

hetero-estima, etc.) (Lopes, 2001).  

Vários autores são unânimes na identificação das necessidades que influenciam o 

comportamento humano utilizando a hierarquia de necessidades de Maslow, pois 

segundo o referido autor, o comportamento humano é comandado por necessidades 

organizadas de forma hierárquica (Pirâmide de Maslow), e descreve as necessidades 

fisiológicas, como as maioritariamente básicas, seguidas da segurança, do amor, da 

estima e das necessidades de realização pessoal, em que as necessidades de nível mais 

baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Cada um tem de 

"escalar" uma hierarquia de necessidades para atingir a sua auto-realização. 

Ainda dentro da temática das necessidades fundamentais, e reportando-nos agora às 

teorias de enfermagem, pensamos ser o modelo de Virgínia Henderson o que melhor  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 
 

Crença 
 

Religiosa “…mas tenho que ter fé em Deus…” E1 

No próprio “…nós temos de ter muita paciência…” E1 

 
 
 

Ajuda de 
Terceiros 

 

 
 
Cuidados Formais 
 

“…pedir apoio a alguém para ajudar” E1 
“Eu sozinha não conseguia dar banho, nem posicioná-la mas juntamente 
com um enfermeiro claro que sim” E4 
 “Eu sozinha não ia, sozinha não posso, Deus me livre, … E6 
 “…a sonda se entupir (…). Também tem a algália” E6 
“eu junto com elas,…da Santa Casa…” E6 

 
Cuidador Informal 

“… um irmão que tenho em Vila Real que também ajuda,… E5 
 “…o que vale é que eles ajudam (…). Porque eu não conseguia” E5 
“Por acaso tenho sorte porque as minhas filhas só trabalham de manhã, 
(…) e elas já estão para olhar por ele” E6 

 
 
 
 
Aprendizagem 

 
 
Novas competências 
 

“…com o tempo a gente a ver a fazer as coisas” E1 
“Era capaz de fazer imensas perguntas (…) derivada à situação e eu não 
saber” E2 
“Da primeira vez, (…) nunca foi preciso isso, pela sonda, (…). A dar o 
banho acho que é melhor do que lhe dar a comida pela sonda” E3  
“… há muita coisa a aprender…” E4 
“…leva muito tempo… E5 

Dificuldades “Elas dizem que sabem lidar, eu não sei,…”E6 

Alterar 
funcionamento 

familiar 
Instrumental “…por exemplo, fazer comida, tem que ser diferente…” E2 
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explica este conceito para a prática de enfermagem visto que se refere aos humanos “… 

como possuidores de necessidades básicas incluídas nos 14 componentes” (George, 

2000, p.64), que significa que o indivíduo apresenta 14 necessidades básicas, embora o 

modo como atinge a sua satisfação possa ser diferente de pessoa para pessoa, o que 

torna complexo a sua identificação.  

Neste contexto torna-se emergente a identificação das necessidades dos cuidadores 

familiares no sentido de optimizar as intervenções de enfermagem de forma 

individualizada proporcionando um mínimo de estabilidade, contribuindo assim para a 

continuidade de cuidados no regresso a casa. Daí que, o conceito de necessidade é 

fundamental no cuidar, pois a partir dele dá-se corpo a um programa de intervenção para 

a sua satisfação.  

Na perspectiva de Sousa et al (2004, p.84) “Os cuidadores apresentam uma série de 

necessidades enquadradas em diversas categorias: materiais (recursos financeiros, 

ajudas técnicas, utilização dos serviços…); emocionais (suporte emocional, grupos de 

apoio…); informativas (como realizar os cuidados, adaptações ambientais e 

arquitectónicas ao doente, direitos, deveres…) ”. 

Após a análise da informação obtida no primeiro momento, os cuidadores familiares 

deste estudo apresentaram necessidades enquadradas em diversas subcategorias, 

sobretudo necessidade de apoio de terceiros: formal e informal e de aprendizagem, 
bem como necessidade de crença/atitude positiva e de alterar tarefas domésticas. 

Estudos nesta área revelam que os apoios são extremamente valiosos, dado que a 

tarefa de cuidador principal implica graves custos económicos, afectivos, físicos e 

psíquicos, pois a falta de apoio pode contribuir para a exaustão dos fornecedores de 

cuidados (Weitzner et al., 2000).  

Atendendo à dimensão e exigência do cuidar descritas anteriormente, não é de estranhar 

que os participantes neste estudo apontem a necessidade de apoio de terceiros para a 

execução da tarefa de cuidar, pois muitos deles assumem toda a responsabilidade e 

sentem-se sobrecarregados. Nesta subcategoria emergiram a necessidade de apoio 

formal e informal. 

Sequeira (2007) afirma que a prestação de cuidados informais pode assumir duas formas 

distintas: no âmbito do cuidado formal (actividade profissional) – executado por uma 

diversidade de profissionais qualificados (cuidadores formais), remunerados e/ou 

voluntários em hospitais, lares, instituições comunitárias, assim podemos salientar com  
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discursos tais como: “…pedir apoio a alguém para ajudar” (E1); “Eu sozinha não 

conseguia dar banho, nem posicioná-la mas juntamente com um enfermeiro claro que 

sim” (E4); “…a sonda se entupir (…). Também tem a algália” (E6); “eu junto com elas, 

(…) da Santa Casa…” (E6). Neste conjunto destacam-se as instituições privadas de 

solidariedade social (IPSS – Instituições particulares de Solidariedade Social), na sua 

maioria com ligação à Igreja Católica, outras associações profissionais, ambas 

beneficiando de apoio do Estado (Sistema Nacional de Saúde e Segurança Social), 

promovendo a maior parte dos serviços no nosso país à população idosa e/ou 

dependente (Paúl, 1997). 

E no âmbito do cuidado informal – habitualmente da responsabilidade dos elementos da 

família, amigos, vizinhos ou outros (cuidadores informais); executados de forma não 

antecipada, não remunerada, podendo ser cuidados globais ou parciais (Paúl, 1997). Os 

participantes referem que, “Por acaso tenho sorte porque as minhas filhas só trabalham 

de manhã, (…) e elas já estão para olhar por ele” (E6), “…o que vale é que eles ajudam 

(…). Porque eu não conseguia” (E5), “… um irmão que tenho em Vila Real que também 

ajuda, … (E5). 

O estudo efectuado por Rodriguez, Álvarez e Cortés (2001) revelou que a maioria dos 

cuidadores principais conta com ajuda do sistema informal proveniente da rede de 

relações familiar e social. Tal como refere Lage (2005, p.203), “Cuidar faz parte da 

história, experiência e valores da família”sendo esta desde sempre a primeira e principal 

rede de apoio que existe.  

Os participantes salientam a necessidade de apoio dos familiares essencialmente ao 

nível das tarefas. Como afirma Paúl (1997, p.92) “… a família, na nossa sociedade tem 

ainda um papel importantíssimo no apoio instrumental ao idoso…”, que pressupõe a 

ajuda física em situações de diminuição das capacidades funcionais e perda de 

autonomia física temporária ou permanente. 

Estes resultados vão de encontro aos encontrados por Marques (2007,p.123) 

relativamente às “dificuldades percepcionadas por cuidadores informais de doentes com 

AVC”, verificou que, entre outras, “… os prestadores de cuidados evidenciam maiores 

dificuldades na dimensão «exigência de ordem física» na prestação de cuidados…”. 

Aprendizagem 

Os cuidados prestados pela família são caracterizados por englobar diversas dimensões 

que dão resposta às diferentes necessidades da pessoa dependente. Segundo 

Figueiredo (2007), quando a dependência se instala de forma repentina, os cuidadores  
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sentem necessidade de formação visando a aquisição de conhecimentos práticos (como 

levantar uma pessoa, cuidar da sua higiene pessoal, etc). Conforme o ICN, o “Processo 

de adquirir conhecimentos ou competências por meio de estudo sistemático, instrução, 

prática, treino ou experiência” (2002, p.46)” denomina-se por Aprendizagem de 

Capacidades, e vai permitir enfrentar as tarefas inerentes ao cuidar “…de forma a que a 

pessoa se sinta capaz e motivada para responder aos desafios de saúde” (Petronilho, 

2007, p.47). Neste momento o apoio e o contributo dos profissionais de saúde são 

fundamentais, aliás Castro (2008, citando Potter, 2005) vai mais longe e afirma que os 

enfermeiros devem reconhecer as necessidades de aprendizagem dos cuidadores antes 

que elas ocorram, pois essa antecipação beneficia os resultados e facilita a 

aprendizagem.  

O processo aprendizagem será tanto mais eficaz quanto mais corresponder às 

expectativas do cuidador. Assim, é imprescindível que este, “… seja considerado o alvo 

prioritário de intervenção para os profissionais de saúde, com o intuito de avaliarem as 

suas capacidades para a prestação de cuidados, o seu estado de saúde, as dificuldades 

que emergem do contexto, as estratégias que pode utilizar para facilitar o cuidado, a 

informação de que dispõe e a capacidade para receber e interpretar a informação” 

(Sequeira, 2007,p.107). 

A necessidade de aprendizagem foi evocada pelos cuidadores: “…com o tempo a gente a 

ver a fazer as coisas” (E1); “Era capaz de fazer imensas perguntas (…) derivada à 

situação e eu não saber” (E2); “… há muita coisa a aprender…” (E4); “…leva muito 

tempo…” (E5). Estamos perante tarefas simples que muitas vezes realizamos a nós 

próprios sem dificuldade, mas quando as fazemos a outros tornam-se complexas, daí que 

um participante exibisse a dificuldade de aprendizagem e diga “Elas dizem que sabem 

lidar, eu não sei, …” (E6). 

Um cuidador mencionou a necessidade de aprendizagem relacionada com alimentar por 

sonda nasogástrica, referindo que “Da primeira vez, (…) nunca foi preciso isso, pela 

sonda, (…). A dar o banho acho que é melhor do que lhe dar a comida pela sonda” (E3). 

Os cuidados com alimentação são também mencionados no estudo de Cerqueira (2005), 

sendo enumerado pelos cuidadores como uma das necessidades de aprendizagem para 

cuidar do doente dependente. 

Castro (2008) ao estudar sobre “como aprende o cuidador principal do doente oncológico 

a cuidar no domicílio”, conclui que as áreas em que os cuidadores necessitam aprender a 

cuidar se relacionam sobretudo com as áreas de dependência do doente, centrando-se 

ao nível de cuidados de higiene e conforto, assim como a nível de cuidados no apoio com 

a alimentação. Por outro lado, há a mobilização e os cuidados com a medicação.  
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Crença 
 
Nesta subcategoria, incluímos o discurso de um participante que evidencia a necessidade 

de manter uma atitude positiva face à situação vivenciada, bem como centrada em 

crenças religiosas, evocando Deus na tentativa de encontrar força para aliviar o 

sofrimento vivido, “…nós temos de ter muita paciência…” (E1), “…mas tenho que ter fé 

em Deus…” (E1). 

A definição de atitude tem variado devido à ambiguidade conceptual e terminológica, 

sendo uma forma de a conceptualizar a tripla composição das atitudes, quer isto dizer 

que as atitudes são compostas por crenças, sentimentos (ou afectos) e tendências de 

acção, existindo uma relação entre estes factores, porém não são idênticos. Para o 

estudo considerámos a opinião defendida por Lima (2002, p.188), de que “Atitude é uma 

predisposição para responder de forma favorável ou desfavorável a um objecto, pessoa, 

instituição ou acontecimento”. Sendo o estado mental que predispõe a agir de uma 

determinada forma, sustentado em valores, sentimentos, crenças e experiências 

diferentes que muitas vezes também se traduz em comportamentos diferenciados.  

Em síntese, podemos afirmar que as atitudes se expressam sempre através de respostas 

que podem ser de vários tipos: cognitivas (pensamentos, ideias, opiniões, crenças), 

afectivas (emoções e sentimentos) e comportamentais. 

A formação das atitudes é influenciada pelo processo de socialização, sofrendo por isso o 

reflexo dos padrões culturais vigentes, daí que tal como o indivíduo se desenvolve, 

também as atitudes se vão estruturando pelas experiências da vida e formação. Também 

o seio familiar contribui significativamente para este processo de socialização, como 

refere Martins (2002, p.111) “A família é, sem dúvida, a primeira unidade social onde o 

indivíduo se insere e a primeira instituição que contribui para o seu desenvolvimento e 

socialização bem como para a formação da sua personalidade”, por sua vez “A família 

desempenha um papel fundamental na saúde e na doença de um indivíduo e cada 

família encontra o seu estilo próprio de comunicação, as suas regras, as suas crenças, 

bem como a forma de manter a sua estabilidade” (Enelow e col., 1999). 

Neste caso, podemos afirmar que a atitude é a avaliação que o cuidador faz sobre o 

comportamento a desempenhar na prestação de cuidados ao seu membro dependente, 

sendo as atitudes e os comportamentos reflectidos na forma como o doente é cuidado. 

Os estudos mostram que uma atitude positiva promove uma melhor resolução de 

problemas. As pessoas com este tipo de atitude lidam melhor com o stress, focando-se 

nos aspectos positivos da prestação de cuidados, pois “Cuidar de alguém, para além das 

repercussões negativas evidenciadas pela maioria dos estudos, também pode acarretar  
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repercussões positivas” (Sequeira, 2007, p.247). Aliás Nolan, Grant e Keady, 1996, 1998; 

Riedel, Fredman e Langenberg, 1998 (citados por Figueiredo, 2007, p.130) afirmam que 

“Estudos recentes sugerem que as satisfações derivadas do cuidar predominam, 

podendo ter várias origens e co-existindo a par com as dificuldades”. 

As famílias são influenciadas nos seus comportamentos por um conjunto de crenças, 

pressupostos e valores. “Consequentemente as crenças moldam a maneira pela qual as 

famílias se adaptam a doenças crónicas e potencialmente fatais” (Wright e Leahey, 

2002,p.139). A crença também presente no discurso de um participante, pode ser 

definida como “disposições para reter e abandonar acções tendo em conta as próprias 

opiniões” (ICN, 2002, p.53). Mais especificamente a crença religiosa que significa 

“convicção e disposição pessoal para reter e abandonar acções tendo em conta a opinião 

e princípios religiosos, fé religiosa que impregna, integra e transcende a natureza 

biológica e psicossocial de cada um” (ICN, 2002, p.53). 

Na perspectiva de Sequeira (2007), a religião pode funcionar como um recurso pessoal 

estratégico para encontrar um sentido de vida. Chang, Noonan e Tennstedt, 1998, 

“também salientam a importância dos aspectos religiosos, afirmando que os cuidadores 

que recorrem à fé/religião têm uma melhor percepção do cuidar, uma melhor relação com 

o idoso e níveis mais baixos de depressão” (citado por Sequeira, 2007, p.232).  

 
Alterar funcionamento familiar 

A perda de independência física do indivíduo leva à necessidade de ajuda de outro para 

a realização dos seus cuidados, sendo sobejamente conhecida a importância que a 

família assume no desempenho desse papel. Na opinião de Figueiredo (2007, p.101), 

“Prestar cuidados é percepcionado pela maioria das sociedades como uma das funções 

básicas da vida em família” e designa “uma atenção que se vai dar a uma pessoa que 

vive uma situação particular com vista a ajudá-la, a contribuir para o seu bem-estar, a 

promover a sua saúde” (Hesbeen, 2000, p.10). Tratando-se assim de uma actividade 

complexa, com várias dimensões, diferindo de acordo com as necessidades de cuidados 

que a pessoa doente apresenta, segundo Lage (2005, p.208) inclui: “suporte psicológico, 

emocional, financeiro e cuidados de assistência nas actividades básicas e instrumentais 

da vida diária”, sendo por esta actividade que um cuidador considera necessário alterar o 
funcionamento familiar, mais concretamente o funcionamento instrumental, no que se 

refere à própria confecção dos alimentos, bem como à adaptação de algumas técnicas 

para satisfazer a necessidade de alimentação da pessoa dependente, “…por exemplo, 

fazer comida, tem que ser diferente…” (E2). 
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O funcionamento familiar representa a forma como os elementos se comportam uns com 

os outros. “É o aspecto do aqui e agora na vida da de uma família que é observado e 

apresentado por ela” (Wright e Leahey, 2002,p.124). Inclui dois aspectos básicos: o 

funcionamento instrumental e o funcionamento expressivo. 

Funcionamento Instrumental é um aspecto funcional da família dirigido para as 

actividades rotineiras do dia-a-dia, ou seja, às actividades de vida diária, tais como 

alimentar-se, cozinhar, telefonar, etc. “As actividades instrumentais da vida diária são, em 

geral, mais numerosas e mais frequentes, e assumem maior significado em razão da 

doença em um membro da família” (Wright e Leahey, 2009,p.105), como é o caso do 

doente dependente que necessita de ajuda para a maior parte das tarefas instrumentais. 

Funcionamento Expressivo da família depende muito da inadaptação às questões 

instrumentais resultando em questões expressivas, tais como: comunicação emocional, 

comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação circular, solução de 

problemas, papéis, influência e poder, crenças, alianças e uniões (Wright e Leahey, 

2009,p.106). 

Pelo exposto, consideramos que a intervenção de enfermagem deve procurar a 

reorganização da família perante a crise, alcançando o equilíbrio, apoiando e orientando 

a família a encontrar soluções ou estratégias de adaptação. Assim sendo, a intervenção 

na família tem de ser analisada com base numa visão holística, onde se compreende que 

a doença num dos seus membros altera todo o equilibro familiar, pelo que os cuidados de 

enfermagem devem ser dirigidos às necessidades de toda a família e não às de um 

indivíduo em particular. 

 
3.3. IMPLICAÇÕES DE CUIDAR DE UM FAMILIAR 

“Apesar de muitos cuidadores informais considerarem a tarefa de prestação de cuidados 

a um familiar idoso como algo de emocionalmente gratificante e uma oportunidade de 

enriquecimento pessoal, é inegável que este encargo acarreta consequências negativas” 

(Sousa et. al, 2004, p.78). De facto, cuidar de uma pessoa dependente interfere com 

aspectos da vida pessoal, familiar e laboral (Martins, 2002; Brito, 2002; Imaginário, 

2004;Melo, 2005; Sequeira, 2007). 

Para descrever os efeitos negativos da tarefa de cuidar sobre o cuidador é utilizado na 

maioria das vezes o termo sobrecarga (burden), referindo-se aos problemas físicos, 

psicológicos, emocionais, sociais e financeiros (Figueiredo, 2007). De entre as 

consequências negativas, que correspondem a alterações ou mudanças específicas na 

vida das pessoas resultantes do seu papel, a sobrecarga do cuidador é um conceito  
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chave e sistematicamente referenciado (Lage, 2005). “O termo sobrecarga refere-se ao 

conjunto de problemas físicos, psicológicos e socioeconómicos, que decorrem da tarefa 

de cuidar susceptíveis de afectar diversos aspectos da vida do indivíduo, nomeadamente 

as relações familiares e sociais, a carreira profissional, a intimidade, a liberdade e o 

equilíbrio emocional. Este conceito pode ser perspectivado em duas dimensões: objectiva 

e subjectiva” (Sousa et. al, 2004, p.78 e 79). 

A primeira deriva das consequências directas da prestação de cuidados na vida do 

cuidador, como por exemplo a restrição de tempo, esforço físico e despesas financeiras. 

E a segunda refere-se aos sentimentos e emoções do cuidador provenientes da 

experiência de prestar cuidados. “As primeiras são mais visíveis, enquanto que as 

segundas são menos explícitas, uma vez que se concretizam em sofrimento ou em 

stress” (Sequeira, 2007, p.127).  

Da análise de conteúdo em relação às implicações de cuidar de um familiar na vida 

pessoal, constata-se que a maioria dos cuidadores familiares referiu ser um momento de 
dificuldade, “É uma situação mais difícil, …” (E5), “Sente-se dificuldades, pois se sente!” 

(E5), “…vou ter dificuldades” (E6), por ser uma situação nova, por requerer 

disponibilidade de tempo, “Eu às vezes até nem sei o que é que penso. Eu penso tanta 

coisa, infelizmente. Ás vezes penso assim, se eu tiver que ir ao Porto ele fica aqui 

sozinho…Enquanto aqui está é diferente” (E6), pela impossibilidade de cuidar sem ajuda 

e pela imprevisibilidade do decurso da doença do membro dependente, “É uma situação 

complicada …” E4. 

As mudanças na vida pessoal, pela falta de tempo para si, para as suas actividades 

habituais, são referidas pelos cuidadores, transparecendo nos seus discursos que o 

cuidar se torna uma actividade muito absorvente. A sobrecarga de papéis é referida por 

um lado, como impeditivo de concretizar tarefas domésticas habituais e por outro, como 

dificultador em conciliar o papel de cuidador com outros papéis que até então pertenciam 

ao doente, como é o caso do papel de suporte familiar, que inclui a produção e/ou 

obtenção de bens e serviços necessários à família e o papel de encarregado dos 

assuntos domésticos, onde estão incluídos os serviços domésticos, que visam o prazer e 

o conforto dos membros da família; conforme salientado, “…venho aqui (hospital), ter 

esta canseira de ir para casa fazer o comer para o meu pai, fazer essas coisas todas” 

(E1), “Eu tenho uma plantação de quiwis e nem consegui podar” (E5). 

Estes dados vão de encontro aos achados de Azeredo (2003), no seu estudo sobre o 

doente com AVC e o prestador de cuidados, “…O surgimento abrupto de um AVC num 

elemento de um agregado familiar, obriga a uma redistribuição de papéis no seio familiar  
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e a um reconhecimento progressivo de novas tarefas que é necessário desempenhar, por 

vezes para sempre; a família pode, assim, ter que viver um “luto” de uma pessoa que 

ainda não morreu” (citado por Ferraz, 2003, p.111).  

Os cuidadores familiares ao consciencializarem a nova situação estabelecem estratégias 

de intervenção para lidarem com a crise inicial numa tentativa de ajuste familiar, como 

forma de resposta, ou seja, entram numa fase de adaptação, constituindo a 

doença/dependência um desafio à própria capacidade de adaptação.  

A capacidade que a família tem em perspectivar este desafio e os conhecimentos e 

habilidades para viver a crise que decorre desta transição vai interferir na forma como a 

família integra a pessoa, reorganiza os seus papéis e vivencia a transição (Sousa et al., 

2004; Meleis, 2005). As transições são “resultado e resultam em modificações nas vidas, 

saúde, relações e ambientes” (Meleis et al., 2000, p.13).  

Um dos nossos participantes refere, “Durante o internamento é toda uma preparação de 

mudança e de adaptação para quando ela for para casa, não é. Porque tem que ser tudo 

organizado antes de ela ir para casa” (E4), a consciencialização da mudança e a 

transição faz-se ainda durante o internamento hospitalar afim de reunir, as condições 

necessárias para receber mais tarde o seu membro dependente. Este achado leva-nos a 

identificar este momento como uma área com significado na intervenção de enfermagem, 

na aproximação à realidade do doente e do seu familiar, para que tudo ocorra no mais 

curto espaço de tempo mas também o mais ajustado possível.  

Contudo, analisando os dados obtidos uma semana após internamento do membro 

dependente, ainda encontramos um participante que não consciencializou a mudança 

ocorrida, “Agora enquanto ela está internada, eu acho que problemas não devo ter 

muitos” (E1M2), demonstrando que durante o internamento do doente a sua vida pessoal 

se mantém estabilizada, “Não tivemos problemas durante o internamento” (E5M2), o que 

pode significar que ainda não iniciou a transição dificultando a adaptação, podendo 

mesmo entrar em crise. No parecer de Martins (2003), quando algo inesperado, interno 

ou externo surge na família, como é a vivência de uma doença num dos seus membros, 

desencadeia-se uma crise acidental, acreditando que esta use a sua capacidade auto-

organizativa e as suas fontes de suporte para se reorganizar, porém nem sempre 

consegue, necessitando de ajuda externa. 
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Quadro 10 – Implicações da dependência na vida pessoal  

Área Temática – Implicações da dependência na vida pessoal 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicações da 
dependência na 

vida pessoal 

 
Sobrecarga de Papéis  

“…venho aqui (hospital), ter esta canseira de ir para casa fazer o comer 
para o meu pai, fazer essas coisas todas” E1 
“Eu tenho uma plantação de quiwis e nem consegui podar” E5 

 
 
 
 
 
 
Momento de dificuldade 

“É uma situação complicada …” E4 
“É uma situação mais difícil, …” E5 
“Sente-se dificuldades, pois se sente!” E5 
“…vou ter dificuldades” E6 
“Eu às vezes até nem sei o que é que penso. Eu penso tanta coisa, 
infelizmente. Ás vezes penso assim, se eu tiver que ir ao Porto ele fica 
aqui sozinho…Enquanto aqui está é diferente” E6 
“A gente mais ou menos já vê o que é enquanto ela está internada o 
trabalho que dá, acho que deve ser a mesma coisa” E1M2 
“Depois da alta eu acho que ainda vou ter no princípio a minha 
dificuldade, não é? Enquanto ele está internado é diferente” E3M2 
“… vai ser uma complicação, mas tudo se arranja. (…) há muita coisa 
que me faz confusão, porque o ter uma pessoa paralisada do lado direito 
em casa é completamente diferente de ter uma criança que a qualquer 
momento pegas nela e levas para um lado e para o outro” E4M2 
“É mais difícil, depois da alta em casa…” E6M2 

 
 
 
Mudança na vida 

“Agora perdemos o tempo quase todo de volta dele. É diferente” E5 
“Durante o internamento, para já não estou a sentir nada, (…). Quando 
ela for para casa é tudo diferente. Tenho uma pessoa ali na cama. A 
minha vida vai mudar um bocado” E1 
 “Quando estava internado, ainda nos dava tempo para fazer alguma 
coisinha e agora não nos dá tempo de fazer nada (…) era mais fácil de 
superar” E5 
“Ás vezes penso assim, se eu tiver que ir ao Porto ele fica aqui 
sozinho…” E6 

Preparação para regresso a 
casa/Adaptação 

“Durante o internamento é toda uma preparação de mudança e de 
adaptação para quando ela for para casa, não é. Porque tem que ser 
tudo organizado antes de ela ir para casa” E4 

Transição Negativa “Agora enquanto ela está internada, eu acho que problemas não devo 
ter muitos” E1M2 

Ausência de Problemas “Não tivemos problemas durante o internamento” E5M2 

 
“Nesta perspectiva, quanto mais a pessoa se identificar e assumir o seu novo estatuto de 

cuidar de alguém, tanto maior será a disponibilidade com que irá desempenhar esse 

papel, contribuindo para o seu bem-estar” Petronilho (2007, p. 30). Podemos assim, 

considerar que a adaptação decorre da própria transição. A palavra “adaptar” tem origem 

do latim que significa ajustar-se. A adaptação é o ajuste de um organismo às 

transformações do seu meio. Segundo o ICN, Adaptação é “disposição para gerir novas 

situações e desafios” (2000, p.50).  

Roy (2001) descreve o objectivo da Enfermagem como sendo a promoção da adaptação 

da pessoa, contribuindo para a saúde, qualidade de vida e para a morte com dignidade. 

“Neste sentido, e para garantir um suporte adequado, a preparação do regresso a casa 

apela aos profissionais de saúde uma resposta eficaz nos diferentes níveis de prestação 

de cuidados, de forma coordenada, garantindo, assim, a continuidade de cuidados e a 

utilização adequada dos recursos” Petronilho (2007, p.82). 
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3.4. RAZÕES PARA CUIDAR DE UM FAMILIAR 

Cuidar dos membros doentes/dependentes faz parte integrante da história da família, “… 

até ao ponto de ser considerada como uma tarefa directamente sua” (Lage, 2005,p.203). 

Desde que existe vida existem cuidados, na medida em que se torna necessário tomar 

conta da vida para que esta possa perpetuar. Assim, cuidar é um acto humano imperativo 

no sentido de garantir a continuidade da vida do grupo e da espécie, conforme refere 

Collière (1989,p.235), é “um acto individual que prestamos a nós próprios desde que 

adquirimos autonomia, mas é igualmente um acto de reciprocidade que somos levados a 

prestar a toda a pessoa que temporariamente ou definitivamente tem necessidade de 

ajuda, para assumir as suas necessidades vitais”. A Enfermagem nasce como a profissão 

que cuida do ser humano doente ou são, ao longo do ciclo vital e dos grupos sociais que 

se integra, de forma que recuperem e mantenham a saúde ao mais alto nível. 

É no contexto familiar que normalmente se processa a assimilação do papel de cuidador, 

sendo diversas as razões para tal subjacentes a factores de domínio complexos que 

determinam este processo, tais como factores morais, sociais, e culturais. A este 

propósito Martin (2005) refere que existem essencialmente quatro factores que são 

determinantes na escolha do cuidador informal: a relação familiar, a co-residência, o 

género do cuidador e da pessoa a cuidar e as condicionantes relativas aos 

descendentes. Salientando ainda que a escolha recai sobre o membro que tem menos a 

perder com o papel a desempenhar. Segundo Lage (2005, p.205),“A disposição e 

capacidade da família para assumir a responsabilidade a longo prazo por familiares 

idosos dependem de um conjunto de circunstâncias e motivações”. 

Neste contexto, as razões que motivaram os cuidadores a assumir os cuidados ao seu 

membro dependente, emergiram em subcategorias: a compaixão do cuidador pela 

pessoa cuidada no sentido de evitar a institucionalização, aliviando desta forma o seu 

sofrimento, o respeito pelo desejo do doente, a coabitação porque facilita a provisão dos 

cuidados, o estado de saúde, dificuldades financeiras, sensação de bem-estar/satisfação 

por desenvolver novas competências e capacidades e por obrigação/dever já descritos 

anteriormente.  

O espírito de compaixão do cuidador pelo doente manifesta-se através da assunção dos 

cuidados no sentido de afastar a institucionalização do doente, “…não vou pô-lo num lar 

porque tenho pena dele, ficar mais desanimado por estar num lar” (E6), minimizando 

assim o sofrimento decorrente de novos processos de adaptação e por se acreditar que o 

domicílio constitui um espaço mais acolhedor e confortável, onde as pessoas podem 

viver com melhor qualidade de vida.  
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Como afirma Sousa et al. (2004, p.67), “A preocupação de não recorrer à 

institucionalização é constante, quer por parte dos idosos, quer dos familiares, pois existe 

uma opinião depreciativa generalizada em relação aos lares – a institucionalização surge 

como a derradeira opção”, pois em termos sociais suscita abandono e incapacidade 

familiar. Por um lado, toda a pressão social condiciona negativamente essa opção e, por 

outro, a consciência individual é confrontada com o dever de reciprocidade e de 

solidariedade (Pimentel, 2001). No discurso mencionado, é notório como a integração em 

lar é fortemente rejeitada. 

Nas razões evocadas pelo cuidador surge também a questão do respeito pela vontade 

do doente, “Ele foi empregado na Santa Casa, já sabe o que é um lar, (...). Ele ia para um 

lar, (…) mas ao mesmo tempo ele não ia querer e eu não ia contrariá-lo para ele ficar 

pior” (E6), aspecto este que consideramos relevante dado que os cuidadores não se 

focalizaram só na sua própria vontade, mas tiveram em conta a opinião do próprio doente 

como acrescenta Imaginário (2004), “Sendo um membro da família e que participa na 

vida familiar, então todas as suas opiniões devem ser respeitadas” (p.150).  

A coabitação refere-se à situação de viver em comum, ou seja, de partilhar o mesmo 

tecto. Assim sendo, admite-se que a coabitação facilita a provisão dos cuidados, “É o 

facto de ele estar a viver aqui connosco” (E5). É mais evidente quando se trata de 

cônjuges e mais frequente entre os descendentes quando a pessoa de quem cuidam 

apresenta um elevado nível de dependência (Figueiredo, 2004). Geralmente, a 

responsabilidade de assegurar o cuidado recai sobre estes elementos porque, existem 

pessoas que estão estruturalmente situadas em melhores condições que outras para 

ocupar determinadas tarefas (Martin, 2005).  

O estado de saúde do doente refere-se à incapacidade funcional resultante da doença 

aguda, de instalação súbita, impedindo o doente de manter uma vida autónoma, 

necessitando por isso do apoio de terceiros de forma a garantir uma qualidade de vida, “A 

própria doença dela, levou-me a pensar que tinha de cuidar realmente dela, porque ela 

estava mesmo sem hipóteses, …” (E2), conduzindo o familiar a cuidar. Como refere 

Sousa et al (2004) a necessidade do idoso dependente ser cuidado por terceiros prende-

se, com o agravamento do seu estado de saúde.  

Existem várias tensões que as famílias podem sofrer perante a prestação de cuidados ao 

membro dependente, como referem outros cuidadores deste estudo na sua maioria em 

situação de reforma, são as dificuldades financeiras, “…então agora onde é que eu o 

ponho, no asilo? (…) também tenho que pagar …” (E3), associadas à pequena reforma 

que recebem, sendo esta a única fonte de rendimentos e ao acréscimo de gastos devido  
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à dependência, tais como o apoio para despesas médicas e medicamentosas, aquisição 

de fraldas, entre outros. Figueiredo (2007, p.140) refere que “A prestação de cuidados 

constitui mais um encargo financeiro para as pessoas que a assumem, que se torna mais 

pesado para os cuidadores que pertencem às camadas sociais economicamente mais 

frágeis…”, tornando-se o custo financeiro da institucionalização demasiado elevado, “Ele 

ia para um lar, mas não ia ter capacidade para pô-lo, o dinheiro não ia chegar, …” (E6) e 

por isso determinante na assunção da prestação de cuidados. 
O baixo rendimento dos cuidadores tem sido igualmente encontrado noutras 

investigações: Brito (2002), Nogueira (2003) e Sequeira (2007), como dificuldades 

associadas ao cuidar e não como razões para cuidar. 

O sentimento de bem-estar/satisfação por ter aprendido a desenvolver novas 

competências e capacidades para cuidar, faz com que um participante se sinta útil e mais 

à vontade, tendo sido relatado como a razão que o motivou a assumir tal tarefa, “… 

aprendi e sinto-me bem por ter aprendido e poder ajudá-la” (E2), encontrando para além 

de adversidades, um enorme significado e extrema gratificação.  
Podemos contextualizar a satisfação em várias vertentes decorrentes da prestação de 

cuidados a pessoas dependentes, nomeadamente: contribuir para a manutenção da 

dignidade da pessoa, felicidade e bem-estar, estar convicto que dá o seu melhor, 

oportunidade de expressar amor e afecto pela pessoa cuidada, intervir evitando a 

institucionalização, encarar a experiência de cuidar como uma tarefa enriquecedora e 

gratificante, permitindo desenvolver novos conhecimentos e competências (Nolan, Grant 

e Keady, 1996, 1998; cit. in Figueiredo, 2007). Estes dois últimos aspectos vão de 

encontro aos resultados encontrados neste estudo. 

Brito (2002, p.94 e 95) no seu estudo sobre a Saúde Mental dos Prestadores de 

Cuidados a Familiares Idosos observa que cuidar de um pessoa dependente e sentir que 

está a contribuir para o seu bem-estar, foi percepcionado como causa de muita satisfação 

pela quase totalidade (mais de 95,2%) dos prestadores de cuidados inquiridos. 

Obrigação/Dever 

Os laços familiares são regidos por direitos e obrigações morais aos quais é difícil não 

corresponder, sendo que estas normas morais aparecem num quadro modelado pelas 

forças culturais, sociais e económicas. Assim, paralelamente obtivemos razões que 

motivaram os cuidadores familiares a cuidarem do membro dependente relacionadas 

com o sentimento de obrigação e o dever de cuidar, como afirma Figueiredo (2007, 

p.106) “A maioria dos cuidadores prestam ajuda porque crêem que é essa a sua  
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obrigação”. Porém, outras razões podem ser assinaladas para essa assunção, tais como 

o altruísmo «colocar-se no lugar do outro», ser reconhecido pela sociedade e/ou ter 

receio de ser julgado pela sociedade, ou sentimentos de agradecimento e reciprocidade 

com a pessoa cuidada (Jani-Le Bris, 1994; Aneshensel e col., 1995; Velasquéz e col., 

1998; Montorio, Yanguas e Veiga, 1999; cit. in Figueiredo, 2007).  

O sentimento de obrigação pessoal/familiar e a solidariedade familiar/conjugal estão 

subjacentes à determinação dos cuidadores informais familiares, em considerar a missão 

de cuidar uma obrigação e um dever. Uma cuidadora atribuiu o dever que tinha enquanto 

filha, “O que leva é que eu sou filha, ela é que me deitou ao mundo e eu tenho dever de 

cuidar dela, como ela me cuidou…” (E1), pois é dever dos filhos retribuir os cuidados 

semelhantes já prestados pelos pais ao longo do percurso normal do ciclo vital, 

designado por dever moral. Segundo Hespanha (1993, p.326), “A família, mesmo nas 

piores condições, organiza-se para assumir o que considera a sua obrigação – retribuir o 

sacrifício dos pais. Fá-lo, muitas vezes, para dar o exemplo aos filhos ou evitar a censura 

dos vizinhos” (cit. in Figueiredo, 2004, p.107), “É assim, nós mãe só temos uma” (E4). 

Há valores que se transmitem pela educação quando se trata de casais, “…verifica-se 

que têm uma motivação intrínseca: a solidariedade conjugal vitalícia, uma vez que se 

casam «para o melhor e para o pior», na saúde e na doença…”, por isso devem cuidar 

um do outro, sendo de salientar o discurso “É a minha obrigação, penso naquilo que 

fomos fazer à igreja, na saúde e na doença, e pronto mesmo que não fosse é meu 

marido, …” (E3). 

Outra razão que transparece no discurso dos participantes é a submissão ao papel de 

cuidador por obrigação “Vou tratar dele por obrigação… (E6), talvez devido à ausência 

de outra solução ou por receio de sanções sociais, designadas por dever social. 

A obrigação foi também referenciada por Moreira (2001) Nogueira (2003), Imaginário 

(2004), Castro (2008), em que os cuidadores referem estar a retribuir cuidados que já lhe 

foram prestados. 
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Quadro 11 – Razões para cuidar 

Área Temática – Razões para Cuidar 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razões para 
cuidar 

 
 
 
 
 
 

 

Compaixão “…não vou pô-lo num lar porque tenho pena dele, ficar mais desanimado 
por estar num lar” E6 

 
Respeito 

“Ele foi empregado na Santa Casa, já sabe o que é um lar, (...). Ele ia para 
um lar, (…) mas ao mesmo tempo ele não ia querer e eu não ia contrariá-lo 
para ele ficar pior” E6 

Coabitação “É o facto de ele estar a viver aqui connosco” E5 

Estado de Saúde “A própria doença dela, levou-me a pensar que tinha de cuidar realmente 
dela, porque ela estava mesmo sem hipóteses, …” E2 

 
Dificuldades Financeiras 

“…então agora onde é que eu o ponho, no asilo? (…) também tenho que 
pagar …” E3 
“Ele ia para um lar, mas não ia ter capacidade para pô-lo, o dinheiro não ia 
chegar, …” E6 

Sentimento de Bem-
estar/Satisfação 

“… aprendi e sinto-me bem por ter aprendido e poder ajudá-la” E2 

 
 
Obrigação/Dever  

“O que leva é que eu sou filha, ela é que me deitou ao mundo e eu tenho 
dever de cuidar dela, como ela me cuidou…” E1 
“É assim, nós mãe só temos uma” E4 
“…ela não tinha mais ninguém. Tive que ser mesmo eu…” E2 
“É a minha obrigação, penso naquilo que fomos fazer à igreja, na saúde e 
na doença, e pronto mesmo que não fosse é meu marido, …” E3 
“Vou tratar dele por obrigação… E6 

 
Em síntese dos discursos dos nossos participantes no que concerne às razões que os 

levaram a aceitar cuidar do seu familiar, podemos apurar que se inserem no âmbito da 

relação, como a compaixão e o respeito pela pessoa cuidada, bem como o sentimento de  

bem-estar reconhecendo que se torna gratificante cuidar do seu familiar. No entanto, 

observámos que para alguns dos participantes a única razão se prende com o sentimento 

de obrigação/dever relacionada com laços de consanguinidade e/ou conjugais. 

Expressaram ainda como orientação para esta tarefa, o aparecimento da própria doença, 

resignando-se assim cuidar sem outras alternativas, devido a dificuldades financeiras. 

 
3.5. Dificuldades sentidas pelo Cuidador  

As dificuldades sentidas por quem nos relatou a experiência de ter de cuidar em casa de 

um membro com dependência são decorrentes de diversos factores com constantes 

variações ao longo do tempo, em função da própria evolução da doença e da situação de 

dependência, do contexto familiar e da fase do ciclo familiar, das redes de apoio, dos 

sistemas de crenças e, fundamentalmente, da forma como o prestador de cuidados 

percepciona todos estes factores (Brito Cit. por Santos, 2008, p.138), emergindo dos 

seus discursos as subcategorias: cuidar na dependência, cuidar sozinho, 

responsabilidade pela assunção do papel de cuidador, imprevisto e financeiras. 

Na procura da explicitação do conceito de dificuldades podemos definir como 

“Inconveniente, oposição ou contrariedade que impede, conseguir, executar ou entender 

bem e rapidamente o que quer que seja” (Dicionário de Língua Portuguesa, 2001). 
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Grande parte dos cuidadores refere como maior dificuldade, cuidar na dependência, 

“…custa um bocado a gente ver aquilo, via a minha mãe andar, via a minha mãe a fazer 

tudo e agora vejo-a ali na cama, …” (E1), este facto está relacionado com a incapacidade 

grave do doente e respectivas necessidades, obrigando o cuidador a desenvolver novas 

capacidades, “…porque a gente não sabe lidar, é um bebé mas em tamanho e peso 

muito maior, não é?” (E2), num momento único da sua vida ao qual se deve adaptar, “Na 

primeira fase é complicado porque eu estou habituada a ver a minha mãe a traquinar. 

Todo o dia, a ser ela auto-suficiente…” (E4). 

Lage (2005, p.208) destaca “O que caracteriza os cuidados prestados pelas famílias é a 

diversidade, uma vez que as actividades desenvolvidas cobrem o conjunto de 

necessidades que contribuem para a saúde e o bem-estar dos idosos: suporte 

psicológico, emocional, financeiro, e cuidados e assistência nas actividades básicas e 

instrumentais da vida diária”. 

No estudo de Brito (2002, p.90 e 91) verificamos que 56% dos inquiridos consideram o 

domínio “reacções à prestação de cuidados” efectivamente difíceis e a maioria sente as 

“exigências de ordem física” como fonte de dificuldades. 

Outros cuidadores manifestaram que face a esta situação o facto de cuidar sozinho é 

também determinante nas suas dificuldades, pois facilmente depreendem que sem ajuda 

de terceiros será difícil prestar cuidados ao doente, “…são coisas que eu sozinha não 

consigo fazer…” (E4). A propósito Petronilho (2007, p.87) refere que “…a eficácia dos 

cuidados informais passa, necessariamente, pelos apoios que as famílias 

(particularmente os seus membros cuidadores) recebem, quer da rede informal, quer da 

rede formal”. 

Este dado vai ao encontro do que os prestadores de cuidados referiram no estudo de 

Brito (2002, p.92 e 93), em que o deficiente apoio familiar é sentido como causa de 

dificuldade pela maioria (mais de 65%) dos cuidadores inquiridos e o deficiente apoio 

profissional é sentido igualmente por mais de 53,7%. 

As dificuldades financeiras constituem outro problema importante vivenciado por um 

cuidador, especialmente quando comparado o valor da reforma com as necessidades da 

pessoa dependente, sendo mesmo considerado por Azeredo (2003), “um factor de 

destabilização do agregado familiar” (cit. in Ferraz, 2003, p.124), quer pelos conflitos 

entre os seus membros, quer pela falta de resolução dos problemas, como diz o velho 

ditado “Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão”. Este facto leva a que 

o cuidador tenha, por vezes, de abdicar da actividade profissional ou viver de uma 

prestação no caso de ser reformado. 
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Marques (2007) conclui do seu estudo que, as dificuldades mais frequentemente sentidas 

pelos prestadores de cuidados se verificam nas dimensões exigência de ordem física na 

prestação de cuidados, problemas financeiros e deficiente apoio profissional. Por outro 

lado, evidenciam menores dificuldades nas dimensões reacções à prestação de 

cuidados, restrições na vida social e problemas relacionais com a pessoa dependente.  

Pelas respostas apresentadas no estudo de Brito (2002, p.93) verifica-se que os aspectos 

financeiros são também sentidos pela maioria dos prestadores de cuidados (mais de 

63,4%) como causadores de dificuldades. 

O peso da responsabilidade pela assunção do papel de Prestador de Cuidados foi 

manifestado por alguns dos entrevistados, quer no sentido de dar o seu melhor à pessoa 

cuidada, quer no sentido de suportar as exigências desta árdua tarefa de longa duração, 

dada a natureza da dependência física do doente. De facto, a tarefa de cuidar de uma 

pessoa dependente é desgastante e implica riscos de tornar doente e igualmente 

dependente o próprio cuidador, em função da sobrecarga física, psicológica, emocional e 

social vivenciada. “As consequências da prestação informal de cuidados têm sido 

descritas em termos de mal-estar psicológico e de morbilidade física” (Figueiredo, 2007, 

p.121). Alguns estudos sugerem a ocorrência de alterações no sistema imunitário, 

problemas do sono, fadiga crónica, hipertensão arterial, e outras alterações 

cardiovasculares (Begany et al., 1996; Brodaty, 1999, in Brito, 2002).  

Todavia, ao analisarmos o impacto da prestação de cuidados na saúde do cuidador, a 

idade é uma variável significativa (Figueiredo, 2007, p.121). “Nos mais velhos, é muito 

provável que comecem a surgir situações associadas às modificações inerentes ao 

processo de senescência, nomeadamente a diminuição da força muscular” (Figueiredo, 

2007, p.121), bem como a vulnerabilidade para o aparecimento de doenças crónicas, 

impedindo o cuidador de realizar de forma independente algumas actividades do 

quotidiano.   

Um cuidador referiu que uma das suas dificuldades se prende com o receio de não ser 

capaz de cumprir com as exigências desta tarefa, “…vou ter que fazer assim, o meu 

melhor” (E3), por agravamento do seu estado de saúde, “O meu medo é eu não ser (…) 

tenho medo que me vá abaixo e que não consiga, …” (E2). Como se trata de um cônjuge 

naturalmente está mais exposto a problemas de saúde. 

No estudo de Imaginário (2004) os dados assemelham-se aos encontrados neste estudo. 

Outras dificuldades dos cuidadores prendem-se com o facto de não se sentirem 

preparados “…pensei que não ia conseguir, …” (E1) e/ou capacitados para responder às 

várias necessidades do membro dependente, “Depois da alta, eu pensava que não ia ser  
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capaz (…), para mim não era capaz, …” (E2), ou seja, para o desempenho adequado do 

papel de cuidador, por se tratar de um acontecimento imprevisto. 

Quadro 12 – Dificuldades do Cuidador 

 

A imprevisibilidade da situação mostra-nos que o cuidador necessita de tempo para se 

adaptar à transição decorrente da situação de dependência, para adquirir e assimilar 
conhecimentos e competências e, para exercer o novo papel de cuidador no domicílio. 

Neste contexto, Petronilho (2007,p.78) refere que a “…relação de cuidados com o 

membro da família cuidador não pode passar apenas por um momento de ensino-

aprendizagem”. 
 

 

3.6. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ULTRAPASSAR DIFICULDADES 

Os familiares quando assumem o papel de cuidador deparam-se com dificuldades 

inerentes a esta nova tarefa. Perante a situação indutora de stress, caracterizada pelo 

confronto com a dependência física de um membro da família, emergiram nos discursos 

produzidos pelos participantes, seis subcategorias, correspondentes às estratégias de 

coping que os participantes utilizaram para lidar com a situação. 

Para Bolander (1998, p.330) “… o stress é considerado como o processo de ajustamento 

a circunstâncias disruptivas, ou que ameaçam sê-lo, do equilíbrio de uma pessoa”. 

Assim, na perspectiva do referido autor, a forma como cada pessoa responde a situações 

de stress é mediada pela personalidade, percepção das fontes de stress e recursos de 

adaptação (coping). Neste sentido, a doença pode ser entendida como uma condição 

stressora, exigindo um esforço de confronto (coping). Folkman (1984) baseada nas  

Área temática – Dificuldades do Cuidador 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dificuldades do 

Cuidador 

 
 
 
 
 
Cuidar na dependência 

“…custa um bocado a gente ver aquilo, via a minha mãe andar, via a 
minha mãe a fazer tudo e agora vejo-a ali na cama, …” E1 
“…porque a gente não sabe lidar, é um bebé mas em tamanho e peso 
muito maior, não é?” E2 
“Na primeira fase é complicado porque eu estou habituada a ver a minha 
mãe a traquinar. Todo o dia, a ser ela auto-suficiente…” E4 
“…estava habituada a chegar a casa e ver a minha sentada no sofá, ou 
então andar lá fora no meio das galinhas e isso custou-me muito, …” E1 
“Depois da alta, eu pensava que não ia ser capaz de vê-la com a algália, 
a comer pela sonda, essas coisas todas, eu pensava que não era capaz, 
para mim não era capaz, …” E2 

 
Cuidar sozinho 

“ Olhe ontem até foi sozinha, que nem foi costume ser sozinha, …” E6 
“…são coisas que eu sozinha não consigo fazer…” E4 

Responsabilidade pela 
assunção do papel de PC 

“…vou ter que fazer assim, o meu melhor” E3 
“O meu medo é eu não ser… tenho medo que me vá abaixo e que não 
consiga, …” E2 

 
Imprevisto 

“…pensei que não ia conseguir, …” E1 
“Depois da alta, eu pensava que não ia ser capaz (…), para mim não era 
capaz, …” E2 

 
Financeiras 

“…é muito dinheiro e eu não posso, (…) são cento e tal euros, como é 
que eu posso, para fraldas, que elas não dão fraldas” E3 
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definições de Lazarus, define coping como “os esforços cognitivos e comportamentais 

para lidar, reduzir ou tolerar as exigências internas ou externas que são criadas por uma 

situação de stress” (p. 840). 

A vasta investigação em torno do stress e do coping tem procurado perceber quais as 

exigências que os cuidadores informais enfrentam e como lidam com elas (Figueiredo, 

2007).  

Segundo o ICN “Coping é um tipo de adaptação com as características específicas: 

disposição para gerir o stress, que constitui um desafio aos recursos que o indivíduo tem 

para satisfazer as exigências da vida e padrões de papel autoprotectores que o 

defendam contra ameaças subjacentes que são apercebidas como ameaçadoras de uma 

auto-estima positiva; acompanhado por um sentimento de controlo, diminuição do stress, 

verbalização da aceitação da saúde, aumento do conforto psicológico” (2000, p.50). Ao 

perceber a situação stressante (problema), a pessoa experimenta uma sensação 

emocional desagradável, procurando adoptar estratégias que minimizem o seu 

sofrimento.  

As estratégias de coping podem ser diferenciadas, sob uma perspectiva cognitiva, em 

duas categorias: coping focalizado no problema e coping focalizado na emoção (Folkman 

e Lazarus, 1980). O Coping focalizado no problema é um esforço para agir contra o 

stress em si a fim de modificá-lo. O Coping focalizado na emoção é definido como um 

esforço para regular e aliviar o estado afectivo associado ao stress ou resultante do 

evento stressante. 

Com o objectivo de ultrapassar as dificuldades, os entrevistados deste estudo adoptaram 

as seguintes estratégias: Enfrentar a situação/dependência, eliminação de barreiras 

arquitectónicas, aprendizagem de capacidades, processo de coping/transição, preservar 

relação socioprofissional, atitude positiva/ optimismo, partilha do cuidar. 

Ao enfrentar a situação/dependência, resignam-se ao momento vivido “… agora já 

estou melhor e sei que agora é isto” (E1).  

Por outro lado, também se reconhece a eliminação de barreiras arquitectónicas 
essencial para se adaptar à nova situação “… fazer a mudança, organizar a minha casa 

para a poder receber, porque vou ter que modificar, tinha o meu escritório num quarto, 

agora vou ter que passar para a sala, …” (E4). Conforme legislado, “A promoção da 

acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas…” 

(Decreto-Lei nº163/2006 de 8 de Agosto). Contudo, as barreiras arquitectónicas são 

ainda hoje referidas como um dos principais factores limitativos de uma vida social 

completa para pessoas com dependência. Referem-se a todas as limitações que as  
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pessoas portadoras de deficiência encontram no seu dia-a-dia e que as impede de se 

deslocarem livremente “Vou ter no quarto que desarmar a cama porque é muito 

acanhado para pôr lá a cama” (E3), causando um impacto significativo na sua vida. Estas 

barreiras situam-se em vários locais, “Ele teve alta, pronto, começamos a tratar das 

coisinhas, arranjar o quarto para ele” (E5), porém os participantes deste estudo salientam 

a habitação como o local que necessita de modificações de forma a diminuir a 

dependência dos seus membros “Ao princípio quando me disseram que ela vinha para 

casa, isto custou-me muito porque tinha de arranjar cama do hospital, (…), tive que pedir 

ao meu sobrinho para comprar o colchão, (…), tive que vender a mobília deles do quarto, 

porque não cabia as duas camas, tive que tirar aquelas roupas todas de fora, outras tive 

que arrumá-las, outras dá-las, (…), depois veio esta mobília deles, que eles agora têm, 

tive que pôr tudo outra vez no sítio e eu sozinha para tudo” (E1M3). 

Com o propósito de facilitar a reintegração sócio-familiar e promover o máximo de 

autonomia do doente no domicílio, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 

disponibiliza a oportunidade de visitação domiciliária de enfermagem de reabilitação no 

âmbito do “Projecto de planeamento de alta hospitalar a doentes dependentes/visitação 

domiciliária”, para reajustes e adaptações possíveis no espaço físico que irá receber o 

doente. 

Muitos dos participantes recorreu à aquisição de conhecimentos e aprendizagem de 
capacidades resultantes dos momentos de ensino proporcionados pelos enfermeiros do 

serviço de Medicina onde se encontra internado o familiar dependente  “… nós é que 

temos que aprender a dar-lhe de comer, aprender a virá-la, aprender a posicioná-la, 

aprender a lavá-la. Com a enfermeira eu aprendi a tratar dela” (E4), “Mas é (…) uma 

aprendizagem que tem de ser feita” (E4), de modo a poderem lidar melhor com a sua 

situação. Segundo Folkman e Lazarus (1988), este conceito refere-se aos esforços de 

procura de suporte informativo, uma das competências do coping focalizado no problema 

e como nos refere um participante “…eu pensava que não era capaz, para mim não era 

capaz, mas aprendi e sinto-me bem por ter aprendido e poder ajudá-la” (E2). 

 
Processo de Coping/Transição 

Coping é concebido como o conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para se 

adaptarem a circunstâncias adversas. Lazarus e Folkman (1986) definem coping como o 

conjunto de esforços cognitivos e comportamentais que estão em permanente mudança, 

desencadeados para fazer face às exigências internas ou externas que são avaliadas 

como atingindo ou ultrapassando os recursos da pessoa.  
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“O coping é um conceito de difícil definição, dadas as características inerentes à 

individualidade da pessoa, aos acontecimentos de vida e ao contexto onde ocorrem as 

situações problemáticas da vida humana” (Ferreira, 2006, p.19). Assim, “As pessoas que 

estão a responder ao stress de uma forma positiva estão a adaptar-se” (Bolander, 1998, 

p.332). A adaptação à nova situação de saúde faz-se no sentido da manutenção do 

equilíbrio do seu sistema pessoal e familiar. 
Os cuidadores consciencializaram as modificações da situação, as novas exigências, 

demonstrando vivenciar de forma saudável a transição, “Deitamos tudo para trás das 

costas e é preciso andar para a frente” (E5), “Mas é uma adaptação que tem que ser 

feita…” (E4). 

Preservar a relação socioprofissional é uma fonte de apoio para um cuidador. O relato 

evidencia que se refugia no emprego, como meio de se manter ocupado, distraindo-se e 

esquecendo temporariamente a situação de dependência do seu membro, “O que 

também me fez, (…) foi eu não deixar o meu trabalho, como sou empregada de balcão 

lido com muita gente, falo, rio, …” (E1). 

Esta conclusão é partilhada por Ferreira (2006), no estudo acerca das “Emoções e 

estratégias de Coping face ao diagnóstico de doença oncológica”, que salientou a 

importância dos participantes se distraírem em actividades profissionais, como estratégia 

para se abstraírem da situação de doença. 

 
Emerge como estratégia de coping nos discursos dos participantes, manter uma atitude 
positiva/optimismo “Mas como também tive forças e o marido também ajuda e as 

meninas, é mais fácil para mim” (E2), evidenciando a calma como forma de alcançar a 

resolução da situação “Muita calma, muita paciência, que é o principal” (E1). 

Os cuidadores referem também que uma das formas de ultrapassar as dificuldades se 

prende com a partilha do cuidar, através da ajuda de familiares de forma revezada, 

diminuindo a sobrecarga resultante desta tarefa “É assim, eu também não tenho o 

trabalho todo e tenho o meu pai que olha por ela, sei o que o meu pai passa, dividimos, e 

não custa nem a um nem a outro” (E1). 
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Quadro 13 – Actividades desenvolvidas para ultrapassar dificuldades 

Área Temática – Actividades desenvolvidas para ultrapassar dificuldades 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
desenvolvidas 

para ultrapassar 
dificuldades 

 

Enfrentar a 
situação/dependência 

“… agora já estou melhor e sei que agora é isto” E1 
 

 
 
 
 
 
Eliminação de barreiras 
arquitectónicas 

“Vou ter no quarto que desarmar a cama porque é muito acanhado para 
pôr lá a cama” E3 
“… fazer a mudança, organizar a minha casa para a poder receber, porque 
vou ter que modificar, tinha o meu escritório num quarto, agora vou ter que 
passar para a sala,…” E4 
“Ele teve alta, pronto, começamos a tratar das coisinhas, arranjar o quarto 
para ele” E5 
“Ao princípio quando me disseram que ela vinha para casa, isto custou-me 
muito porque tinha de arranjar cama do hospital, não sabia onde era que 
me explicaram e tive que ir arranjar, tive que pedir ao meu sobrinho para 
comprar o colchão, que não vinha na própria cama, tive que ir comprá-lo, 
tive que ir de noite à farmácia Lusitânia, tive que vender a mobília deles do 
quarto, porque não cabia as duas camas, tive que tirar aquelas roupas 
todas de fora, outras tive que arrumá-las, outras dá-las, eu já não tinha 
onde deitar, depois veio esta mobília deles, que eles agora têm, tive que 
pôr tudo outra vez no sítio e eu sozinha para tudo” E1M3 

 
 
 
 
Aprendizagem de 
Capacidades 

“…eu depois indo para casa vou… com a prática vou ver”. E3 
“… nós é que temos que aprender a dar-lhe de comer, aprender a virá-la, 
aprender a posicioná-la, aprender a lavá-la. Com a enfermeira eu aprendi a 
tratar dela” E4 
“A primeira situação é aprendermos com alguém que sabe. E tentar 
aperfeiçoar para que realmente possamos ajudar a que a minha mãe tenha 
uma postura correcta, a que esteja mudada, a que não tenha feridas, a ter 
uma qualidade de vida como se ela estivesse a andar” E4 
“…a dar-lhe de comer pela sonda” E5 
“…eu pensava que não era capaz, para mim não era capaz, mas aprendi e 
sinto-me bem por ter aprendido e poder ajudá-la” E2 
“Mas é (…) uma aprendizagem que tem de ser feita” E4 

Processo de 
Coping/Transição 

“Deitamos tudo para trás das costas e é preciso andar para a frente” E5 
“Mas é uma adaptação que tem que ser feita…” E4 

Preservar Relação 
Socioprofissional 

“O que também me fez, (…) foi eu não deixar o meu trabalho, como sou 
empregada de balcão lido com muita gente, falo, rio, …” E1 

Atitude positiva/Optimismo “Mas como também tive forças e o marido também ajuda e as meninas, é 
mais fácil para mim” E2 
“Muita calma, muita paciência, que é o principal” E1 

 
Partilha do cuidar 

“É assim, eu também não tenho o trabalho todo e tenho o meu pai que olha 
por ela, sei o que o meu pai passa, dividimos, e não custa nem a um nem a 
outro” E1 

Em síntese, no sentido de lidar ou ultrapassar as exigências específicas da tarefa de 

cuidar, os participantes do estudo recorreram a algumas actividades e atitudes, por vezes 

conservando o optimismo, enfrentando a situação de dependência como algo inalterável, 

por isso consciencializaram a real situação e partiram para a aprendizagem de 

capacidades relacionadas com a necessidade cuidar do seu membro. Ao percepcionarem 

a sobrecarga decorrente desta tarefa, partilharam o cuidar com outros familiares e 

preservaram a relação socioprofissional. 
 
3.7. REDES DE APOIO 

Falarmos da prestação de cuidados a pessoas dependentes implica abordarmos a sua 

integração social. Segundo Petronilho (2007, p.83), “A integração dos indivíduos em 

situação de dependência no seu ambiente sócio-familiar é amplamente reconhecida 

como um factor fundamental para a promoção do seu bem-estar e da própria família”.  
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Representando a família um recurso fundamental na manutenção da pessoa dependente 

no domicílio, a eficácia dos cuidados informais prestados exige, a presença de redes de 
apoio devidamente organizadas e acessíveis (Moreira, 2001; Augusto, 2002), quer da 

rede informal, quer da rede formal que garantam a continuidade e a qualidade dos 

cuidados. Paúl (1997), citando Gotlieb (1981), refere-se às “redes sociais de apoio, como 

relativo às forças sociais no ambiente natural, que contribuem para a manutenção e 

promoção da saúde das pessoas, à forma como as ligações humanas se estruturam 

como sistemas de apoio, e os recursos que são partilhados entre os membros desse 

sistema”. Por sua vez, o apoio que estas redes prestam segundo Paúl (1997), pode ser 

dividido em apoio psicológico – ligado à satisfação de vida e ao bem-estar psicológico e 

apoio instrumental – que pressupõe a ajuda física em situações de diminuição das 

capacidades funcionais dos idosos, e perda de autonomia física, temporária ou 

permanente. 

O apoio formal é mais utilizado para servir a população idosa com grandes 

incapacidades físicas e/ou psicológicas e inclui conforme algumas instituições, como por 

exemplo, lares, serviços de apoio domiciliário, centros de dia, ou centros de convívio 

(Paúl, 1997). 

As redes de apoio informal são as preferidas e mais utilizadas nos casos em que há 

manutenção da autonomia funcional. Podem subdividir-se em dois grandes grupos: as 

constituídas pela família do doente e as constituídas pelos amigos e vizinhos (Paúl, 

1997), que desempenham um papel importante do ponto de vista emocional, mas 

também de ajuda instrumental, sobretudo na ausência da família.  

Perante a situação de cuidar o doente no domicílio, os cuidadores familiares mobilizaram 

redes de apoio formal, nomeadamente a Assistente Social e o apoio domiciliário, redes 

de apoio informal onde estão incluídas as famílias, recursos materiais/ajudas técnicas 

destinados a compensar a deficiência e as suas consequências, permitindo uma melhor 

participação na sociedade e possibilitando mais privacidade, conforto e autonomia nas 

actividades do dia-a-dia, e por último recursos económicos.  

 
Apoio Informal 

“Prestar cuidados é percepcionado pela maioria das sociedades como uma das funções 

básicas da vida em família” (Figueiredo, 2007, p.101), constituindo a família desde 

tempos imemoriais a primeira e principal rede de apoio que existe.  
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Squire (2005) distingue três dimensões na prestação de cuidados: responsabilidade/ 

tomar conta de alguém; satisfazer/responder às necessidades de alguém; e, sentir 

preocupação, interesse, consideração e afecto pela pessoa de quem se cuida (citado por 

Figueiredo, 2007). 

Deste modo, a prestação informal de cuidados exercida por familiares entende-se 

como “…as interacções entre um membro da família (ou amigo, ou vizinho) que ajuda 

outro, de maneira regular e não remunerada, a realizar actividades que são necessárias 

para viver com dignidade” (Sousa et al., 2004, p.69).  

Face ao exposto, corroborando com a literatura consultada a este nível, estamos perante 

dois tipos de cuidadores: o cuidador principal e o cuidador secundário, assim distinguidos 

de acordo com o grau de envolvimento nos cuidados prestados (Martin, 2005). O 

cuidador principal é quem detém a maior parte dos cuidados prestados ao doente, e os 

cuidadores secundários são aqueles que prestam cuidados complementares, em menor 

proporção, servindo de apoio ao cuidador principal, podendo existir vários cuidadores 

secundários para a mesma pessoa receptora dos cuidados. 

Investigações anteriores demonstraram que as redes sociais de apoio informal aos 

idosos, é maioritariamente da responsabilidade dos familiares (Stoller; Forster e Duniho, 

1992, citado por Figueiredo, 2007; Moreira, 2001; Imaginário, 2004; Cerqueira, 2005). 

Reportando-nos a este estudo, os apoios prestados pelos familiares ao cuidador são 

essencialmente do domínio das tarefas, “…eu queria que as minhas filhas viessem aqui 

ao Sábado e ao Domingo (…) fazer a higiene” (E6), “A ajuda que tenho é a do meu 

marido quando chega a casa que me pode ajudar a colocar no sofá ou levá-la para a 

cama, (…).“Tenho o meu pirralho que tem dez anos de idade e é que me ajuda a pegar 

pelo menos nas pernas” (E4). 

Os recursos materiais/ajudas técnicas referem-se a todo o tipo de produtos e 

equipamentos indispensáveis à autonomia e integração de pessoas com deficiência. 

Servem para resolver problemas práticos e/ou facilitar a realização de tarefas quotidianas 

dos cuidadores, diminuindo a sua sobrecarga, sendo por isso considerado por eles 

essencial para a prestação de cuidados. Verificamos que grande parte dos cuidadores 

requereram cama articulada “Eu queria arranjar uma caminha, (…) se for preciso levantar 

um bocadinho, ter umas gradezinhas, (…) e assim, uma cama articulada” (E3), “Fomos 

arranjar uma cama articulada” (E5), fornecida pela Santa Casa da Misericórdia e um 

cuidador pediu uma cadeira de rodas emprestada a outras pessoas “Arranjamos a 

cadeira de rodas mas é emprestada, …” (E5). 
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O aumento substancial dos gastos inerentes à dependência do doente, associado à 

perda de receitas provenientes do trabalho, conduzem um cuidador a solicitar um 

recurso económico “…terceira pessoa…” (E3), recorrendo a uma pensão de 

sobrevivência – o subsídio por assistência de terceira pessoa, criado no âmbito do 

Ministério da Segurança Social, pelo Decreto-Lei nº133-B/97 de 30 de Maio, cuja 

finalidade é atribuir “… uma prestação mensal que se destina a compensar o acréscimo 

de encargos familiares resultantes de situação de dependência que exija 

acompanhamento permanente de terceira pessoa dos deficientes e dos pensionistas, …”. 
 
Apoio Formal 

Relativamente aos apoios formais, os cuidadores recorrem à Assistente Social (recurso 

profissional), “Falei com a Assistente Social daqui … “(E6), “… vou falar com a Assistente 

Social…”(E4), da instituição de saúde onde se encontra internado o doente, para solicitar 

serviços de apoio domiciliário (recurso institucional) para prestação de cuidados de 

higiene e conforto, limpeza do quarto do doente e obtenção de ajudas técnicas.  

Maioritariamente recorreram a instituições privadas de solidariedade social, algumas do 

tipo associações profissionais “A Associação de Mosteiró, a qual elas me vêm lavar uma 

vez por dia, porque acho que ela necessita. (…) e depois trazê-la para a cadeirinha (…), 

também pedi a limpezinha do quarto um vez por semana…” (E2), “…Santa Casa…” (E3), 

“Fomos ao Centro Social ali de Mindelo para vir cá as senhoras todos os dias, ajudar 

nalguma coisinha.…” (E5), com algum apoio do Estado. 
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Quadro 14 – Redes de Apoio 

Área Temática – Redes de Apoio 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes de Apoio 

 
 
 

 
 
 
 
Ajuda Informal/Cuidador 
Familiar 

“… o marido também ajuda e as meninas, é mais fácil para mim” E2 
“…eu queria que as minhas filhas viessem aqui ao Sábado e ao 
Domingo (…) fazer a higiene” E6 
“A ajuda que eu tive era a do meu pai…” E1 
“Tenho a minha mãe, …”E2 
“…só se for da minha filha, …” E3 
“A ajuda que tenho é a do meu marido quando chega a casa que 
me pode ajudar a colocar no sofá ou levá-la para a cama, 
(…).“Tenho o meu pirralho que tem dez anos de idade e é que me 
ajuda a pegar pelo menos nas pernas” E4 
“… e as minhas filhas” E6 

 
 
Recursos Materiais/Ajudas Técnicas 

“Eu queria arranjar uma caminha, (…) se for preciso levantar um 
bocadinho, ter umas gradezinhas, (…) e assim, uma cama 
articulada” E3 
“Fomos arranjar uma cama articulada” E5 
“Arranjamos a cadeira de rodas mas é emprestada, …” E5 
“Consegui a cama, (…). Uma cama articulada…” E6 

Recurso Económico “…terceira pessoa…” E3   

 
 
 

 
 
 
 
 
Institucional 
 
 
 
 

“A Associação de Mosteiró, a qual elas me vêm lavar uma vez por 
dia, porque acho que ela necessita. (…) e depois trazê-la para a 
cadeirinha (…), também pedi a limpezinha do quarto um vez por 
semana…” E2 
“…Santa Casa…” E3 
“Fomos ao Centro Social ali de Mindelo para vir cá as senhoras 
todos os dias, ajudar nalguma coisinha.…” E5 
“…Santa Casa (…)para ver o apoio que eles nos dão. (…) fazerem 
a higiene todos os dias da semana… ” E6 
“…as da Santa Casa…” E1 
“… Associação aqui em Mindelo, que tratam das roupas, tratam do 
comer, tratam da limpeza do local onde a minha mãe irá estar 
(…)tratar dela, lavá-la …” E4 
“Do Centro, eles vêm aqui todos os dias” E5 
“Conto com a Santa Casa…” E6 

 
Profissional 

“…Assistente Social (…) para eu ir ali à Santa Casa…” E3 
“Falei com a Assistente Social daqui … E6 
“… vou falar com a Assistente Social…” E4 

 
Em síntese, podemos afirmar que os participantes expressaram sentimentos e emoções 

específicas face à dependência dos seus familiares.  

Numa análise das suas necessidades, estas relacionam-se com as crenças, 

aprendizagem, alteração do funcionamento familiar e ajuda de terceiros, mas também 

manifestaram necessidade de suporte para a sua sobrevivência como pessoas, pois 

vivenciam sobrecarga de papéis, momentos de dificuldade, mudança de vida e 

preparação para o regresso a casa.  

No que concerne às razões para cuidar podemos apurar que a compaixão e o respeito 

pelo doente, bem como a coabitação, o estado de saúde, as dificuldades financeiras, aos 

sentimentos de bem-estar/satisfação por cuidar, mas também a obrigação/dever familiar 

de certa forma impondo para cuidar, expressam claramente os fundamentos que 

orientaram os cuidadores para esta tarefa. 

Constituem dificuldades para o cuidador que vai iniciar este papel, cuidar na 

dependência, cuidar sozinho pela sobrecarga física que esta tarefa acarreta, 

responsabilidade pela assunção do papel de prestador de cuidados em função da própria 

evolução da doença e da situação de dependência, ao qual se associam o imprevisto da  
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crise acidental, e as dificuldades financeiras que tendem a agravar-se com o tempo, 

principalmente nos casos de dependência, na medida em que o acto de cuidar exige 

tempo e dedicação. 
No sentido de lidar ou ultrapassar as dificuldades, quem passa a cuidar resolve enfrentar 

a situação mantendo uma atitude positiva, eliminar barreiras arquitectónicas, apreender 

capacidades, passar por um processo de coping, mediando o stress sentido com vista à 

resolução dos seus problemas e preservar a relação socioprofissional de forma a manter 

estabilidade financeira e a partilha do cuidar, diminuindo assim a sobrecarga resultante 

desta tarefa. 

Relativamente à rede de apoio, os cuidadores fazem alusão ao recurso de diversas 

fontes, atribuindo grande importância à rede de apoio informal, nomeadamente de apoio 

familiar e à rede de apoio formal, nomeadamente de apoio domiciliário, porém também 

consideraram os recursos económicos e os recursos materiais significativos para quem 

vai cuidar. 
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4. PRESTADOR DE CUIDADOS versus NECESSIDADES DO DOENTE 
 

“Não posso pensar sem ser e  
Ser sem o meu corpo” 

Mounier  

 
A família, geralmente, é a maior provedora de cuidados domiciliares aos seus membros 

doentes ou dependentes. Na maioria das vezes esta situação torna-se difícil, pela 

inexperiência do cuidador, atender às necessidades que vão surgindo no decorrer do 

processo de cuidar e que precisam ser apreendidas diáriamente. 

Torna-se importante para esta pesquisa procurar saber até que ponto o cuidador 

identifica as necessidades do seu familiar e por isso neste capítulo apresentamos o 

decurso das necessidades individuais e a percepção dos familiares. 

 

4.1. NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELO CUIDADOR 

Como afirma Imaginário (2004, p.178) “Subjacente ao crescimento, desenvolvimento e 

sobrevivência do ser humano, encontra-se a noção de um conjunto de necessidades”, 

sendo estas fundamentais para Virgínia Henderson, todas se encontram inter-

relacionadas sendo a satisfação de qualquer uma delas, diferente de pessoa para pessoa 

variando com os factores psicológicos, sociais e culturais e com a sua própria percepção 

de “correcto” ou “normal”. Henderson (2004) considera assim que, uma necessidade é 

uma exigência, e identifica 14 necessidades neste modelo conceptual de enfermagem: 

respirar, comer e beber, eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta, dormir e 

repousar, vestir e despir-se, manter a temperatura corporal, estar limpo e proteger os 

tegumentos, evitar os perigos, comunicar com outras pessoas, agir segundo as suas 

crenças e valores, aprender, recrear-se e ocupar-se com vista à sua realização. Cada 

cultura expressa-as diferentemente e cada individuo à sua maneira (Henderson, 2004).  

Este é um processo complexo que sofre a influência do meio envolvente, pois o que 

somos, o que experimentamos e compreendemos é o resultado de uma acção recíproca 

constante entre nós e o que nos rodeia. O estado de saúde de cada um é, assim, 

condicionado por este conjunto de actividades e pela natureza intrínseca de cada 

indivíduo (Martins, 2002), podendo naturalmente ser afectado por processos patológicos 

dificultando a satisfação das necessidades fundamentais, tornando a pessoa dependente 

de outros.  
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Importa considerar que “A dificuldade em satisfazer as necessidades fundamentais e a 

dependência de outros pode ter um efeito devastador para o bem-estar psicológico, 

social e financeiro do indivíduo” (Marques, 2007, p.46), este efeito, pode tornar-se menos 

penoso quando o indivíduo perde a capacidade de satisfazer por si só as suas 

necessidades, mas mantém a capacidade de dirigir e decidir as suas escolhas de forma 

autónoma. Neste contexto, Martins (2003, p.49) salienta que “… um indivíduo pode ser 

dependente e autónomo, isto é, pode necessitar de ajuda para a realização das 

actividades de vida, mas pode ser autónomo, porque decide o seu modo de vida; pode 

ser independente e não autónomo, a perda de autonomia pode surgir por lhe ser interdito, 

o direito de fazer escolhas, de decidir sobre regras da sua conduta, e por fim pode ser 

dependente e não autónomo”. 

Adam (1994) debruça-se igualmente sobre o conceito de dependência, referindo que, se 

o indivíduo não consegue por si só satisfazer algumas das suas necessidades, torna-se 

dependente. Esta situação frequentemente associada a doença, interfere ainda com a 

capacidade do indivíduo desempenhar as suas funções sociais, cumprir as suas 

obrigações e manter o seu relacionamento habitual com os outros. Daí que, “O homem 

como ser social que é deve ser compreendido nas três principais dimensões que o 

caracterizam: a física ou biológica, a espiritual e a cultural” (Cunha, 2003, p.22). 

Também Virgínia Henderson (2004), reconheceu que as necessidades estão ligadas às 

grandes dimensões do ser humano. Assim, as necessidades de comer, de eliminar, de se 

mover, entre outras, estão ligadas à dimensão fisiológica da pessoa “…virá-lo, porque 

ele não se mexe” (E6), “Precisa de ajuda para tudo. (…) para dar de comer…” (E5), 

“…tem que se levar à casa de banho (… ) Se fizer na fralda tem sempre que lhe dar uma 

passagem,…” (E6), e as necessidades de comunicar, de amor, pertença estão ligadas à 

dimensão psicológica e social“… tem que ter muito carinho, …” (E1), “…o ser humano 

tem que estar presente para a acompanhar” (E2).  
As opiniões expressas pelos cuidadores familiares vêm de encontro à opinião de Paúl 

(1997), quando reconhece que a família desempenha um papel preponderante no apoio 

aos seus membros em situação de dependência, designando-o por apoio informal que se 

subdivide em apoio psicológico, ligado à satisfação de vida e ao bem-estar psicológico, e 

apoio instrumental, que pressupõe a ajuda física, temporária ou permanente. 

Também Nogueira (2003), partilha estes resultados salientando o apoio emocional como 

essencial, traduzido em manifestações de carinho e afecto; como também nós 

encontramos “…o maior conforto que a gente lhe pode dar, acho que é o essencial” (E2). 
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O carinho é um “sentimento de ternura que se exprime por palavras ou gestos 

afectuosos” (Dicionário da língua portuguesa, 2001, p. 701), daí que ao identificar “… tem 

que ter muito carinho, …” (E1), nos leve a incorporar na dimensão psicológica e social, 

pois a relação do carinho como amor é íntima. 

Conforme Baldessin (2000) citado por Imaginário (2004, p. 175) refere, “É importante 

estar ao lado do idoso dependente para que ele se sinta amparado; deste modo é 

essencial uma presença amiga acompanhada pela disponibilidade de ouvir, entender e 

interpretar correctamente o que o idoso dependente pode querer exprimir”. Os cuidadores 

deste estudo retiveram a importância da presença “…o ser humano tem que estar 

presente para a acompanhar” (E2). 

Apóstolo (2009) ao estudar a significação do conceito conforto no contexto das teorias de 

enfermagem, refere que várias são as teóricas que consideram o conforto uma 

necessidade básica da pessoa e um elemento dos cuidados de enfermagem, assumindo 

este ao longo da história diferentes significados, mas encontra maior expressão dentro 

das teorias de Leininger, de Watson, de Morse e de Kolcaba. Advoga ainda que se trata 

de um conceito subjectivo.  

Imaginário (2004, p. 175) reforça esta ideia afirmando que “Cada pessoa interpreta o 

conforto e vivencia-o segundo características psicológicas, sociais, espirituais e culturais”. 

O termo conforto é um derivado regressivo de confortar, que significa auxilio, apoio numa 

aflição, numa situação de dor, de infelicidade; acto ou efeito de confortar; ajuda, 

consolação, consolo (Dicionário da língua portuguesa contemporânea, 2001). Confortar, 

do latim confortare, significa restituir as forças físicas, o vigor e a energia; tornar forte, 

fortalecer, revigorar. Na nossa perspectiva conforto, significa bem-estar, comodidade, 

aconchego, e também experiência agradável, sensação de prazer, de plenitude.  

“O conforto é, diariamente, empregue nos diferentes contextos da prática de enfermagem 

e faz parte da linguagem usual dos enfermeiros que correntemente utilizam frases como 

– prestados cuidados de higiene e conforto; o doente está confortável, foi confortado ou 

está confortavelmente instalado” Apóstolo (2009, p.62), aparecendo frequentemente 

relacionado com a dimensão física da pessoa. Assim, no âmbito das necessidades 

fundamentais podemos considerar que a sua satisfação resulta em conforto.  

A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações, 

mensagens, pensamentos ou sentimentos entre pessoas. Constitui a décima 

necessidade humana básica descrita por Virgínia Henderson (1966) e segundo Diogo 

(2000) “A necessidade de comunicar é uma das mais importantes na hierarquia das  

 

129



                                                       
VIVÊNCIAS DOS CUIDADORES FAMILIARES EM INTERNAMENTO HOSPITALAR – O INÍCIO DA DEPENDÊNCIA 

Prestador de cuidados versus Necessidades do doente 

Clara Monteiro 

 

 
necessidades humanas” (cit. in Imaginário, 2004, p.176), pois o ser humano como ser 

social, precisa expressar as suas necessidades e sentimentos.  

Na consequência de certas doenças surgem por vezes alterações da linguagem, 

prejudicando tanto a comunicação expressiva como a comunicação receptiva, alterando 

substancialmente as relações do indivíduo, “…surgindo, habitualmente nos doentes com 

afasia, grande angústia, (…) por desconhecimento de formas alternativas de 

comunicação, situação que pode conduzir ao isolamento ou depressão por dificuldade de 

interacção com o meio circundante” (Marques, 2007, p.41).  

Conforme Henderson (2004), não se pode separar o corpo da mente, são 

interdependentes. O discurso de um participante admite que o comunicar é uma 

necessidade sentida pelo seu membro doente “… porque se ela não fala, se ela não pede 

para beber, não pede de comer…” (E2), “…sei lá até o falar, …” (E2). 

No que diz respeito à subcategoria de dimensão fisiológica na perspectiva de Virginia 

Henderson (2004), corresponde à satisfação das necessidades fisiológicas que 

constituem a sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie. Analisando os 

discursos dos cuidadores neste âmbito, evocaram a alimentação, eliminação, higiene e 

vestuário, e mobilização em geral, conforme perpassa no ponto de vista de um sujeito em 

particular; “…está dependente de tudo e de todos” (E4). 

Face ao exposto torna-se evidente que a atenção dos participantes recai sobre a 

satisfação das necessidades de auto cuidado do doente, entendendo-se como auto 

cuidado “…tomar conta do necessário para se manter, manter-se operacional e lidar com 

as necessidades individuais básicas e íntimas e as actividades de vida” (ICN, 2002, p.55), 

subdividindo-se em auto cuidado higiene, auto cuidado alimentar-se, posicionar-se, 

transferir-se, entre outros. De acordo com Orem (1991), é uma função humana 

reguladora que os indivíduos têm que desempenhar por si próprios, ou que alguém a 

executa por eles, para preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar. 

A manutenção da higiene pessoal no sentido de promover a limpeza e asseio é 

necessária para o conforto, segurança e bem-estar do indivíduo é identificada pelos 

participantes “…arranjá-lo, lavá-lo (…)” (E3).  

Auto cuidado: Higiene convertido em linguagem CIPE®, significa “ encarregar-se de 

manter um padrão contínuo de higiene, conservando o corpo limpo e bem arranjado, sem 

odor corporal, lavando regularmente as mãos, limpando as orelhas, nariz e zona perineal 

e mantendo a hidratação da pele, de acordo com os princípios de preservação e 

manutenção da higiene” (ICN, 2000, p.55). As pessoas com dependência física precisam 

da ajuda de terceiros para realizar os cuidados de higiene e manter aparência cuidada,  
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pelo que também nesta perspectiva os cuidadores identificaram esta necessidade 

referida “…, lavar-se, pentear-se, portanto ela não consegue fazer nada” (E4). 

Comer e beber é essencial à vida, pelo que também se constitui como um: Autocuidado: 

Comer, segundo o ICN significa “encarregar-se de organizar a ingestão de alimentos sob 

a forma de refeições saudáveis, cortar e partir os alimentos em bocados manejáveis, 

levar a comida à boca, metê-la na boca utilizando os lábios, músculos e língua e 

alimentando-se até ficar satisfeito” (2000,p.56). Denotou-se preocupação dos cuidadores 

em satisfazer esta necessidade, “… dantes comia sozinho, agora não come, (…)” (E6). 

Proporcionar condições para que os doentes em meio hospitalar, se alimentem de acordo 

com o seu padrão habitual, faz parte dos cuidados básicos de enfermagem (Henderson, 

2007). 

A eliminação como uma necessidade humana básica foi também mencionada pelos 

participantes, e consiste no processo de expulsão de substâncias indesejáveis ou 

presentes em quantidades excessivas, pelo organismo. Atendendo ao grau de 

dependência e à capacidade de autonomia, a pessoa pode necessitar de assistência 

para se deslocar até ao sanitário “…tem que se levar à casa de banho (… ) Se fizer na 

fralda tem sempre que lhe dar uma passagem,…” (E6), ou em casos mais extremos 

necessitar de substituição, eliminando na fralda “Mudar a fraldinha, arranjá-lo, lavá-lo 

(…)” (E3). Pelo proferido parece haver preocupação quanto à mudança da fralda e 

cuidados higiene quando o doente está acamado “Precisa de ajuda para tudo. (…)“Para 

mudar a fralda …” (E5). 
 

“Movimentar-se e manter posturas desejáveis” constitui a quarta necessidade humana 

básica descrita por Virgínia Henderson (1966), salientando a importância de uma boa 

postura quando anda, se senta, se deita e muda de posição. Para isso é necessário 

conhecer os princípios de equilíbrio, alinhamento e posicionamento, ser capaz de colocar 

o corpo humano em bom alinhamento e apoio. Todavia, o doente dependente não é 

capaz de se mover por si próprio, exigindo a presença de outra pessoa para o substituir, 

assumindo neste caso o cuidador familiar essa responsabilidade. Assim sendo, a 

importância da mecânica corporal na prevenção de complicações aplica-se ao doente 

(úlceras de pressão, deformidades) e ao cuidador (transtornos e disfunções físicas). É 

possível constatar através dos discursos, que alguns cuidadores identificaram a 

movimentação como uma necessidade do doente pelo facto de se encontrar dependente, 

no entanto, apenas se reportam ao leito “…virá-lo, porque ele não se mexe” (E6) e 

deambulação “Ela é como se fosse uma criança, eu acho que ainda é pior do que uma 

criança, uma criança começa a andar e ela está ali parada” (E1). 
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A importância dos posicionamentos frequentes é também partilhada por Nogueira (2003), 

Imaginário (2004) e Castro (2008). 

 
Quadro 15 – Necessidades do doente 

ÁREA TEMÁTICA – Necessidades Do Doente
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO
 

Necessidades de 
Dimensão 

Psicológica 

 
Apoio Emocional e Humano 

“… tem que ter muito carinho, …” E1 
 “…o ser humano tem que estar presente para a acompanhar” E2 
 “…o maior conforto que a gente lhe pode dar, acho que é o essencial” E2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Necessidades de 
Dimensão 
Fisiológica 

 
 

Comunicar “… porque se ela não fala, se ela não pede para beber, não pede de comer…” E2 
“…sei lá até o falar,…” E2 

Movimentar “…virá-lo, porque ele não se mexe” E6 

 
Eliminar 

“Mudar a fraldinha, arranjá-lo, lavá-lo (…)” E3 
“Precisa de ajuda para tudo. (…)“Para mudar a fralda …” E5 
“…tem que se levar à casa de banho (… ) Se fizer na fralda tem sempre que lhe dar 
uma passagem,…” E6 

 
Comer e Beber 

“…Tem que se fazer tudo. (…) a comidinha” E3 
“De comer, (…)” E4 
“Precisa de ajuda para tudo. (…) para dar de comer…” E5 
“… dantes comia sozinho, agora não come, (…)” E6 

Higiene e Vestuário “…arranjá-lo, lavá-lo (…)” E3 
“…, lavar-se, pentear-se, portanto ela não consegue fazer nada” E4 

Deambular “Ela é como se fosse uma criança, eu acho que ainda é pior do que uma criança, uma 
criança começa a andar e ela está ali parada” E1 

 
Concluímos que, as necessidades não podem ser vistas como absolutas. São sempre 

relativas aos indivíduos e aos contextos onde estão inseridos, dependendo de valores e 

crenças pessoais. Podem ser situacionais, pois não se apresentam de uma forma 

uniforme face a uma mesma situação. “Isto significa que a enfermeira, por muito que 

saiba, ou por muito que se esforce, nunca poderá compreender totalmente ou 

proporcionar tudo o que outra pessoa necessita para o seu bem-estar” (Henderson, 

2004). Na perspectiva dos cuidadores, o doente tem necessidades de sobrevivência e 

preservação, segundo Maslow de dimensão fisiológica e/ou necessidades sociais, 

incluindo a troca de amizade, de afecto e amor e por isso de dimensão psicológica. 

Contudo das referidas necessidades, consideraram como mais prementes as fisiológicas, 

com maior ênfase no comer e beber e eliminar. 
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5. A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM MEIO HOSPITALAR 

 
“O desafio para a enfermagem é entender 

os processos de transição e desenvolver terapêuticas efectivas 
que ajudem a recuperar a estabilidade e o bem-estar, 

consonantes com o projecto de saúde individual” 

Schumacher & Meleis, 1994 

Da função de assistência do Século XIX, à actividade de cuidados cada vez mais 

técnicos, passando pelas políticas de humanização que reconhecem as necessidades do 

doente para além da cura do órgão afectado (Cabete, 2004), o hospital constitui o 

recurso ao qual as pessoas se dirigem sempre que têm uma situação de saúde que 

necessita de cuidados profissionais mais diferenciados.  

De acordo com o Ministério da Saúde (1998, p.3) “O hospital é um estabelecimento de 

saúde, de diferentes níveis de diferenciação, constituído por meios tecnológicos e 

humanos, cujo objectivo nuclear é a prestação de cuidados durante 24 horas por dia (…) 

a sua actividade é desenvolvida através do diagnóstico, da terapêutica e da reabilitação 

quer em regime de internamento, quer em regime ambulatório. Deve ter a capacidade de 

organização, para se adequar às reais necessidades de saúde da população, para que 

os resultados da sua prestação ou desempenho correspondam a ganhos em saúde”. 

Na perspectiva de Martins (2004, p.108) “O hospital é um tipo de organização onde 

diferentes pessoas, com diferentes profissões, em multidisciplinaridade e 

interdependência, contribuem para a missão da prestação de cuidados de apoio à saúde 

e de combate à doença nas comunidades”. Desta ideia partilha Schulz (1976) “… mais 

especificamente para o paciente, para quem, realmente, o hospital existe para servir…” 

(citado por Martins, 2003, p.108). Assim sendo, todos os hospitais desempenham 

funções próximas dos contextos comunitários onde os clientes estão inseridos, tendo 

como principal propósito a assistência na doença, embora também desenvolvam 

esforços de prevenção da doença e de promoção da saúde entre as famílias.  

Assistir, em enfermagem, é fazer pela pessoa aquilo que ela não pode fazer por si 

mesma: ajudar quando, parcialmente, impossibilitada de se autocuidar, orientar, ensinar, 

supervisar, e encaminhar (Adam, 1994). 

Inserindo-se o enfermeiro neste contexto de actuação multiprofissional, incorporando 

acções que podem ser autónomas, iniciadas pela sua prescrição e interdependentes,  
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iniciadas por outros técnicos da equipa, contribui para a qualidade global dos cuidados de 

saúde ao utente/família (Ordem dos Enfermeiros, 2001).  

Nos termos do Regulamento do Exercício Profissional “Enfermagem é a profissão que na 

área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são 

ou doente ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado de 

forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua 

máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (Portugal, 1996).  

Nesta concepção, é primordial exercer uma assistência à pessoa doente e respectiva 

família com qualidade, sendo esta entendida como possibilidade de alcançar o mais alto 

padrão de eficiência e eficácia da assistência, atendendo de forma singular, a cada 

cliente, onde a tomada de decisão com base na evidência é o seu núcleo central, o que 

pressupõe uma enorme responsabilidade do enfermeiro face à pessoa que é alvo dos 

seus cuidados. Assim sendo, o processo de excelência da enfermagem centra-se na 

relação interpessoal do enfermeiro e da pessoa (Ordem dos Enfermeiros, 2001).  

Para Meleis (2005) uma função da enfermagem é ajudar as pessoas a viverem as 

transições. O que se deve à vulnerabilidade que habitualmente as pessoas estão sujeitas 

quando ocorrem mudanças no estado de saúde. “O desafio para a enfermagem é 

entender os processos de transição e desenvolver terapêuticas efectivas que ajudem a 

recuperar a estabilidade e o bem-estar, consonantes com o projecto de saúde individual” 

(Schumacher & Meleis, 1994, cit. in Campos, 2008, p.32). 

Na sequência da hospitalização do doente dependente, a família é desafiada a assumir 

frequentemente a prestação de cuidados, desempenhando durante o internamento, papel 

de mediadora próxima do doente, elemento da equipa terapêutica e cuidadora (Silva, 

2006), ou seja, os familiares “são receptores de cuidados e ao mesmo tempo parceiros 

do cuidar” (Martins, 2000, p.134), tornando-se assim emergente direccionar as 

intervenções de enfermagem para a família como foco de atenção dos seus cuidados, e 

não uma abordagem fragmentada visando somente o cliente. 

Entendendo a família como um sistema interactivo, em que uma modificação num 

membro provoca uma modificação em todos os outros (Martins, 2002; Alarcão, 2006), 

igualmente o impacto de doença em todos os membros da família, assim como a 

influência da interacção familiar sobre a cura é uma realidade, daí ser essencial a 

aplicabilidade deste conhecimento no contexto dos cuidados, não vendo a família apenas 

como um recurso deste contexto, durante a preparação da alta hospitalar. 
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5.1. PROGRAMAÇÃO DA ALTA 

O termo “Planeamento de Altas” tem sido usado para descrever o processo que auxilia o 

doente e família nas suas necessidades de cuidados de saúde, aquando da alta de uma 

instituição de saúde, cuja finalidade consiste em proporcionar a continuidade de 

cuidados, isto é, “… o produto final desejável de todo o processo global da alta, que 

habilitará os doentes a maximizar o seu potencial de bem-estar” (Santos, 2002, p.72). 

Para Augusto et. al (2002, p.47) “constitui mais do que a simples transferência do utente 

do hospital para qualquer outra instituição de cuidados ou para o domicílio, é pois uma 

parte importante e dinâmica do plano de tratamento” (citando Berardo, 1988), devendo 

por isso ser uma preocupação dos profissionais de saúde.  

Hesbeen (2000) refere que a preparação para a alta deve iniciar-se o mais cedo possível, 

a partir do momento de admissão do doente. Porém, sabemos que na maioria dos casos, 

esta realidade não tem passado do discurso dos enfermeiros, reduzindo-se quase 

sempre a um ritual burocrático de documentação da informação médica, acrescida de 

algumas informações verbais, momentâneas e pouco sistematizadas, ao cliente e família, 

surgindo cada vez mais situações de recusa de alta por parte destes (Nogueira, 2003; 

Cainé, 2004;Petronilho, 2007). Segundo Martins (2003, p. 191) nas conclusões do seu 

estudo sobre a programação da alta hospitalar do idoso, considera que, “As práticas 

realizadas pelos enfermeiros na programação da alta do idoso, são decorrentes na sua 

maioria dos actos médicos”. 

Augusto et. al (2002) conclui na sua investigação que 67,86% dos cuidadores reflectem 

alguma dificuldade em aceitar a ida do familiar doente para casa, principalmente porque 

lhes causa transtorno na vida familiar, receando também a prestação dos cuidados que o 

mesmo irá necessitar. 

Contudo, a continuidade de cuidados é considerada um direito de toda a pessoa assistida 

e um dever dos profissionais e instituições envolvidas, conforme consignado na Carta dos 

Direitos e Deveres dos Doentes (Ministério da Saúde, 1998): “O doente tem direito à 

prestação de cuidados continuados. Em situação de doença, todos os cidadãos têm o 

direito de obter dos diversos níveis de prestação de cuidados (hospitais e centros de 

saúde) uma resposta pronta e eficiente, que lhes proporcione o necessário 

acompanhamento até ao seu completo restabelecimento”. Acrescentando ainda que tal 

só será assegurado se “ao doente e sua família, forem proporcionados os conhecimentos 

e informações que se mostram essenciais aos cuidados que o doente deve continuar a 

receber no domicílio”. 
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Nesta perspectiva, a legislação da profissão de enfermagem contempla no Decreto-Lei 

437/91 de 8 de Novembro, no nº1 do artigo 7º, que compete ao enfermeiro da área da 

prestação de cuidados “executar os cuidados de enfermagem planeados, favorecendo 

um clima de confiança que suscite a implicação do utente (individuo, família, grupos e 

comunidades) nos cuidados de enfermagem e integrando um processo educativo que 

promova o autocuidado”. 

Conscientes de que a alta, não significa a recuperação completa da pessoa dependente, 

será necessário que se assegure a continuidade de cuidados, quer seja por parte da 

família, quer seja por parte das instituições de saúde e/ou sociais, na perspectiva de 

satisfazer as necessidades humanas básicas afectadas, para que o doente possa ser 

reintegrado na comunidade com o maior grau de autonomia possível. É assim, 

necessário, que na altura da admissão do doente no serviço de internamento, se institua 

um plano de alta, o qual se define como um “... Processo de antecipação e planeamento 

de possíveis alterações das necessidades de cuidados do utente, à medida que este vai 

passando por várias fases de cuidados”, do qual deve participar o utente e ser envolvida 

a família, em colaboração com a equipa multidisciplinar. Nesta perspectiva, Nogueira 

(2003, p.76), preconiza que o êxito do plano de alta “…vai depender dos profissionais 

envolvidos e, principalmente, do momento do seu início”. 

Como já analisámos, a família representa um recurso fundamental na manutenção da 

pessoa dependente no domicílio. Constitui a unidade básica da sociedade, cujos 

membros estão especialmente determinados a cuidar uns dos outros, desta forma, 

constitui a estrutura mais eficiente no processo de cuidar. Dai a necessidade de ser 

envolvida no processo de cuidados do seu membro desde o inicio do internamento, para 

cumprir de forma competente o seu papel, garantindo assim a continuidade de cuidados 

no regresso a casa. Neste enquadramento, importa que os familiares “sejam 

considerados como parceiros e sujeitos de cuidados que, enquanto receptores da 

atenção dos enfermeiros, exigem informação, acompanhamento e preparação, de forma 

a «reunirem as melhores condições para lidarem com a situação»” (Martins, 2000, cit. in 

Silva, 2006, p.89). 

Na planificação da sua actividade, o enfermeiro deve atender às necessidades da pessoa 

dependente e dos respectivos membros da família, o que exige “… uma abordagem 

centrada na preparação dos familiares para o desempenho adequado do papel de 

cuidadores, através da aquisição de um conjunto de recursos, nomeadamente, 

conhecimentos, habilidades e outros tipos de suporte (económico, emocional, social) ” 

(Petronilho, 2007, p.82). Portanto, a eficácia dos cuidados prestados passará pelo  
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desenvolvimento de planos de cuidados individualizados e de “programas de ensino ao 

doente e família fruto dos resultados da avaliação e da identificação das necessidades 

em recursos e das várias alternativas” (Santos, 2002, p. 74), o que pode ser suficiente 

para resolver possíveis dificuldades no momento da alta, minimizando o risco de 

readmissões ou complicações. 

Relativamente à aquisição de conhecimentos do cuidador para prestar cuidados no 

domicílio, Castro (2008, p.95) no estudo realizado sobre a forma de aprendizagem do 

cuidador, afirma que “O processo de alta envolve uma identificação, um planeamento, 

uma execução e uma avaliação das necessidades reais de aprendizagem”, sendo o 

momento mais apropriado para tal segundo Hesbeen (2000) todo e qualquer um, pois as 

necessidades de aprendizagem da família, mantêm-se ao longo do internamento e até 

mesmo nas consultas. 

Foi referido pelos participantes do estudo que a programação da alta pelos profissionais 

ocorreu no início do internamento “… no hospital (…). Disseram-me logo no início, …” 

(E1); “Ao fim de dois dias, …” (E4), o que demonstra que neste contexto os enfermeiros 

encaminham-se para práticas que a evidência científica anuncia como oportunas. 

 
Quadro 16 – Programação da Alta 

ÁREA TEMÁTICA – Programação da Alta 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 

Momento de 
Programação da 

Alta 

Inicio do Internamento “… no hospital (…). Disseram-me logo no início, …” E1 
“Ao fim de dois dias, …” E4 

 
Final do Internamento 

“…na última semana que ela ficou lá” E2 
“Foi ontem…” (dia antes da alta) E3 
“Não disseram” E5 

 

Porém, como mencionado anteriormente, nem sempre se verifica a mesma prática nos 

serviços, resultando a programação da alta próximo do momento de regresso a casa 

“…na última semana que ela ficou lá” (E2); “Foi ontem…” (dia antes da alta) (E3); “Não 

disseram” (E5). Sobre este assunto, Petronilho (2007) ao estudar a “Preparação do 

Regresso a Casa” adianta que há significativas diferenças entre as práticas das equipas 

de enfermagem das várias unidades de cuidados. Corroborando com o autor, adiantamos 

que o mesmo acontece dentro das próprias equipas de enfermagem. 

Sobre este assunto, Martins (2003) no seu estudo acerca da “Programação da alta do 

Idoso” salienta que o hospital com os seus elevados custos dirige a sua actuação, 

essencialmente para situações agudas, em que a preocupação é a redução do tempo de 

internamento, promovendo a alta o mais precocemente possível.  

Em síntese, apoiando plenamente a afirmação de Campos (2008, p.30),“A preparação 

prévia facilita a experiência da transição, e a falta de preparação, dificulta”. 
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A importância da programação da alta hospitalar tem sido preocupação de vários 

investigadores na área de enfermagem (Hesbeen, 2000; Augusto et.al, 2002; Martins, 

2003; Nogueira, 2003; Cainé, 2004; Padilha, 2006; Silva, 2006; Petronilho, 2007; Castro, 

2008).  

 
5.2. INFORMAÇÃO RECEBIDA NO INTERNAMENTO 

Parte da preparação da alta efectuada no serviço de Medicina centra-se na vertente do 

informar e treinar novas competências face à dependência do doente, o que nos leva a 

questionarmo-nos sobre a informação recebida pelos cuidadores. 

A transmissão de informação ao cuidador familiar durante a hospitalização do seu 

membro dependente é fundamental para que este adquira conhecimentos e capacidades, 

que o tornem apto a cuidar no domicílio. Petronilho (2007, p.56) considera que “A 

situação de dependência da pessoa gera na família a necessidade de informação”. 

A propósito da informação das famílias de doentes hospitalizados, Raffin (2002) citado 

por Silva (2006, p.79), “…identifica a informação como uma necessidade importante pois, 

sem ela, a confiança é mais limitada”, fazendo com que frequentemente recusem a alta. 

Informar “é um tipo de Acção de enfermagem com as características específicas: falar 

com alguém acerca de alguma coisa” (ICN, 2000, p.156). Deste modo, o enfermeiro 

transmite conhecimentos ao cuidador sobre aspectos a considerar na prestação de 

cuidados. Petronilho (2007, p.56) vai mais longe e acrescenta que, “Informar é uma 

estratégia para promover a sua capacidade para cuidar, facilitando o ajuste à transição, 

permitindo uma melhor adaptação”. 

Partilhamos a opinião de Castro (2008) da valorização por parte dos enfermeiros do 

ensino do cuidador familiar, no sentido de optimizar a assunção da nova responsabilidade 

de cuidar, salientando que “O ensino efectuado em contexto hospitalar, é um instrumento 

que o enfermeiro deve usar com o objectivo de garantir a qualidade dos cuidados 

prestados no domicílio” (2008, p.53). 

Segundo o ICN (2000) ensinar (p.156) significa “Acção de ensinar com as características 

específicas: Dar informação sistematizada a alguém sobre temas relacionados com a 

saúde” e ainda segundo a mesma fonte, aprendizagem (p.46) significa “Tipo de 

Autoconhecimento com as características específicas: processo de adquirir 

conhecimentos ou competências por meio de estudo sistemático, instrução, prática, treino 

ou experiência”. 

Com efeito, os cuidadores desejam ter um suporte informacional de forma a reforçarem 

os conhecimentos e habilidades, orientações sobre os recursos na comunidade e suporte  
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emocional, ser reconhecidos e valorizados, ter alguém para falar dos seus problemas, 

ajuda para reconhecer e lidar com as emoções e negociar responsabilidades (Campos, 

2008).  

Assim, surge a “Informoterapia”, podendo definir-se como a prática de fornecer mais e 

melhor informação aos utentes para que eles possam contribuir mais para a sua cura, 

centrada no desenvolvimento de capacidades, contribui positivamente para o 

envolvimento no processo de cuidados, com resultados positivos, contudo, a 

“Informoterapia” é um tipo de intervenção que por vezes não é suficiente, pois é 

necessário, para além da informação, ajudar a pessoa a gerir a mesma. Isto verifica-se 

por vezes, quando confrontada com um volume grande de novas informações, a pessoa 

tem dificuldade em triá-la e mobilizá-la com perícia. 

O trabalho realizado por Petronilho (2007), relativamente aos conhecimentos e 

capacidades do membro da família prestador de cuidados, revela que apresentam 

défices muito significativos no momento da alta clínica, face às necessidades dos 

doentes. 

 
Quadro 17 – Informação recebida no internamento 

ÁREA TEMÁTICA – Informação recebida no internamento 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação 
recebida no 

Internamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auto cuidados 

“Foi a Senhora Enfermeira que disse para eu ir aprender a lavar, a cuidar 
dela, …” E2 
“A posicioná-la eu aprendi por nossa livre vontade (…). Eu vi … a dar-lhe 
banho” E1 
“Portanto, que ela tinha que ser lavada, não era preciso muita água mas 
com o sabão, (…) deitar um creme para hidratar a pele (…). Ensinaram-me 
também a dar comida pela seringa (…), ensinaram-me na algália, como é 
que se mudava (…), ensinaram-me também, como ela tinha o úmero 
partido, como é que havia de a deitar, tanto para o lado esquerdo como 
para o lado direito, …” E2 
“ … tenho que o lavar (…) dar comer por sonda (…). Ensinaram-me a virar 
dum lado e virar do outro e a levantar,…” E3 
“Ela ensinou-me a mudar a fralda, ensinou-me a virá-la na cama, a dar-lhe 
banhinho, (…) a vestir-lhe a camisa para que não a magoe, ensinou-me a 
pô-la em posição correcta …” E4 
“Ensinaram-me a dar banho, (…) a virá-lo, a levantá-lo, (…)” E5 
“Na higiene, a virá-lo, a sentá-lo, explicaram assim… embora eu não 
fixasse muita coisa. A dar de comer. Explicaram tudo. Comer, foi dias 
antes” E6 

 
Prevenção de complicações 

“…a Enfermeira (…) porque a cama do hospital é bastante alta, (…) era 
completamente diferente da cama que nós temos em casa. (…) são muito 
mais baixas e (…) não têm necessidade de se dobrar nem de fazerem 
tanta força na coluna, (…) pegar em pesos e a fazer os movimentos da 
coluna e dos joelhos e isso talvez me vá ajudar, … E4  

Atitude positiva/Optimismo “Só me disseram que a gente tinha que ter muita paciência e muita calma” 
E1 
“Sobre mim eles dizem que eu tenha calma” E6 

Eliminação de barreiras 
arquitectónicas 

“… tenho uma situação em que a enfermeira já veio durante o 
internamento veio a casa, veio dar-me algumas dicas da melhor forma 
como é que eu havia de ter o quarto…” E4 

 
 
 
Ausência de Informação 

“Não, nunca me disseram nada” E1 
“Eu acho que sobre isso não falaram. Para mim não, não falaram nada” E2 
Não, nunca ninguém falou nada. Nem sobre a família, nunca. E3 
“Em relação a mim não, e à família também não” E4 
“Nos dias que esteve internado ninguém falou nos cuidados que devia ter 
comigo. Falaram só no último dia e falaram pouco tempo. Sobre a família 
não tenho ideia” E5 
“Sobre a família não”. E6 
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Todos os cuidadores do estudo, durante o internamento do seu membro referiram que 

receberam informações dos enfermeiros, maioritariamente sobre o autocuidado: 
capacidade de cuidar de si próprio, ou seja, relacionadas com a dependência física do 

doente e respectivas necessidades, englobando por ordem decrescente de prioridade a 

higiene “Ensinaram-me a dar banho, (…)” (E5), posicionar “… ensinaram-me também, 

como ela tinha o úmero partido, como é que havia de a deitar, tanto para o lado esquerdo 

como para o lado direito, …” (E2), transferir “Ensinaram-me (…) a virá-lo, a levantá-lo, 

(…)” (E5), alimentar “Ensinaram-me também a dar comida pela seringa (…)” (E2), uso do 

sanitário “Ela ensinou-me a mudar a fralda,…” (E4) e cuidados com algaliação 

“…ensinaram-me na algália, como é que se mudava …”  (E2). 

Face aos discursos podemos concluir que os enfermeiros continuam a centrar a sua 

intervenção na preparação dos cuidadores para o desempenho adequado do papel de 

cuidador, através da dotação de conhecimentos e capacidades, mais como um recurso 

para a saída do doente do hospital, não centrando a sua atenção na família como foco 

dos seus cuidados.  

Porém, sabemos que a intervenção de enfermagem procura a reorganização da família 

perante a crise, alcançando o equilíbrio, apoiando e orientando a família a encontrar 

soluções ou estratégias de adaptação.  

Fernandes (2007) ao estudar a continuidade de cuidados no cliente submetido a 

artroplastia da anca, conclui que os participantes revelam na sua maioria terem recebido 

“poucos ensinos” no âmbito dos autocuidados, com excepção do transferir, posicionar e 

andar.  

Face a tais achados questionamo-nos: Será que os enfermeiros intervêm de acordo com 

o contexto da sua prática ou intervêm de acordo com as necessidades efectivas dos 

indivíduos? Qual o foco de atenção, a pessoa ou o órgão afectado? Parece-nos haver 

algumas incongruências nas práticas de enfermagem. 

Os resultados do estudo de Petronilho (2007), relativamente ao autocuidado, 

nomeadamente na técnica de transferência, na técnica de posicionamento e na 

prevenção de quedas, demonstram que 2/3 dos cuidadores têm défices de competências 

para responder eficazmente às necessidades dos doentes. 

Contudo, é de salientar a informação recebida por um cuidador acerca da prevenção de 
complicações “…a Enfermeira (…) porque a cama do hospital é bastante alta, (…) era 

completamente diferente da cama que nós temos em casa. (…) são muito mais baixas e 

(…) não têm necessidade de se dobrar nem de fazerem tanta força na coluna, (…) pegar 

em pesos e a fazer os movimentos da coluna e dos joelhos e isso talvez me vá ajudar, …  
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“ (E4), que poderão resultar da tarefa de prestação de cuidados, tornando o cuidador 

fisicamente exausto e incapaz de cumprir o seu papel. Segundo Fernandes et al. (2002) 

dependendo do tipo de tarefas e do grau de dependência do familiar, o cuidador poderá 

sofrer de vários problemas físicos, sendo os mais comuns, as lombalgias, tendinites, 

entre outros. Esta preocupação por parte dos enfermeiros fica evidente no discurso de 

um cuidador.  
Tal demonstra que o próprio cuidador foi visto como sujeito de cuidados. Silva (2006, 

p.88) sustenta que “O lugar da família no processo de cuidados, durante a hospitalização 

do doente, deve ser promovido e incentivado tendo em consideração que se está a 

proporcionar o conforto e o bem-estar do doente, mas também, em muitos momentos, 

torná-los únicos para os membros daquela família”. 

Identificámos que os enfermeiros consideram importante para os cuidadores durante o 

período de transição manter uma atitude positiva/optimismo como facilitador para as 

suas respostas à situação, o que é confirmado pelos discursos “Só me disseram que a 

gente tinha que ter muita paciência e muita calma” (E1) e “Sobre mim eles dizem que eu 

tenha calma” (E6). 

A eliminação de barreiras arquitectónicas referida por este cuidador “… tenho uma 

situação em que a enfermeira já veio durante o internamento veio a casa, veio dar-me 

algumas dicas da melhor forma como é que eu havia de ter o quarto…” (E4), resultou da 

visita domiciliária realizada pelo enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação, 

do serviço de internamento, ao domicílio do doente antes do regresso a casa, da qual 

resultaram algumas sugestões sobre a disposição do mobiliário do quarto, bem como a 

eliminação de alguns obstáculos à prestação de cuidados ou actividades com a pessoa 

dependente, de forma a tornar as condições da habitação mais propícias à sua 

manutenção.  

Como refere Martins (2002, p.106) “Pequenas coisas (tapetes, degraus, móveis) que 

contribuem para criar barreiras arquitectónicas poderiam ser ultrapassadas com uma 

visita domiciliária”. 

Assim, a visitação domiciliária pode ser considerada como um instrumento que o 

enfermeiro dispõe, para conhecer o meio em que a família vive e a influência que o 

mesmo pode exercer sobre a saúde familiar, tratando-se por isso de uma oportunidade 

única para o enfermeiro intervir adequadamente na família. Corroborando ainda com a 

referida autora “O acompanhamento do doente no domicílio também passa por um 

reajuste nos ensinos sobre o autocuidado e a melhor forma de ser independente” 

(Martins, 2002, p.106). 
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Segundo Alfonso e Alvarez-Dardet (1992), o enfermeiro na visitação domiciliária tem 

como principais tarefas “realizar a avaliação global da situação do utente, aplicando o 

processo de enfermagem com o fim de determinar os cuidados que o utente precisa (…) 

e realizar todos os cuidados de enfermagem dirigidos à satisfação das necessidades 

biopsicosociais do utente/família…” (cit. in Teixeira, 1996), tratando-se em nossa opinião 

de uma oportunidade única para os enfermeiros prestarem cuidados de enfermagem de 

excelência aos utentes/famílias. 

Todos os entrevistados referiram que a informação transmitida pelos profissionais foi 

inexistente e/ou insuficiente “Eu acho que sobre isso não falaram. Para mim não, não 

falaram nada” (E2), “Não, nunca ninguém falou nada. Nem sobre a família, nunca” (E3), 

“Em relação a mim não, e à família também não” (E4), “Nos dias que esteve internado 

ninguém falou nos cuidados que devia ter comigo. Falaram só no último dia e falaram 

pouco tempo. Sobre a família não tenho ideia” (E5), “Sobre a família não” (E6) e incapaz 

de satisfazer as verdadeiras necessidades do cuidador e da família. 

Este resultado vai de encontro às conclusões do estudo de Castro (2008), em que a 

maioria dos participantes referiu a necessidade de receber mais informação dos 

enfermeiros. 

O estudo desenvolvido por Moreira (2001) revela nos discursos dos cuidadores ausência 

de envolvimento por parte dos enfermeiros no processo de informação, relegando o acto 

de informar para o médico. 

 
5.3. AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS DIRIGIDA AO CUIDADOR 

A avaliação dos cuidados pode revelar novas necessidades de aprendizagem, no sentido 

de assegurar o que o cuidador reteve dos ensinos e o que ele é capaz de fazer com os 

conhecimentos adquiridos. Assim sendo, possibilita-nos a ida ao encontro das suas reais 

necessidades, resultando em satisfação para os cuidadores, pois “Na procura 

permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro persegue os mais 

elevados níveis de satisfação dos clientes” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p.11). 

Por outro lado, permite identificar áreas que necessitam de aperfeiçoamento, no sentido 

da melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, assumindo assim “… duas 

importantes funções por um lado «dar voz» ao utente, dando a possibilidade de 

manifestação das suas opiniões sobre os cuidados e, por outro lado, funciona como 

indicador de qualidade dos cuidados” (Ribeiro, 2005, cit. in Fernandes, 2007, p.72). 

Neste estudo, apesar do momento de aprendizagem ser considerado como uma 

necessidade pelos cuidadores, demonstraram ausência de envolvimento, não  
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reconhecendo a importância do momento de ensino-aprendizagem, “…eu acho que a 

gente aprende com o tempo” (E1), “Eu nunca aprendi bem, eu disse que não precisava 

muito de aprender, porque eu ia pôr as da Santa Casa. Os enfermeiros não me ajudaram 

porque eu disse que não valia a pena. (…) Vi que não era nada de especial” (E1); ou 

então, atribuíram pouca valorização às informações fornecidas “Elas a bem dizer nem 

me ensinaram a cuidar, só vêm aqui (…) a dizer, lava-se assim, assado e pronto, …” 

(E3), “Não me lembro” (E5), “Algumas coisas lembro-me, (…) depois também vou vendo 

as assistentes da Santa Casa” (E6). 

O envolvimento é uma das propriedades essenciais das experiências de transição, 

demonstrado pelas pessoas durante esse processo. Varia de pessoa para pessoa, 

podendo existir diferentes níveis e diferentes tipos de envolvimento numa determinada 

transição. São exemplos de envolvimento a procura de informação, a utilização de 

modelos, a preparação activa e a proactividade. 

Quadro 18 – Avaliação dos Cuidados 

ÁREA TEMÁTICA – Ausência de envolvimento na Prestação de Cuidados 
CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 

Avaliação dos 
Cuidados 

 
 

 
Não reconhecimento 

“…eu acho que a gente aprende com o tempo” E1  
“Eu nunca aprendi bem, eu disse que não precisava muito de aprender, 
porque eu ia pôr as da Santa Casa. Os enfermeiros não me ajudaram porque 
eu disse que não valia a pena. (…) Vi que não era nada de especial” E1 
“Não me lembro” E5 

 
Pouca Valorização 

“Elas a bem dizer nem me ensinaram a cuidar, só vêm aqui (…) a dizer, lava-
se assim, assado e pronto, …” E3 
“Algumas coisas lembro-me, (…) depois também vou vendo as assistentes da 
Santa Casa” E6 

 

Contudo, na preparação da alta é imprescindível logo desde inicio a consciencialização 

da situação actual de saúde por parte do cuidador familiar, dado que está relacionada 

com a percepção, o conhecimento e reconhecimento da experiência de transição. Tal 

como refere Meleis et al., (2000) “ O nível de consciencialização reflecte frequentemente 

o grau de congruência entre o que se sabe sobre processos e as respostas existentes e 

aquilo que constitui um conjunto de respostas esperadas e as percepções dos indivíduos 

sujeitos a transições similares” (cit. in por Campos, 2008, p.28). 

Também Chick e Meleis, (1986) consideram que a falta de consciencialização de 

mudança pode significar que o indivíduo pode não ter iniciado a transição (cit. in Campos, 

2008). Para Meleis (2005) uma função fundamental da enfermagem é ajudar as pessoas 

a viver as transições. 

Assim sendo, o enfermeiro deve ajudar o cuidador a consciencializar-se da transição, 

condição sine qua non, envolvendo-o no processo de cuidados, planeando os cuidados, 

contratualizando a agenda de cuidados, dotando o cuidador de informação e treino de 

capacidades sobre os cuidados por um lado, e sobre a promoção da autonomia por outro,  
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e por fim ajudar na gestão de recursos, sabendo nós que estas não são práticas 

realizadas no nosso quotidiano mas que são facilitadoras da transição. Nesta 

perspectiva, Augusto et al. (2002,p.13) preconizam que “o envolvimento da família no 

projecto terapêutico do utente, constitui uma ferramenta imprescindível para optimizar a 

capacidade da família e para, simultaneamente, preservar a sua vida familiar e garantir 

cuidados mais personalizados”.  

Pode ainda acontecer que face à situação não existam modificações nem implicações na 

vida do cuidador pois nunca chegou a iniciar a transição, colocando-se à parte no que 

respeita à prestação de cuidados do seu familiar. Nesta caso há impedimento da 

abordagem ao cuidador como cliente. 

 

5.4. SENTIMENTOS DO CUIDADOR FACE AO REGRESSO A CASA 

O cuidador informal é a pessoa que assume a responsabilidade de prestar cuidados. Esta 

tarefa afecta necessariamente o quotidiano do seu núcleo familiar. Assumir o papel de 

cuidar de alguém é um processo complexo que revela muitas dificuldades. Perante estas 

dificuldades os cuidadores transmitem sentimentos que são fruto da vivência deste 

processo.  

A experiência de tomar conta de alguém é nova na maioria dos casos. A família necessita 

de se adaptar a este novo papel e depara-se muitas vezes com intercorrências a nível 

pessoal, familiar profissional e social.  

No momento da alta, as famílias quando questionadas sobre a sua preparação para 

receber o membro dependente em casa reagem de diversas formas, pois cada família 

vivência este processo de forma única. 
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Quadro 19 – Sentimentos do Cuidador face ao regresso a casa 

 

O sentimento de impotência é gerado pelo desconhecimento da própria situação “Será o 

que Deus quiser” (E1). A incapacidade para agir ou alterar o rumo da situação está 

presente. A complexidade do processo de cuidar revela sentimentos de insegurança e 

impotência. Resultados de outros trabalhos sustentam esta afirmação (Pinto et al., 2010). 

Afirmações como “Que remédio ela não vai ficar lá... ” (E1) podem estar relacionadas  

 

Área Temática – Sentimentos do Cuidador face ao regresso a casa 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentimentos do 
Cuidador face ao 
regresso a casa 

Impotência “Que remédio, ela não vai ficar lá (…) será o que Deus quiser” E1 
“Pois, que remédio, que hei-de fazer?” E3 

Ambivalência “…e há uma a gente está mortinho que ela venha para casa, por outra a 
gente fica assim, …” E1 

Capacitado para Cuidar “Sinto-me preparada” E2 
“… estou preparada…” E4 

 
 
Insegurança/Incapacitado 
para Cuidar 

“…a gente fica assim (…) será que eu vou conseguir, será que não vou 
conseguir, …” E1 
“ Estou com muito medo, muito frio na barriga, …” E4 
“…Eu acho que sinto…” E6 
“…há coisas que me metem aflição, por exemplo, ela gemer para mim… 
o ela se queixar e não saber o que hei-de fazer é complicado,…” E4 

Coping/Transição/Dever de 
Enfrentar 

“Tenho que enfrentar a vida” E3 
 

 
 
 
Incerteza/Rejeição 

“Posso dizer que não tenho os medicamentos à mão, ou que não tenho o 
soro, tenho as ambulâncias e num instante se chamam” E1 
“Eu não sei. Eu gostava que tivesse mais uns dias mas a doutora é que 
sabe. Acho que ele ainda está assim muito (…) não sei” E3 
“…isso não sou eu que sei. São os médicos. É assim, nós nunca 
pensamos que as pessoas quando estão doentes, quando vão para casa 
que estão preparados para ir para casa, não é? (…) há outras pessoas 
que concerteza precisam da cama…” E4 

 
 
 
Não demonstra Aceitação do 
Estado de Saúde 

“Ele preparado, preparado, não estava. Estaria pior do que está agora, 
mas como a gente já sabe que eles, estas pessoas não as querem lá, 
que não estão lá a fazer nada, estão a ocupar o espaço para outros, mas 
deviam ter avisado com um bocadinho mais de antecedência, e a gente 
arranjava-se naquele espaço.” E5 
“Ao fim de dois dias, já me queriam mandar vir aprender a lavá-la e a 
limpá-la, vou ter que cuidar dela, porque ao fim desta semana quando 
lhe deu a paralisia que tinha que ir para casa. Foi um balde de água, não 
é normal, é de gelo, porque toda esta situação para mim é complicada, 
porque nunca passei por isto e ao fim de uma semana, dizerem-me que 
ela já ia para casa, é super complicado” E4 

 
 
 
Aceitação do Estado de 
Saúde 

“Acho que sim, acho que está preparada para ter alta, porque está bem 
(…) Fiquei contente. Acho que estava em condições de ter alta…” E2 
“Eu acho que sim, (…). Eu acho que ele está em condições” E6 
“…a Senhora Enfermeira que disse (…) ela estava com melhoras e 
talvez viesse para casa. Então nós a partir daí pedimos à Senhora 
Enfermeira para nos dizer mais ou menos para nós prepararmos as 
coisas em casa” E2 
“… já contava. Já algumas (…) diziam quem é que ia olhar por ele, que 
ele ia ficar dependente, elas diziam. Não vou mentir uma coisa que sei” 
E6 

 
 
 
 
 
Adaptação/Transição Positiva 

“Já sabia que ele ia precisar de ajuda, desde o princípio. A gente vê os 
outros. Eu fui-me mentalizando, pode recuperar e pode não 
recuperar,…” E3 
“Ao final de quase três semanas, pronto, já vejo a situação de outra 
forma e já acho que estou mais consciencializada da forma como vou ter 
que lidar com ela e de tudo aquilo que vai aparecendo” E4 
“Muda muito. (…) Entre mim e o meu pai, somos os únicos que estamos 
a tomar conta dela. (…) É complicado” E1 
“Sim, sim, vai mudar…” E2 
“Claro que vai, (…) agora vai ser totalmente diferente, já sei” E3 
“Vai mudar tudo porque eu tenho que adaptar a minha forma de estar em 
casa, tenho que saber gerir porque tenho uma pessoa que está 
dependente de mim para tudo e que não vai ser fácil, …” E4 
“Muda sempre. (…) No dia a dia vou notar que vai ser outra coisa 
diferente, não é o que é agora,…” E006 
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com a forma como se elege o cuidador, segundo Campos et al. (2010, p.33) “o assumir 

do papel de prestador de cuidados é quase sempre uma escolha sem alternativa”. 

A ambivalência é caracterizada pela presença em simultâneo de opiniões diferentes 

sobre o mesmo objecto. Esta situação deixa a pessoa num estado de tensão e ansiedade 

o que vai prejudicar a acção que irá realizar.  

O cuidador, muitas vezes desenvolve sentimentos ambivalentes perante o familiar que 

lhe é querido, mas também lhe causa problemas, como se pode observar pelas 

transcrições de um participante “…e há uma a gente está mortinho que ela venha para 

casa, por outra a gente fica assim, …” (E1). 

Demonstra a existência de dois sentimentos antagónicos em face do mesmo “objecto”; 

existe a vontade em levar o familiar para casa mas por outro lado surge a dúvida, 

desenvolve-se um dilema em relação à prestação de cuidados. Pinto (2010, p.75) refere 

que “Culturalmente a família se assume como responsável pelo bem-estar dos seus 

elementos. A própria sociedade impõe à família o papel de cuidadora”.  

Os cuidadores face à necessidade de assumir a prestação de cuidados referem sentir-se 

capacitados para cuidar “Sinto-me preparada” (E2); “… estou preparada…” (E4). 
Nestas afirmações é visível a assunção da responsabilidade da família para cuidar do 

membro dependente, ou seja, o reconhecimento das suas funções enquanto cuidadora.  
Outros estudos contradizem esta afirmação, a maioria dos cuidadores informais não se 

sentem capazes de cuidar pela falta de informação e pela situação nova com que se 

deparam. 

Na subcategoria insegurança/Incapacitado para cuidar o receio, a falta de confiança 

devido ao desconhecido está patente. A ausência de informação/formação face a esta 

problemática pode estar na base deste sentimento. “A transição para tomar conta pode 

estar acompanhada de medo, incerteza e aprendizagem por tentativa e erro.” 

(Schumacher, 1996; Schumacher et al, 2006) 

A este propósito Cerqueira (2005, p.40), refere que “a maioria dos cuidadores são 

pessoas que não têm formação específica que lhes permita garantir a qualidade dos 

cuidados, que são assegurados por eles quando o doente se torna dependente, nem 

estão emocionalmente preparados para assumir a responsabilidade das mesmas”. 

Coping/Transição/ Dever de Enfrentar 
Perante uma situação de transição de independência para uma situação de dependência 

(parcial ou total) a família desenvolve estratégias que vão permitir e/ou facilitar a vivência  
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desta situação. A transição para o exercício do papel de cuidador é um processo 

complexo, uma experiência única para cada família. 

Segundo Sequeira (2007, p.234) vários autores salientam a importância da utilização das 

estratégias de Coping de forma eficaz, quer na prestação de cuidados, quer na satisfação 

do cuidador (Nolan e col., 1996; 1998; Sommerhalder 2001, Brito, 2002; santos, 2003). 

Desta forma, os cuidadores face a esta situação desenvolveram estratégias de 

adaptação, verbalizando aceitação da situação “Tenho que enfrentar a vida” (E3). 

Perante a dependência do membro, a família apresenta também um estado de espírito 

caracterizado pela dúvida e pela indecisão - Incerteza/Rejeição, conforme salientado 

nos seus discursos “Eu não sei. Eu gostava que tivesse mais uns dias mas a doutora é 

que sabe. Acho que ele ainda está assim muito (…) não sei” (E3). Como refere Sequeira 

(2007, p.125), “o cuidador confronta-se com um conjunto de dúvidas que habitualmente 

estão relacionadas com o futuro e a segurança da pessoa”.  

Outros cuidadores não demonstram Aceitação do Estado de Saúde do seu membro 

dependente, reflectindo-se na ausência de atitudes e/ou comportamentos para assumir o 

processo de doença. Não verbalizam conhecimentos sobre o estado de saúde do 

membro. Esta falta de conhecimentos leva à verbalização de sentimentos de recusa da 

situação. Neste sentido Pinto et al. (2010, p.79) refere que ”O profissional de saúde 

deverá ajudar o cuidador no sentido de adquirir competências e habilidades que lhes 

permita prestar cuidados com melhor desempenho disponibilizando a informação e 

formação necessária.” 

A Aceitação do Estado de Saúde entendida como a reconciliação com as 

circunstâncias de saúde (ICN, 2000, p.50), foi demonstrada por alguns dos participantes 

“…a Senhora Enfermeira que disse (…) ela estava com melhoras e talvez viesse para 

casa. Então nós a partir daí pedimos à Senhora Enfermeira para nos dizer mais ou 

menos para nós prepararmos as coisas em casa” (E2). Para Petronilho (2010, p.53), “Os 

cuidadores estão disponíveis para tomarem conta mas fazem-no sem preparação 

adequada”.  

Adaptação definida como “processo de Coping com as características específicas: 

disposição para gerir novas situações e desafios” (ICN, 2000,p.50). Nesta caso, a família 

ajusta-se à situação através de um conjunto de modificações. É um processo de 

passagem de uma situação de independência para uma situação de dependência, que 

quando aceite é positiva - transição positiva. Assim, “famílias e cuidadores informados 

significa diminuição de medos e ansiedades no contacto com o doente e, por ouro lado, o 

doente também se sente mais à vontade” (Cerqueira, 2005, p.44). 
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6. VIVÊNCIAS IDENTIFICADAS PELO CUIDADOR NA PASSAGEM PELO 
INTERNAMENTO 

“O hospital é como uma ilha: no meio da cidade mas à margem dela,  
local onde a vida é o centro da atenção, mas afastado da vida que corre” 

Cabete, 2004 

 
Se habitualmente o papel de cuidador de um familiar cabe aos membros da própria 

família, por outro lado tradicionalmente, esta tarefa recai sobre o elemento do sexo 

feminino mais próximo. “Uma das principais razões que leva a que a maioria dos 

prestadores de cuidados sejam mulheres tem a ver com a educação recebida e com a 

construção social das funções da mulher” (Imaginário, 2004, p.79). Finley (1989) citado 

por Martin (2005), explica este fenómeno como mais uma tarefa doméstica, à 

semelhança do cuidar da casa, dos filhos, etc. Tal favoreceu a concepção de que as 

mulheres estão melhor preparadas que os homens para assumir determinadas tarefas. 

A este respeito Chappell e Litkenhaus (1995) “chamam a atenção para o conceito de 

serial caregiving («cuidador em série»), pois os cuidadores (principalmente as mulheres) 

cuidam de várias pessoas ao longo da sua vida: primeiro, dos filhos, depois dos pais 

idosos, mais tarde do marido, tudo isto ao longo de vários anos” e em especial em 

situações de doença (citado por Figueiredo, 2007, p.113), fazendo com que se sintam 

mais capacitadas e envolvidas, ocupando frequentemente a linha da frente para 

assegurar este papel. 

Este fenómeno é também comprovado neste estudo, sendo a maioria dos participantes 

elementos do sexo feminino, também alguns referem ter experiência prévia para 
cuidar, sentindo-se por isso capacitados para desempenhar a nova função “Já, a minha 

sogra. Tive os velhinhos todos a meu cargo. A minha sogra, o meu pai e a minha mãe” 

(E3), “Já, já. A minha mãe, tivemos cá um casal que não nos era nada” (E5). 

 
Quadro 20 – Experiência do Cuidador para cuidar 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 
 
 
 
 
 

Experiência do 
Cuidador para cuidar 

 

Experiência prévia/ 
Capacitado para cuidar 

“…eu já lhe dou a comidinha pela sonda, dou o lanche, dou à noite (…) a 
comidinha pela colherzinha já dava à minha sogra e assim, e ao meu pai, 
…E3 
“…tive o meu sogro mas não foi tão dependente, tinha a minha sogra e ela 
ajudava…” E2 
Já, a minha sogra. Tive os velhinhos todos a meu cargo. A minha sogra, o 
meu pai e a minha mãe” E3 
“Já, já. A minha mãe, tivemos cá um casal que não nos era nada” E5 

Experiência nova de 
prestação de cuidados 

“… é a primeira vez” E1 
“Não ” E4 (nunca cuidou) 
“Não é a primeira vez, …” E6 
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Apesar de um dos cuidadores principais ser do sexo masculino, no momento de 

prestação de cuidados, transferiu as suas responsabilidades para a esposa, que 

curiosamente esta era familiar indirecta do doente. Pode também ser motivo para tais 

razões, os papéis socioculturais enraizados na população em estudo, característicos da 

região. Por ser uma zona piscatória os homens passam longos períodos de tempo no 

mar, ausentes de casa, a mulher assume habitualmente os papéis familiares. 

O estudo de Santos (2008) conclui que uma das facilidades identificadas pelos 

cuidadores familiares para cuidar do idoso dependente foi o facto de possuírem 

experiência anterior de cuidar de outros membros dependentes.  

Contudo, “cuidar de um familiar com dependência surge em muitas situações de forma 

inesperada, para a qual o cuidador habitualmente não tem formação prévia, nem se 

encontra preparado, pelo que o apoio e contributo dos profissionais de saúde são 

fundamentais” (Sequeira, 2007, p.107), como manifestam alguns dos nossos cuidadores 

“… é a primeira vez” (E1), “Não é a primeira vez, …” (E6). 

Assim, é imprescindível que o cuidador tal como o doente, seja considerado o alvo 

prioritário de intervenção para os enfermeiros, “…com o intuito de avaliarem as suas 

capacidades para a prestação de cuidados, o seu estado de saúde, as dificuldades que 

emergem do contexto, as estratégias que pode utilizar para facilitar o cuidado, a 

informação de que dispõe e a capacidade para receber e interpretar a informação” 

(Sequeira, 2007, p.107), contribuindo desta forma para um melhor desempenho do 

cuidador. 

A frequência e tipo de cuidados prestados pelos familiares ao membro dependente, 

depende de vários factores. “Nomeadamente, do grau de dependência; do tipo de 

coabitação; da situação sócio-económica familiar; do apoio intra e extra-familiar existente 

e disponível; e das características dos prestadores de cuidados, designadamente o seu 

sexo, idade e disponibilidade” (Medeiros, 2000 cit in Santos, 2008). 

 
Quadro 21 – Frequência do Apoio/Tempo do Cuidar 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 
 

Frequência do 
Apoio/Tempo do 

Cuidar 

Fim-de-semana “…ele é professor lá na universidade e vem por aqui ao fim de 
semana.” E5 

Sexta e Sábado “…só à sexta e ao sábado…” E6 

Diariamente “…durante a semana…” E6 

Tempo Parcial “Mas não era a tempo inteiro como agora” E2 
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Por norma, a prestação de cuidados informais a uma pessoa dependente é uma tarefa de 

longa duração (Figueiredo, 2007). Assim sendo, as diversas necessidades da pessoa 

dependente, associadas ao tempo necessário para as satisfazer pode tornar-se exaustivo 

para um só cuidador. Parece-nos que os participantes deste estudo desde inicio tiveram 

essa percepção e por isso de imediato tentaram mobilizar apoio informal e formal para 

minimizar os efeitos indesejáveis decorrentes desta árdua tarefa, como podemos 

constatar nos discursos. 

Ferraz (2003, p.121) concluiu no seu estudo, relativamente ao tempo utilizado a cuidar, 

que 60% dos cuidadores referem cuidar do familiar 24 horas por dia, onde incluíam a 

vigilância durante o período da noite, 20% refere gastar 12 horas e os restantes 20% 

gastam 8 horas. Salientando ainda o referido pelos cuidadores, que o familiar não 

necessita cuidados nocturnos.  

Segundo Buckman (2000) “…Ninguém pode cuidar um doente gravemente incapacitado 

24 horas por dia, 365 dias por ano. Qualquer tentativa nesse sentido tornar-se-á num 

fardo pesado para o bem-estar físico e mental do cuidador, o que por sua vez resulta 

numa redução das possibilidades do doente de uma reabilitação bem sucedida” (cit in 

Ferraz, 2003, p.121). 

 
6.1. MUDANÇAS NA VIDA DO CUIDADOR  

A família funcionando como um todo, mostra-nos que quando existe uma modificação 

numa das partes, ela afecta esse todo, porque apesar de existirem diversos tipos de 

família, em todas elas existem papéis definidos que as mantêm num certo equilíbrio. 

“Quando um dos familiares adoece e não pode continuar com o desenvolvimento das 

suas actividades no seio familiar, pode desencadear uma crise, obrigando a uma 

reorganização familiar” (Silveira, 2000 cit in Santos, 2008, p.194). 

O processo de cuidar é complexo, as exigências decorrentes desta tarefa podem 

prejudicar a vida do cuidador familiar, nas áreas do domínio físico, psicológico e social. 

Para (Silva, 2006, p.52) “A necessidade da família cuidar da pessoa idosa, mais ou 

menos dependente gera, frequentemente, problemas de stress, de saúde mental, 

sentimentos de frustração, ansiedade, inquietação e uma preocupação constante em 

quem cuida directamente dela e em todos os outros familiares”. 

No que respeita às mudanças na vida do cuidador familiar face ao cuidar, emergem dos 

discursos dos participantes, o tempo disponível para actividades diárias/Independência, 

tempo disponível para a família, restrições sócio-familiares, funcionamento familiar,  
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sobrecarga do cuidador, agravamento do estado de saúde, transição negativa, 

modificação do padrão de vida habitual. 
 

Quadro 22 – Mudanças na vida do Cuidador 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mudanças na vida 
do Cuidador 

 
Tempo disponível para 
actividades 
diárias/Independência 

“…a gente tem que ter sempre aquele compromisso, tem que estar 
sempre… vou a algum lado às compras mas estou sempre a olhar para o 
relógio que tenho que ir embora porque tenho a mãe sozinha, (…)” E1 
“… até agora estávamos livres e agora não, agora temos que nos lembrar 
que temos um ser humano para cuidar e que está limitado mesmo a nós, 
não tem mais ninguém” E2 
“Sabia que era uma prisão, …” E5 

Tempo disponível para a 
família 

“…Quando nós temos alguém doente em asa, quando temos alguém 
dependente de nós (…)há sempre alguém que algum tempo vai ter que ser 
roubado a outras coisas para se dedicar àquela pessoa, …” E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restrições Sócio-familiares 

“… até agora estávamos livres e agora não,…” E2 
“tenho que adaptar a minha forma de estar em casa, tenho que saber gerir 
porque tenho uma pessoa que está dependente, …” E4 
“, é uma preocupação que tenho ali um doente para vigiar…., é uma 
responsabilidade grande… tenho que estar ali perto” E6 
“Claro que vai, na minha filha… amanhã já vai ter que ficar em casa para 
eu vir ao posto médico com a cartinha” E3 
“há sempre … algum tempo vai ter que ser roubado a outras coisas para se 
dedicar àquela pessoa, …” E4 
“A gente ia numas excursões, nunca mais, ia à rua e demorava mais um 
bocadinho, agora não posso, às vezes deixava a sopa a cozer e dizia, às x 
horas liga-me o fogão e ele desligava, sempre estava mais um bocadinho 
com uma amiga ou ia à missa de manhã (…), agora vai ser totalmente 
diferente, já sei” E3 
“Já se quiser ir ao mercado, já está mais difícil porque não vou deixá-lo a 
manhã inteira, …” E3 
“Neste momento aquilo que mais me aflige é que não sou pássaro de 
gaiola, eu sou uma pessoa que gosto do campo, gosto de andar na rua, de 
falar com pessoas e acho que vou como o canário, preso para a gaiola. 
(…), a minha mãe vai estar dependente de mim mas eu também vou ter 
que estar dependente dela, porque não posso sair, não posso ir para aqui, 
não posso ir para ali, não posso ir fazer as minhas coisas…” E4 
“…, é uma prisão grande” E5 
“…agora é diferente, (…) tenho que deixar uma pessoa, (…)ele pode não 
querer nada, mas às vezes pode tossir (…)também tenho que ver que vá a 
sítio e não demore” E6 

 
Funcionamento Familiar 

É assim, quando eu quero ir a algum lado o meu pai fica, quando vai o meu 
pai fico eu, ela nunca fica sozinha (…) E1 
“Claro que vai, na minha filha… amanhã já vai ter que ficar em casa para 
eu vir ao posto médico com a cartinha” E3 

 
 
 
 
Sobrecarga do Cuidador 

“… não vai ser fácil, porque ela é bastante pesadita, primeiro tenho que 
procurar tratar bem dela e ela perca o peso que tem a mais para podermos 
depois lidar ainda melhor com ela…” E4 
“Sim, eu já sabia que ia dar muito mais trabalho (…) E5  
“…é uma preocupação que tenho ali um doente para vigiar. Eu sou sincera, 
é uma responsabilidade grande” E6 
“… só não tem aquela canseira de a ter em casa e dar-lhe o lanche de 
tarde ou enxugá-la, ou fazer assim coisas, não tem, é a única coisa que eu 
já estou a sentir falta” E1 
“Vou ter que cuidar dele. (…, agora é tudo para mim” E3 
“Vou ter que cuidar da minha mãe, …” E4 
“Eu acho que vai haver problemas, é sempre dependente, (…).Mesmo que 
ele consiga pôr-se em pé tem que ir sempre amparado, não é como era ” 
E5 

Agravamento do estado de 
saúde  

“Um dos problemas que eu vou ter penso eu que será pela minha própria 
doença, que eu tenho e que me cause problemas e eu não poder cuidar 
dela também como gostaria” E2 

Transição negativa “São iguais. Para mim é tudo igual (…) tanto vale estar em casa como no 
internamento, …” E1 

Modificação do padrão de vida 
habitual 

“Claro que não vou ter a mesma vida que tinha até agora. (…) tomava a 
cevadinha sozinho, vestia-se, arrumava-se, tomava banho, fazia as 
coisinhas dele, fazia-me a cama muitas das vezes, eu às vezes faço uns 
bolitos de noz, ele partia-me a nóz, agora não, (…) é diferente” E3 
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O tempo disponível para actividades diárias/Independência pode tornar-se 

incompatível para com a actividade de cuidar, dado que esta tarefa exige muito tempo e 

dedicação, podendo mesmo levar o cuidador a abdicar do tempo que até então 

necessitava para a concretização de objectivos pessoais, para se dedicar à tarefa de 

cuidar conforme manifestam alguns cuidadores “…a gente tem que ter sempre aquele 

compromisso, tem que estar sempre… vou a algum lado às compras mas estou sempre a 

olhar para o relógio que tenho que ir embora porque tenho a mãe sozinha, (…)” (E1),  “… 

até agora estávamos livres e agora não, agora temos que nos lembrar que temos um ser 

humano para cuidar e que está limitado mesmo a nós, não tem mais ninguém” (E2). 

Esta situação interfere da mesma forma com o tempo disponível para a família 

“…Quando nós temos alguém doente em asa, quando temos alguém dependente de nós 

(…) há sempre alguém que algum tempo vai ter que ser roubado a outras coisas para se 

dedicar àquela pessoa, …” (E4), resultando frequentemente em restrições sócio-

familiares descritas pelos participantes “A gente ia numas excursões, nunca mais, ia à 

rua e demorava mais um bocadinho, agora não posso, às vezes deixava a sopa a cozer e 

dizia, às X horas liga-me o fogão e ele desligava, sempre estava mais um bocadinho com 

uma amiga ou ia à missa de manhã (…), agora vai ser totalmente diferente, já sei” (E3). 

Segundo Imaginário (2004, p.201) “A redução das actividades sociais é frequente para as 

pessoas que assumem a responsabilidade de cuidador principal”. 

Figueiredo (2007, p.128) sublinha a este propósito que “As restrições do tempo livre são 

reais e resultam da combinação de uma série de factores, nomeadamente: ausência ou 

insuficiência de apoio externo, intensas necessidades de cuidado, existência e exigência 

de actividades profissionais”, levando mesmo o cuidador a sentir culpa por pensar que ao 

utilizar esse tempo para si está a abandonar o doente, (Figueiredo, 2007). 

As mudanças decorrentes da prestação de cuidados centradas na família comprometem 

o próprio funcionamento familiar “É assim, quando eu quero ir a algum lado o meu pai 

fica, quando vai o meu pai fico eu, ela nunca fica sozinha (…) (E1), “Claro que vai, na 

minha filha… amanhã já vai ter que ficar em casa para eu vir ao posto médico com a 

cartinha” (E3). De acordo com Serra (1999) citado por Sequeira (2007, p.109) “Viver em 

família implica reajustamentos progressivos, em função dos acontecimentos que, de um 

modo ou de outro, interferem no funcionamento familiar, como é o caso da dependência, 

onde cada elemento influencia e é influenciado”, resultando assim, inevitavelmente 

modificação do padrão de vida habitual “Claro que não vou ter a mesma vida que tinha 

até agora. (…) tomava a cevadinha sozinho, vestia-se, arrumava-se, tomava banho, fazia 

as coisinhas dele, fazia-me a cama muitas das vezes, eu às vezes faço uns bolitos de 

noz, ele partia-me a nóz, agora não, (…) é diferente” (E3). 
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Para Sequeira (2007, p.237) “A prestação de cuidados a pessoas idosas dependentes no 

domicílio está frequentemente associada a uma série de repercussões pessoais, sociais  

e económicas, que habitualmente se denominam de sobrecarga” (Zarit e Zarit, 1983; Zarit 

e col., 1985; Martin e col., 1996; Montorio e col., 1998; Scazufca, 2002; 2005; Lage, 

2005). O termo sobrecarga (burden) é utilizado na maioria da literatura gerontológica para 

descrever os efeitos negativos da tarefa de cuidar sobre o cuidador. A sobrecarga do 

cuidador experienciada pelos nossos participantes emerge dos discursos a nível físico 

“… não vai ser fácil, porque ela é bastante pesadita, primeiro tenho que procurar tratar 

bem dela e ela perca o peso que tem a mais para podermos depois lidar ainda melhor 

com ela…” (E4) e a nível psicológico “…é uma preocupação que tenho ali um doente 

para vigiar. Eu sou sincera, é uma responsabilidade grande” (E6). Porém, esta 

sobrecarga poderá ainda ser experienciada a nível social, emocional e financeira 

(Figueiredo, 2007). 

Assim sendo, a situação de cuidador cobre-se de um risco potencial de doenças, quer 

sejam físicas e/ou mentais, podendo ocorrer um agravamento do estado de saúde do 

cuidador “Um dos problemas que eu vou ter penso eu que será pela minha própria 

doença, que eu tenho e que me cause problemas e eu não poder cuidar dela também 

como gostaria” (E2). 
Como refere Sequeira (2007, p.235). “A maioria dos cuidadores têm uma percepção 

«razoável» do seu estado de saúde mas, consideram que esta se deteriorou devido ao 

facto de se encontrarem a prestar cuidados ao idoso dependente”  

Neste contexto, Paúl (1997) refere que várias investigações apontaram que os 

cuidadores principais tinham uma saúde mais fraca do que o geral da população. 

No sentido de resolver as dificuldades decorrentes da situação de dependência, a família 

tenta ajustar-se às mudanças decorrentes, contudo, e por diversos factores nem sempre 

isso é conseguido, resultando numa transição negativa impedindo a adaptação. Como 

afirma Sequeira (2007, p.111) “Na adaptação negativa, o equilíbrio não é atingido e 

caracteriza-se por uma deterioração da saúde e do sistema familiar”.  

Corroborando com Brito (2002) podemos concluir que diversos estudos têm demonstrado 

que as pessoas que prestam cuidados a familiares durante longos períodos, como 

acontece na maior parte dos casos de familiares de idosos dependentes, geralmente 

sofrem alterações adversas em várias e importantes áreas da sua vida: alterações na 

dinâmica familiar e social; problemas económicos e laborais; cansaço e desgaste 

prolongados, a nível físico e psíquico. 
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7 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

“Esta é uma etapa difícil que exige um pensamento crítico” 

Fortin, 2000 

 
Pretende-se com este capítulo, confrontar os resultados obtidos ao longo das entrevistas 

efectuadas aos cuidadores familiares, relacionando-os com as noções teóricas obtidas 

pela pesquisa bibliográfica realizada. 

Atendendo aos objectivos e às questões de investigação inicialmente propostas, 

procederemos à discussão de resultados tendo em conta a sequência da sua 

apresentação. 

Nesta investigação centramos a nossa atenção na situação de seis cuidadores informais 

familiares que vão prestar cuidados a membros que subitamente se tornaram 

dependentes. 

Relativamente à distribuição face ao sexo dos cuidadores familiares, como seria de 

esperar dos elementos entrevistados, a grande maioria pertence ao sexo feminino, o 

que está de acordo com os dados encontrados em vários estudos onde a permanência 

do papel histórico e social de cuidar é atribuído à mulher (Rebelo, 1996; Rodriguez, 2001; 

Brito, 2003; Simões, 2003). Porém, um dado que nos parece relevante e que contraria a 

literatura consultada é o facto de um cuidador ser homem e cuidar de um tio, situação 

pouco frequente. “Apesar do predomínio das mulheres, a participação dos homens é 

crescente, tanto no papel de cuidadores principais como secundários” (Barber, 1999, 

citado por Figueiredo, 2007, p.111). As suas idades estão compreendidas entre os 40 e 

os 67 anos, sendo a maioria casados. 

Respeitante ao grau de instrução, um grande número tem ensino primário completo. 

Resultados comparáveis com anteriores estudos (Rodriguez et. al, 2001; Brito, 2002; 

Santos, 2004; Martins et al., 2004; Lage, 2005; Petronilho, 2007). Provenientes 

maioritariamente do meio rural, com profissões pouco diferenciadas, um salário médio 

baixo, sendo um grande número reformados, curiosamente por doença e não pela 

idade, o que é preocupante, se pensarmos que cuidar de um doente dependente se 

revela como uma sobrecarga para quem cuida.  

Relativamente à Categoria Social, na nossa amostra só encontramos indivíduos 

pertencentes à terceira e quarta classe, correspondente a famílias em pobreza relativa, 

dificultando o suprir das despesas básicas. 
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Apesar do esforço realizado para compreendermos como se adapta o cuidador familiar 

ao início do processo de dependência de um membro da família em internamento 

hospitalar, ficámos com a noção de que muitos outros factores poderão contribuir para 

explicar as causas de muitos deles recusarem a alta hospitalar. Contudo, apesar das 

circunstâncias, os resultados deste estudo são um importante contributo para o 

conhecimento dos cuidadores familiares, e a análise dos resultados permite tirar 

conclusões, em parte semelhantes às encontradas noutros estudos. 

 
Após a análise dos discursos foi então possível categorizar os dados recolhidos por 

temas, sendo estes os que se incluem na figura que se segue. 

 

1º 
MOMENTO

2º MOMENTO

3º 
MOMENTO

SENTIMENTOS DO CUIDADOR FACE AO 
REGRESSO A CASA

PROGRAMAÇÃO DA ALTA
AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO NA 

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
INFORMAÇÕES RECEBIDAS NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM
MUDANÇAS NA VIDA DO CUIDADOR

NECESSIDADES DO CUIDADOR
NECESSIDADES DO DOENTE
SENTIMENTOS DO CUIDADOR FACE À 

DEPENDÊNCIA
IMPLICAÇÕES DA DEPENDÊNCIA NA VIDA 

PESSOAL
EXPERIÊNCIA DO CUIDADOR PARA 

CUIDAR
TEMPO DO CUIDAR

DIFICULDADES DO CUIDADOR
IMPLICAÇÕES DA DEPENDÊNCIA NA 

VIDA PESSOAL
RAZÕES PARA CUIDAR
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA 

ULTRAPASSAR DIFICULDADES
REDES DE APOIO

 
Figura 11 – Categorização e Análise dos Discursos 

 
Durante o internamento, o familiar cuidador perante a situação de dependência do 

doente demonstra sentimentos múltiplos. A insegurança pela ausência de confiança e 

de capacidades para cuidar da pessoa dependente e a afectividade para cuidar. Surge 

também o sofrimento como resposta à perda de independência do membro afectado, 

bem como da percepção da mudança na vida pessoal resultante desta situação. A 

esperança sentida leva-os a acreditar que as coisas irão melhorar com o passar dos dias, 

como diz o ditado popular “Depois da tempestade vem a bonança”. O facto de se tratar 

de um acontecimento imprevisto e súbito, faz com que os cuidadores se sintam 

impotentes, pois habitualmente nestas situações inesperadas não possuem formação 
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prévia, nem se encontram preparados, acabando por se resignarem. O dever de cuidar 

aparece-nos como um dever moral e de obrigação pessoal, pela afectividade que têm 

pelo outro. Segundo Lopes (2007) os primeiros sentimentos são de choque e surpresa, 

seguindo-se a impotência e a angústia, por outro lado sentimentos de confiança quando 

constatam ser capazes. 

Ferraz (2003), no seu estudo à família do doente com AVC, nos primeiros 10 dias após a 

alta hospitalar, concluiu que o cuidador informal face à notícia de alta do doente 

apresenta sobretudo sentimentos considerados negativos e que vão desde o medo à 

insegurança de não ser capaz de cuidar. Sendo a desorientação também muito presente 

no discurso dos participantes. 

Surpreendentemente, 5 meses após a alta hospitalar, a autora constatou que são 

referidos mais sentimentos positivos que no momento anterior. “A relação afectiva que 

têm com o doente, serve de justificação para continuar a cuidar do doente assim como os 

sentimentos de gratidão para com o doente” (Ferraz, 2003, p.103). Aparecem também 

expressos sentimentos de admiração pelo doente, prazer e orgulho de cuidar. Nesta fase 

a maioria dos sentimentos negativos está associada ao estado de saúde do doente e à 

própria evolução da doença. 

Durante o internamento, o familiar cuidador possui medos ou expectativas em 

relação ao doente dependente, expressos sob a forma de dificuldades, sendo os dados 

encontrados relativamente às dificuldades dos cuidadores no presente trabalho similares 

aos de outros estudos (Brito, 2002; Sequeira, 2007), “…o que sugere que a prestação de 

cuidados e a preocupação com as suas implicações no estado de saúde do cuidador 

constituem itens a avaliar e a valorizar nos contextos da prática” (Sequeira, 2007, p. 228).  

O processo de cuidar é tido como um processo complexo e dinâmico devido às 

necessidades de quem recebe os cuidados e às dificuldades sentidas por quem os 

presta.  

Em termos de dificuldades para cuidar na dependência, constata-se que esta 

subcategoria é mais valorizada pelos cuidadores, comparativamente ao cuidar sozinho, 

o que pode estar relacionado, com o facto de estes valorizarem muito a perda de 

autonomia funcional, relacionada com a necessidade de eleger um cuidador.  

Face aos resultados de outros estudos, existem alguns dados que são controversos e 

dos quais se destacam: sobre o tipo de dependência, Paúl (1997) e Brito (2002) referem 

que este não parece constituir um factor determinante na percepção de dificuldades.  

Passada a fase de impacto da doença, o cuidador após participar na prestação de 

cuidados consciencializa a sobrecarga propriamente dita e aí refere dificuldade para 

163



                                                       
VIVÊNCIAS DOS CUIDADORES FAMILIARES EM INTERNAMENTO HOSPITALAR – O INÍCIO DA DEPENDÊNCIA 

Discussão dos Resultados 
 

Clara Monteiro 

 

cuidar sem ajuda de terceiros, pois como vimos, cuidar implica custos familiares, sociais 

e de saúde, daí os cuidadores necessitarem de ajuda. 

Face a tais custos os cuidadores sentem responsabilidade por terem assumido este 
papel, receando fracassar por qualquer motivo, pondo em risco o bem-estar da pessoa 

cuidada. Porém, esta assunção por vezes não é opcional por se tratar de um 

acontecimento imprevisto, o que se vai traduzir em mais dificuldades para cuidar. 

Muitos cuidadores têm que enfrentar as dificuldades financeiras associadas à perda 

económica e ao acréscimo de gastos devido à dependência do seu membro. 

O termo cuidar tem despertado especial interesse e relevância no contexto do 

desenvolvimento da Enfermagem, constituindo-se como a essência da própria profissão. 

 

Durante o internamento, o familiar cuidador desenvolveu actividades para preparar 

o regresso a casa do doente dependente, com o objectivo de ultrapassar as 

dificuldades, os entrevistados deste estudo adoptaram as seguintes estratégias: Enfrentar 

a situação/dependência, eliminação de barreiras arquitectónicas, aprendizagem de 

capacidades, processo de coping/transição, preservar relação socioprofissional, atitude 

positiva/optimismo, partilha do cuidar. 

O recurso a redes de apoio, enquanto fornecedoras de cuidados formais e informais, 
tendo estas, sofrido alterações ao longo dos tempos que acompanharam a evolução da 

sociedade. Em Portugal, perante o envelhecimento progressivo da população, a 

sociedade civil e o Estado tiveram de se organizar com o objectivo de criar novas 

respostas sociais para atender ao número crescente de idosos e respectivas famílias. 

Oficialmente, as respostas sociais reconhecidas, pela Segurança Social para idosos no 

nosso país são: centros de convívio, centros de dia, lares de idosos, residências, serviço 

de apoio domiciliário, apoio domiciliário integrado, acolhimento familiar de idosos, centros 

de acolhimento temporário para idosos e centros de noite (Ribeirinho, 2005).  

Ainda neste contexto e no sentido de dar resposta e continuidade às necessidades 

específicas das pessoas com dependência, consideramos extremamente oportuno 

salientar a criação, no âmbito do Ministério da Segurança Social e do Trabalho e do 

Ministério da Saúde, da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, sendo a 

sua actividade regulamentada pelo Decreto-Lei nº101/2006, com a finalidade de prevenir 

o agravamento do estado de saúde dos doentes, reabilitar, cuidar e promover a 

autonomia do doente, assim como facilitar a adaptação à incapacidade e a melhoria da 

qualidade de vida. 
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A prestação de cuidados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (art. 

12º) é constituída por unidades de internamento, unidades ambulatórias, equipes 

hospitalares e equipes domiciliárias. 

Constituindo um nível intermédio de Cuidados de Saúde e Apoio Social, a Rede procura 

envolver a participação e cooperação da sociedade civil e de diversos parceiros 

(públicos, privados e sociais), respondendo a vários serviços que doente e família 

necessitam no domicílio, possibilitou uma maior aproximação entre os profissionais das 

várias instituições, doente e família, traduzindo-se em maior satisfação para ambos. Para 

colmatar estas carências têm vindo a ser instituídos outros programas governamentais, 

nomeadamente, o Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII), o Programa Nacional 

para a Saúde das Pessoas Idosas e o Plano Nacional de Acção para a Inclusão.  

Mas, apesar da existência de todos os serviços descritos, “…no nosso País é clara a falta 

de serviços formais de apoio aos idosos, seja para suplementarem as redes de apoio 

informal, seja para as substituírem, na ausência ou indisponibilidade dos agentes 

informais de apoio” (Paúl, 1997, p.125), onde se inclui a família, que desde sempre 

manteve um papel determinante no apoio instrumental e psicológico aos seus membros 

doentes/dependentes no domicílio. Porém, as dificuldades inerentes a esta tarefa podem 

levar a disfunções familiares, interferindo na capacidade de resposta da família, sendo 

necessário mobilizar outros recursos da comunidade, todavia, “Em Portugal, verificaram-

se algumas medidas de apoio especificamente dirigidas ao idoso, mas uma quase total 

inexistência de serviços de apoio às familias” (Figueiredo e Sousa, 2001; Sousa e 

Figueiredo 2007, citado por Figueiredo, 2007, p.25). Face a tal evidência, a referida Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados, inclui o Stress do Prestador de Cuidados, 

num dos seus critérios de ingresso, para descanso do próprio cuidador, por um 

determinado período de tempo. 

Também o enfermeiro em meio hospitalar desempenha no contexto das redes de apoio, 

um papel importante, avaliando a adequação e eficácia dos recursos existentes, 

partilhando informação no sentido de orientar doente e família sobre os recursos 

existentes na comunidade, o tipo de serviços oferecidos, como aceder-lhes, bem como os 

custos envolvidos. 

A informação emergente dos participantes deste estudo relativamente às redes de apoio 

a que recorreram incidiram essencialmente no recurso à família, seguindo-se o apoio 

domiciliário para prestação de cuidados de higiene e conforto aos doentes e para 

serviços de apoio ao trabalho doméstico. Por outro lado, os recursos materiais/ajudas 
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técnicas também se revelaram de alguma importância para a prestação de cuidados, e 

por último o recurso económico apenas revelado por um cuidador.  

Parece-nos que o trabalho conjunto destes serviços, no apoio ao doente e ao cuidador no 

domicílio, facilitam a tarefa do cuidar, aliviando o cuidador neste seu novo papel, “Ou 

seja, há que perceber a importância da articulação entre as respostas formais dos 

serviços de saúde e de protecção social e o apoio informal ou familiar. Este processo 

exige fortes inovações (…) que passa pela compreensão de que os sistemas formais e 

informais não podem constituir processos independentes mas antes processos 

complementares e integrados” (Figueiredo, 2007, p.25). O que pressupõe, uma 

abordagem multidimensional às necessidades das famílias, no âmbito dos seus contextos 

e das suas vivências. 

 

Perante o doente dependente, o familiar cuidador possui conhecimentos para 

executar os respectivos cuidados, pois sendo os nossos participantes maioritariamente 

mulheres, acredita-se que estão melhor preparadas que os homens para assumir o 

cuidar de um membro dependente, pela própria experiência de vida que lhe possibilita 

exercer esta função desde o nascimento dos filhos, sentindo-se estas por isso, 

capacitadas para desempenhar a nova função. Neste caso também os enfermeiros 

assumem papel de destaque intervindo de forma autónoma, na avaliação desses 

conhecimentos prévios, bem como na avaliação da sua evolução, para que estes 

cuidadores respondam eficazmente às necessidades do familiar hospitalizado, aquando 

do regresso a casa. Mistiaen et al. (1997) citado por Petronilho (2007, p.55) “Num estudo 

de revisão de literatura refere que a necessidade de informação constitui o maior 

problema para doentes e familiares após a alta hospitalar”. Sendo esta área sensível aos 

cuidados de enfermagem, podemos verificar a importância do exercício profissional dos 

enfermeiros neste processo. 

Contudo, alguns dos nossos participantes pela imprevisibilidade da situação, assumiram 

a prestação de cuidados sem qualquer experiência prévia nesta área. Segundo 

Petronilho (2007, p.56), “Assumir a responsabilidade de desempenhar o papel de 

cuidador é um processo de transição que exige a aquisição de um conjunto de 

estratégias que permitam uma adaptação eficaz”. Contribuem para uma transição 

personalizada e com qualidade a preparação da alta atempada, nomeadamente a 

dotação dos cuidadores familiares de um repertório de conhecimentos e de capacidades 

que lhes permitam ajudar o membro dependente na satisfação das necessidades em 

cuidados após a alta hospitalar, bem como na adaptação à nova condição de saúde. 
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Corroborando com Padilha (2006, p.65) “… a inclusão do prestador de cuidados como 

membro activo na equipe de saúde, permite obter informações adequadas para o 

planeamento do processo de preparação do regresso a casa, permitindo preparar o 

prestador de cuidados adequadamente para o período de transição, contribuindo para a 

qualidade de vida do prestador de cuidados e pessoa doente e para a continuidade do 

cuidados”. 

O momento em que o familiar cuidador está mais motivado para aceitar 

informações, durante o internamento atende a uma multiplicidade de factores. Como 

refere Castro (2008) decorrente do seu estudo com cuidadores informais em 

internamento hospitalar, “… a transmissão da informação deve iniciar-se o mais 

precocemente possível, com o objectivo de permitir a aquisição e assimilação da 

informação”, facto este discordado por um dos cuidadores do nosso estudo “Ao fim de 

dois dias, já me queriam mandar vir aprender a lavá-la e a limpá-la, vou ter que cuidar 

dela, porque ao fim desta semana quando lhe deu a paralisia que tinha que ir para casa. 

Foi um balde de água, não é normal, é de gelo, porque toda esta situação para mim é 

complicada, porque nunca passei por isto e ao fim de uma semana, dizerem-me que ela 

já ia para casa, é super complicado” (E4). 

Todavia, este processo requer por parte da equipa de enfermagem, o envolvimento do 

familiar cuidador no planeamento de cuidados, que “…deve ser individual e com a 

preocupação centrada na sua participação activa, condição óbvia para que haja 

aprendizagem” (Petronilho, 2007, p.76). Assim sendo, deve ser programado entre 

enfermeiro e cuidador o melhor momento para a realização do processo ensino-

aprendizagem e não imposto. Conhecendo o contexto hospitalar e respectivas normas 

institucionais, frequentemente dirigimos a nossa intervenção para o menor prejuízo em 

termos de dinâmica hospitalar e, não tanto para a disponibilidade do próprio cuidador, 

influenciando para que compareça quase sempre de manhã, no momento de prestação 

de cuidados de higiene, sabendo à partida que teremos pouca disponibilidade para 

esclarecimento de dúvidas, dado o maior número de intervenções de enfermagem a 

realizar no referido turno.  

Padilha (2006, p.46) defende que “…este deve ser um processo profissionalizado em que 

cada um dos actores seja conhecedor das suas funções e dos «timings» de intervenção, 

em que a comunicação interdisciplinar seja eficiente e, onde exista coordenação entre os 

vários níveis de cuidados”, para evitarmos práticas distintas “… no hospital (…). 

Disseram-me logo no início, …” (E1), “Foi ontem…” (dia antes da alta) (E3), dentro da 
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mesma equipa de enfermagem, devendo também ser sistematizado, com particular 

incidência na informação de aspectos teóricos e aspectos técnicos (Petronilho, 2007).  

Neste sentido, segundo Petronilho (2007) este processo para ter eficácia e provocar 

motivação no aprendiz, deverá ser faseado em 3 momentos distintos: (1) de informação 

teórica, com intervenções do tipo ensinar/educar, centradas no domínio cognitivo; (2) 

centrado na explicação e demonstração por parte do enfermeiro, em que o cuidador 

observa, com intervenções do tipo instruir; (3) o cuidador executa sob a supervisão do 

enfermeiro, intervenções do tipo treinar.  

Desta forma com o decorrer do internamento, o cuidador tem tempo e disponibilidade 

para se adaptar ao novo papel de cuidador, e adquirir gradualmente as competências que 

terá que executar no domicílio (Stanhope e Lancaster, 1999; Phaneuf, 2001;Potter, 2005; 

cit. in Castro, 2008). 

Corroborando com Petronilho (2007, p.77), “O enfermeiro, como formador, terá de ser 

capaz de identificar a própria disponibilidade e motivação do cuidador para assimilar todo 

este processo, adequando o ritmo e os conteúdos da formação, por forma a que este 

consiga atingir um comportamento global adequado às necessidades do doente”. 

Os familiares cuidadores interpretam as informações fornecidas pelos profissionais 

de saúde essencialmente direccionadas para a prestação de cuidados ao seu membro 

dependente “Foi a Senhora Enfermeira que disse para eu ir aprender a lavar, a cuidar 

dela, …” (E2), “ … tenho que o lavar (…) dar comer por sonda (…). Ensinaram-me a virar 

dum lado e virar do outro e a levantar, …” (E3).  

Confirmam a ausência de informação sobre si ou sobre a sua família “Não, nunca me 

disseram nada” (E1), “Não, nunca ninguém falou nada. Nem sobre a família, nunca” (E3), 

o que significa que não houve a preocupação por parte dos profissionais com esse facto.  

Um cuidador referiu ter sido alvo da atenção dos enfermeiros acerca da prevenção de 

complicações “…a Enfermeira (…) porque a cama do hospital é bastante alta, (…) era 

completamente diferente da cama que nós temos em casa. (…) são muito mais baixas e 

(…) não têm necessidade de se dobrar nem de fazerem tanta força na coluna, (…) pegar 

em pesos e a fazer os movimentos da coluna e dos joelhos e isso talvez me vá ajudar, 

…” (E4). Este relato demonstra mudança na prática de enfermagem sobre os cuidadores 

familiares em meio hospitalar. 

 

As necessidades do familiar cuidador para dar continuidade aos cuidados, 

envolvem dum modo geral tudo o que carece ou precisa em determinado momento, quer 
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seja por incapacidade, impotência, falta de conhecimento ou mesmo por falta de vontade 

própria, não conseguindo realizar só, precisa de ajuda, de orientação (Phaneuf, 2001). 

Neste contexto, os cuidadores familiares atribuíram significados diferentes às 

necessidades sentidas face à situação de dependência, dado estas serem relativas aos 

indivíduos e aos contextos onde se inserem, dependendo de valores e crenças pessoais, 

tendo estas emergido dos seus discursos como estratégia para ultrapassar as 

dificuldades inerentes ao cuidar, facilitando a adaptação à nova situação. A necessidade 

de aprendizagem manifestada pelos cuidadores, surge para dar resposta às próprias 

necessidades da pessoa cuidada. Como salienta Sequeira (2007, p.107) “Um apoio ao 

nível da informação, formação, treino de competências e habilidades possibilita ao 

cuidador oportunidades para um melhor desempenho”. 

Paralelamente, surge dos seus discursos a necessidade de apoio de terceiros, quer seja 

apoio formal quer seja apoio informal. Para complementar esta ideia Petronilho 

(2007,p.89) afirma que “A conjugação de esforços entre as redes sociais de apoio formal 

e informal parece-nos afigurar-se como a estratégia mais adequada para se conseguir o 

objectivo de garantir uma assistência eficaz e humanizada às pessoas em situação de 

dependência”. Contudo, consideramos que só conhecendo as necessidades sentidas 

pelos familiares dos doentes, emergentes da vivência com a doença, é possível promover 

cuidados individualizados e humanizados.  

De acordo com Moreira (2001) avaliar as necessidades da família passa pelo 

conhecimento das reacções do doente, das suas expectativas, do seu grau de 

informação, do grau de comunicação entre os membros da família e entre esta e o 

doente, do grau de disponibilidade familiar para o cuidar, bem como das suas 

dificuldades reais, dos recursos materiais e afectivos disponíveis, do tipo de relação que 

o cuidador principal tem com o doente, das expectativas da família, dos padrões morais 

da família e das experiências anteriores face a uma situação de crise. 

Vários autores são unânimes na identificação das necessidades que influenciam o 

comportamento humano utilizando a hierarquia das necessidades de Maslow (Figura 12). 

Neste âmbito, os nossos participantes têm necessidades fisiológicas, necessidade de 

estima e necessidade de segurança. 
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Figura 12 – Hierarquia das necessidades de Maslow 

A preparação do familiar cuidador para cuidar do seu familiar após a notícia da alta 

hospitalar, é manifestada através de um conjunto de sentimentos que podem ser 

vivenciados pelas famílias resultantes do impacto de cuidar de um membro dependente, 

sendo diferente de caso para caso, estando a diferença relacionada não só com a 

afectividade, relação existente, mas com a forma como o cuidador/família percepciona e 

vivencia a situação. 

A transição da família para o exercício do papel de cuidador quando um dos membros se 

torna dependente é um processo complexo que tem subjacente um conjunto de 

manifestações/sentimentos originários deste processo. 

 

As implicações de cuidar de um familiar dependente na vida do cuidador e da 

família, conforme Pearlin e Zarit (1993), sublinham “Cuidar de um familiar, apesar de 

constituir uma experiência cada vez mais normativa, interfere com a estrutura e dinâmica 

da família, podendo mesmo constituir uma experiência física e emocionalmente 

stressante (citado por Sequeira, 2007, p.127), sendo frequente os cuidadores familiares 

de doentes dependentes manifestarem alterações no seio familiar, quer nas relações, 

regras e rituais familiares, quer na redistribuição de papéis e no acréscimo de novas 

responsabilidades e competências, para as quais muitas vezes não estão preparados, 

pois em situações de dependência súbita habitualmente a responsabilidade pelos 

cuidados não é uma opção mas sim uma obrigatoriedade, como refere Figueiredo (2007) 

o cuidador «escorrega para dentro» da situação (processo de «slippig into it»).  

Cuidar de alguém é uma tarefa pesada e que acarreta custos físicos e afectivos para 

quem a leva a cabo (Paúl, 1997). 
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São óbvios os benefícios da existência de um cuidador informal para o doente, mas cada 

vez mais surge a preocupação com o desgaste que o cuidador sofre, sendo estes 

frequentemente apontados como as segundas vítimas da doença. 

Pelo exposto, “É premente desenvolver recursos para as famílias que prestam cuidados, 

entre eles, esquemas de substituição para descanso do prestador de cuidados, iniciativas 

de apoio nos locais de trabalho, novas tecnologias de comunicação, apoio financeiro, 

grupos de apoio de entreajuda e serviços da comunidade local” (Imaginário, 2004, p.83). 

 

As necessidades do doente identificadas pelo familiar cuidador, de uma forma geral, 

pode-se concluir que estão relacionadas a satisfação das necessidades fundamentais. 

Neste contexto considerámos Necessidade Humana Fundamental como sendo uma 

necessidade vital que a pessoa deve satisfazer a fim de conservar o seu equilíbrio físico, 

psicológico, social ou espiritual e de assegurar o seu desenvolvimento (Phaneuf, 2001). 

Por sua vez, as necessidades derivam do grau de dependência do doente. A 

dependência pode entender-se como o “…resultado de um processo que se inicia com o 

surgimento de um défice no funcionamento corporal em consequência de uma doença ou 

acidente” (Figueiredo, 2007, p.65). Constituindo um fenómeno de enfermagem, segundo 

o ICN pode ser classificada em vários graus, desde a ajuda ligeira ou parcial até à ajuda 

extrema. “Dependente em grau reduzido, é um fenómeno de enfermagem Dependente 

com as seguintes características específicas: afirmação de que alguém está dependente 

de alguém ou de alguma coisa para ajuda ou suporte e a manifestação das 

características clínicas relevantes que lhe estão associadas é considerada ligeira. 

“Dependente em grau moderado, (…) a manifestação das características clínicas 

relevantes que lhe estão associadas é considerada mediana. “Dependente em grau 

elevado, (…) a manifestação das características clínicas relevantes que lhe estão 

associadas é considerada substancial. “Dependente em grau muito elevado, (…) a 

manifestação das características clínicas relevantes que lhe estão associadas é 

considerada extrema (2000, p.92 e 93). Face ao grau de dependência o cuidador irá 

supervisar, apoiar ou substituir o doente na satisfação das suas necessidades.  

Contudo a maioria dos participantes atribuiu maior importância às necessidades físicas 

em detrimento das necessidades psicológicas.  

Neste contexto, “O hospital tem ocupado uma posição estratégica, na sociedade 

contemporânea, na prestação de cuidados de saúde especializados, que vai além da 

simples evolução científica e tecnológica” (Silva, 2006, p.68), onde a programação da 
alta, passada a situação aguda da doença que motivou o internamento, se revela de 

extrema importância para o doente e famílias de forma a garantir a continuidade de 
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cuidados no domicílio. Neste âmbito, os enfermeiros ocupam um lugar de destaque, 

implementando o processo de enfermagem “…desenvolvendo com a participação do 

utente e seus familiares (ou pessoa significativa) planos de cuidados apropriados que 

minimizem o risco de readmissões ou complicações, promovendo acções programadas 

de ensino (informação, demonstração e treino), envolvendo-os desde início no processo 

de cuidados” (Augusto, et al., 2002, p.47 e 48). 

A “pertinência” da informação recebida no internamento vai capacitar o cuidador para 

realizar de forma competente o seu papel após a alta do doente, promovendo a sua 

permanência no contexto familiar e social.  

Decorrente dos resultados do seu estudo, Moreira (2001, p. 143) propõe que “os 

profissionais de enfermagem deveriam incentivar e proporcionar ao cuidador o 

envolvimento nos cuidados hospitalares, sempre que os cuidadores reúnam condições 

para tal, de forma a preparar progressivamente a família para o acolhimento do doente”. 

As razões que levam um membro da família a cuidar de um familiar que se torna 

dependente, podem ser diversas. “A família constitui o grupo primário básico de apoio e 

que tem o papel mais relevante no cuidado a longo prazo, como é o caso da dependência 

associada à doença crónica” (Sequeira, 2007, p.100), assumindo nestas situações, um 

dos seus elementos o papel de cuidador informal.  

Este processo raramente ocorre de forma voluntária, decorrendo de uma situação 

inesperada sobre a qual o cuidador não tem influência ou opção de escolha, sobretudo 

devido à escassa oferta de alternativas institucionais e ao modo como a família elege o 

cuidador (Sousa, et al., 2004; Figueiredo, 2007; Sequeira, 2007). 

Várias podem ser as razões para esta tomada de decisão, contudo, dum modo geral 

pode-se concluir que para os participantes deste estudo se prendem com factores 

relacionais, tais como a compaixão pelo doente que se tornou dependente, o respeito 

pelas suas escolhas, e a sensação de bem-estar/satisfação por cuidar; a coabitação 

também emerge como determinante e por último o sentimento de obrigação e dever de 

cuidar como algo imposto, sem outras alternativas. 

Corroborando com Nogueira (2003, p.147) “Se a possibilidade de levar o doente para 

outros locais fosse viável, julgamos que situações haveria em que os cuidadores se 

demitiriam do seu papel, encaminhando o doente para os cuidados formais em 

instituições”, realidade esta, verificada frequentemente em contexto hospitalar na nossa 

prática diária, revelando-se o momento de regresso a casa com um impacto muito 

negativo para a família. 
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CONCLUSÃO 
 

“ A doença representa para qualquer indivíduo uma ameaça e um desafio  

que serão vivenciados das formas mais diversas de acordo  

com as idades, as experiências vividas anteriormente, o estado emocional, o 

 apoio efectivo de que dispõe, a capacidade individual de adaptação, 

 as representações mentais que detém de saúde e de doença,…” 
 

Correia, 1996   

 

No momento de concluirmos o nosso estudo, consideramos relevante fazer uma reflexão 

sobre a forma como este se desenvolveu e, também, sobre as conclusões a que 

chegamos. Começando pelo tema escolhido, pensamos que ele continua na cada vez 

mais pertinente, tendo em conta o envelhecimento progressivo da população e o 

aumento das doenças crónicas que se traduz, também, no aumento exponencial de 

pessoas com incapacidades funcionais e cognitivas, tornando-as dependentes no 

contexto familiar. Esta situação repercute-se num forte impacto no sistema de saúde, em 

particular nos serviços de internamento hospitalar, nas famílias e na sociedade. 

Assim, apesar das muitas obrigações e das múltiplas responsabilidades que caracterizam 

a vida das famílias, estas são muitas vezes confrontadas com a função de cuidar do seu 

membro dependente, causando esta situação grande impacto na própria família que opta 

por recorrer, de forma única, a estratégias de coping que promovam uma adaptação 

eficaz ao desafio de saúde. Cada família espera, assim, encontrar “…o seu estilo próprio 

de comunicação, as suas regras, as suas crenças, bem como a forma de manter a 

estabilidade” (Enelow et al., 1999,p.119). 

O contributo dos enfermeiros no processo de adaptação da família, em meio hospitalar, 

bem como na dotação de conhecimentos e capacidades do cuidador e na preparação do 

regresso, assume um papel central numa perspectiva de continuidade de cuidados. 

Por isso, a abordagem à família tem vindo a ser estudada por vários autores. Existem 

vários tipos de abordagem familiar sendo a mais consensual a que concebe a família 

como cliente, centrando-se, na avaliação de todos os seus membros. Assim, a família é 

vista como a soma dos seus membros (Hanson, 2005).  

A família como cliente é, como tal, o alvo dos cuidados, encontrando-se em primeiro 

plano e os indivíduos em segundo. A Ordem dos Enfermeiros (2002) identifica como 

princípios subjacentes à enfermagem familiar a inclusão deliberada da família no  
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planeamento e na prestação de cuidados ao cliente, a consideração das necessidades da 

família como um todo e não apenas um dos seus membros.  

No entanto, desta investigação emergiram dados que nos levam a considerar a 

abordagem à família como cliente como algo utópico no contexto do estudo. As respostas 

sobre as intervenções dos enfermeiros dirigidas ao cuidador e à família evidenciam-no. 

Apenas um cuidador referiu ter sido alvo da atenção desses profissionais no que diz 

respeito à prevenção de complicações resultantes da tarefa de cuidar. Aliás, todos os 

cuidadores quando questionados sobre a actuação de enfermagem na família se 

demonstraram bastante surpreendidos, revelando desconhecer essa a função dos 

enfermeiros! 

De facto, quando abordamos a família, pela própria natureza intrínseca dos cuidados de 

enfermagem, a relação que estabelecemos é com os seus diferentes elementos 

individualmente e não com a família como um todo. Segundo Li H, 2005 cit. por Reed 

2006, importa considerar o processo familiar como foco de atenção e não colocar a tónica 

dos cuidados apenas no quadro de dependência de um dos membros da família, nem 

exclusivamente nos prestadores de cuidados. 

A situação de dependência num membro da família é vivenciada frequentemente com 

agressividade e dor; surge conflito e alteração nas motivações, o que se repercute no 

contexto familiar, sendo a família confrontada com novas exigências para as quais, em 

regra, não está preparada.  

Por isso, a avaliação da dependência é fundamental e tem como finalidade determinar as 

necessidades de cuidados para posteriormente ser definido, pelos serviços de cuidados 

domiciliários com a pessoa e a família, um modelo de intervenção adequado, 

nomeadamente quanto aos cuidados de saúde e de apoio social, à sua periodicidade e 

duração. Como refere Costa (2002,p.27) “A vulnerabilidade e dependência dos idosos 

determinam estratégias de intervenção profissional marcadas pela singularidade…”. 

A forma como cada família se reorganiza e se adapta é única, e é sobre esta 

individualidade que nos ocupámos neste trabalho.  

Na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a Adaptação é definida 

como sendo a “disposição para gerir novas situações e desafios” (2002, p.50). Este termo 

genérico subdivide-se em Coping e Autocontrolo. As respostas ou estratégias utilizadas 

para lidar com o stress, nomeiam-se por processo de coping. Sobre este assunto Bastos 

[et al.] 2005 referem que “ as estratégias de coping utilizadas têm objectivos específicos 

de manter o stress sob limites, (…), restabelecer relações significativas, manter a auto- 
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estima, manter alguma esperança na reabilitação e perspectiva de futuro”. Porém, 

convém salientar que “O conceito de coping no âmbito familiar é ainda mais complexo 

devido à necessidade de atender à especificidade do sistema familiar” Sequeira (2007, 

p.110). 

Neste sentido, Martins (2003) refere que muitas famílias conseguem lidar 

adequadamente com as situações de stress, embora se possa encontrar diferentes 

formas de adaptação que correspondem a diferentes níveis: no primeiro nível, a família 

tem capacidades para, através do tempo, se adaptar e se reestruturar de forma funcional, 

contudo, esta família perante a mesma situação, mas em momentos diferentes da vida, 

pode responder inadequadamente; no segundo nível, surgem famílias com estruturas 

capazes de responder eficazmente a situações repetidas, mas que ficam abaladas 

perante novas situações internas e externas; por último, o terceiro nível, engloba as 

famílias com suporte suficiente para responder eficazmente à situação stressante, não 

deixando de viver uma crise, mas com capacidades organizativas para a resposta.  

 
Assim, pode-se afirmar que o funcionamento da família, perante uma situação de 

dependência de um dos seus membros, está muito dependente da capacidade desta 

mobilizar os seus recursos, sejam internos, sejam externos, de forma a ultrapassar ou 

minimizar a situação de crise. A motivação individual ou familiar para manter e investir 

num plano de cuidados depende em parte da energia, suporte social, estratégias de 

coping e recursos da família (Hoeman, 2000, p.232). 

Contudo, o reajustamento da estrutura familiar, o tipo de problemas a resolver e o coping, 

nas situações de doença súbita, são vividos num momento de mudanças 

comportamentais e afectivas intensas, requerendo por parte da família uma rápida 

mobilização de competências para lidar eficazmente com a situação. De uma maneira 

geral, “cada família tem o seu reportório de estratégias de coping” (Hanson, 2005, 

pag.101) 

É, na nossa opinião fulcral, que os cuidados de enfermagem sejam centrados na família, 

prestados em parceria com esta, o que obriga a algumas mudanças de atitude por parte 

dos enfermeiros, a uma alteração das políticas e da filosofia da instituição e até das 

próprias unidades de saúde.  

Nessa perspectiva, o enfermeiro deve interagir sustentado na relação terapêutica, ajudar 

as pessoas a lidarem com os desafios e com as transições, com o propósito de aumentar 

a saúde e o bem-estar e contribuir para a sua adaptação à nova situação.  

177



                                                       
VIVÊNCIAS DOS CUIDADORES FAMILIARES EM INTERNAMENTO HOSPITALAR – O INÍCIO DA DEPENDÊNCIA 

Conclusão 

Clara Monteiro 

 

 
Para tal, temos a certeza que a presença constante da família durante o internamento 

hospitalar é essencial, uma vez que além de facilitar a recuperação do doente e tornar o 

ambiente hospitalar mais aconchegante, a família viabiliza a prestação de cuidados mais 

individualizados e qualificados, estreitando as relações da tríada, enfermeiro-doente-

família, tornando as acções mais eficazes. Como nos diz Cerqueira (2005, p.30), 

“Havendo uma parceria doente/família/equipas de saúde, consegue-se que haja 

humanização dos cuidados de saúde”. 

Por tudo o que foi dito, reconhecemos a necessidade de um maior investimento na 

preparação da alta do doente, focalizando a nossa atenção preferencialmente na família 

como alvo de cuidados. De acordo com Cunha (1999), “a preparação da alta reveste-se 

de uma importância fundamental para que a família possa receber o elemento 

dependente, cuidar dele, e evitar de alguma forma os reinternamentos sucessivos por 

cuidados deficitários no domicílio”. Deve ser ponderada com responsabilidade, exige um 

diálogo e uma avaliação sensata das circunstâncias em que vive a família, os seus 

papéis, as funções dos seus elementos, como se articulam e a atenção necessária, pois 

a família pode exigir a qualquer momento, uma reformulação das regras e dos padrões 

de funcionamento, que permite vivenciar novas circunstâncias. Neste estudo revelou-se a 

alavanca que permitiu conhecer melhor medos e anseios do cuidador familiar. 

Para tal, a segunda parte desta nossa dissertação foi imprescindível, todos os aspectos 

metodológicos relativos ao nosso estudo empírico estão aí integrados: os objectivos, as 

perguntas de investigação e metodologia, a construção da entrevista e a selecção de 

outros instrumentos de recolha de informação. No que se refere à metodologia escolhida, 

em nossa opinião esta revelou-se uma mais-valia permitindo assim atingir a finalidade 

que delineamos. Apresentámos a análise dos resultados e por fim a discussão dos 

mesmos. Procurou-se que essa análise fosse também suportada com os diferentes 

estudos consultados e com a nossa reflexão pessoal, baseada na experiência. 

Parece-nos importante evidenciar as principais conclusões a que chegamos, ao tentar 

compreender como se adapta a família do doente que se torna dependente, em meio 

hospitalar. As mesmas emergiram da análise e interpretação dos dados, das questões 

formuladas, assim como dos objectivos propostos e vão de encontro ao 

referencial/enquadramento teórico em que este estudo se insere. 

Sobre os principais achados decorrentes da análise dos discursos dos familiares 

participantes emergiram as seguintes conclusões. 
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- As características das famílias que se disponibilizam a acompanhar os doentes 

dependentes durante o internamento, são esposas, noras e filhas, predomínio do 

género feminino, com idades compreendidas entre os 40 e os 67 anos, casados, e com 

baixo nível de escolaridade. Têm profissões pouco diferenciadas, um salário médio baixo. 

Em termos de categoria social, segundo o Índice de Graffar, as suas famílias são 

pertencentes à terceira e quarta classe, o que significa que são famílias em pobreza 

relativa; 

- Sobre a evolução da dependência dos doentes internados, verificamos que a 

dependência se manteve em grau muito elevado, necessitando por isso todos os doentes 

de ajuda extrema de terceiros no momento de regresso a casa; 

- Na compreensão da experiência dos familiares face à dependência, que se instala 

de forma repentina num dos seus membros verificamos: a insegurança, afectividade, 

sofrimento, esperança, impotência, dever de cuidar, existindo assim uma variedade de 

respostas que divergem de indivíduo para indivíduo. 

Estas respostas resultam da percepção que os cuidadores têm das necessidades que 

os doentes apresentam, como sendo do domínio psicológico e social e do domínio 

fisiológico: comunicar, movimentar, eliminar, comer e beber, higiene e vestuário, 

deambular na perspectiva do cuidador não são mais que a resposta para a satisfação das 

suas actividades de vida.  

Segundo Marques (2007, p.46), no continum de vida todo o ser humano realiza, 

normalmente, um conjunto de actividades com o objectivo de preservar a sua 

sobrevivência, saúde e bem-estar.  

Como afirma Imaginário (2004, p.178) “Subjacente ao crescimento, desenvolvimento e 

sobrevivência do ser humano, encontra-se a noção de um conjunto de necessidades”, 

sendo estas fundamentais para Virgínia Henderson, todas se encontram inter-

relacionadas sendo a satisfação de qualquer uma delas, diferente de pessoa para pessoa 

variando com os factores psicológicos, sociais e culturais e com a sua própria percepção 

de “correcto” ou “normal”; 

- As estratégias de Coping utilizadas pelos familiares face aos desenvolvimentos 

de dependência do doente, durante o internamento, como enfrentar a 

situação/dependência, eliminação de barreiras arquitectónicas, aprendizagem de 

capacidades, processo de coping, preservar relação sócio profissional, optimismo e 

partilhar o cuidar, foram as desenvolvidas para minimizar o sofrimento que a pessoa 

experimenta ao perceber uma situação stressante. 
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Folkman (1984) baseada nas definições de Lazarus, define coping como “os esforços 

cognitivos e comportamentais para lidar, reduzir ou tolerar as exigências internas ou 

externas que são criadas por uma situação de stress” (p. 840); 

- Sobre os problemas expressos pelas famílias durante o internamento, emergem as 

dificuldades relacionadas com o cuidar na dependência, cuidar sozinho, 

responsabilidade pela assunção do papel de Prestador de Cuidados, Imprevisto, 

financeiras. Estas dificuldades foram as sentidas por quem nos relatou a experiência de 

ter de cuidar em casa de um membro com dependência. São decorrentes de diversos 

factores com constantes variações ao longo do tempo, em função da própria evolução da 

doença e da situação de dependência, do contexto familiar e da fase do ciclo familiar, das 

redes de apoio, dos sistemas de crenças e, fundamentalmente, da forma como o 

prestador de cuidados percepciona todos estes factores (Brito cit. in Santos, 2008, 

p.138);  

Assim sendo, os cuidadores revelaram também várias necessidades, tais como invocar 

crenças pessoais, no sentido de manter uma atitude positiva, solicitar aprendizagem, 

ajuda de terceiros e alterar o funcionamento familiar, embora consideremos que as 

necessidades expressas continuam a merecer pouca atenção por parte dos profissionais 

de saúde; 

A assistência de enfermagem em meio hospitalar, relativamente à programação da alta, 

pode revelar-se como um problema para as famílias pois continuamos a encontrar 

práticas de intervenção diferentes, relacionadas com o seu início, ocorrendo ainda em 

alguns casos, no momento da alta clínica. Como afirma Hesbeen (2000), a preparação 

para a alta deve iniciar-se o mais cedo possível, a partir do momento de admissão do 

doente. Porém, constata-se que na maioria dos casos, esta realidade não tem passado 

do discurso dos enfermeiros, reduzindo-se quase sempre a um ritual burocrático de 

documentação da informação médica, acrescida de algumas informações verbais, 

momentâneas e pouco sistematizadas, ao cliente e família, surgindo cada vez mais 

situações de recusa de alta por parte destes. Achado este partilhado também por 

Nogueira, 2003; Cainé, 2004;Petronilho, 2007. Nesta perspectiva, Nogueira (2003, p.76), 

acrescenta que o êxito do plano de alta “…vai depender dos profissionais envolvidos e, 

principalmente, do momento do seu início”. 

Por isso, no contexto hospitalar é necessário existir capacidade de organização, para que 

essa preparação seja adequada às reais necessidades de saúde da população, e os 

resultados da intervenção dos profissionais correspondam a ganhos em saúde; 
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- Os processos de reorganização familiar do cuidador do início ao fim do 

internamento, iniciam-se desde então com a assimilação do papel de cuidador que 

normalmente se processa em contexto familiar, sendo diversas as razões para tal e que 

estão subjacentes a factores morais, sociais, e culturais. As razões identificadas são: a 

compaixão, o respeito, a coabitação, as dificuldades financeiras, a satisfação, a 

obrigação/dever. 
Em simultâneo recorreram a redes de apoio, informal (familiar) e formal (profissional e 

institucional), recursos materiais/ajudas técnicas e recursos económicos.  

Partilhando a opinião de Imaginário (2004), os apoios formais e informais ao cuidador são 

essenciais para que o doente dependente possa ser cuidado em contexto familiar e para 

que os cuidadores não cheguem a desenvolver o síndrome de exaustão do cuidador. 

Representando a família um recurso fundamental na manutenção da pessoa dependente 

no domicílio, a eficácia dos cuidados informais prestados exige, a presença de redes de 

apoio devidamente organizadas e acessíveis (Moreira, 2001; Augusto, 2002), quer da 

rede informal, quer da rede formal que garantam a continuidade e a qualidade dos 

cuidados; 

- Sobre o processo de adaptação da família à situação de doença com 

dependência, envolve uma sobrecarga de papéis, pela necessidade de assumir o papel 

de cuidador ao qual se associam outros papéis desempenhados até então pelo membro 

afectado, assim esta situação será vivenciada como um momento de dificuldade, pois 

ocorre mudança na vida do doente, do cuidador e da família, exigindo uma preparação do 

regresso a casa; 

No momento da alta, as famílias quando questionadas sobre a sua preparação para 

receber o membro dependente em casa reagem de diversas formas, pois cada família 

vivência este processo de forma única, desde a impotência, ambivalência, o sentir-se 

capacitado para cuidar, insegurança, incerteza/rejeição, não-aceitação do estado de 

saúde, aceitação do estado de saúde, adaptação/transição positiva, são os sentimentos 

transmitidos por alguém que assume o papel de cuidar; um processo complexo que 

revela muitas dificuldades e que exige da família a necessária adaptação. Esta 

adaptação pode ser dificultada por intercorrências a nível pessoal, familiar profissional e 

social.  

Constituem intercorrências para os cuidadores, o tempo disponível para actividades 

diárias/Independência, tempo disponível para a família, restrições sócio-familiares, 

funcionamento familiar, sobrecarga do cuidador, agravamento do estado de saúde, 

transição negativa, modificação do padrão de vida habitual, porque são mudanças que  
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segundo Silva (2006, p.52), geram, frequentemente, problemas de stress, de saúde 

mental, sentimentos de frustração, ansiedade, inquietação e uma preocupação constante 

em quem cuida directamente dela e em todos os outros familiares”. 

Entrevistar o cuidador familiar em três momentos distintos ao longo do internamento, 

permitiu-nos perceber as diferenças existentes relacionadas com os períodos de 

transição que ocorrem durante o processo de doença.  

Assim, de acordo com a literatura consultada in Jorge (2004) o cuidador num primeiro 

momento, vivencia a fase de crise (p.22) que consiste em enfrentar a realidade e pode 

incluir cinco etapas: impacto, desorganização funcional, procura de uma explicação, 

pressão do meio social, e perturbação emocional, em que se lhe colocam algumas 

tarefas importantes tais como aprender a lidar com a incapacidade, com o ambiente 

hospitalar, aceitar mudanças, ser capaz de partilhar e definir objectivos em situação de 

crise e de reorganização. Pelo descrito, neste momento o cuidador apresenta-se 

habitualmente muito receptivo às orientações dadas.   

No segundo momento, surge a fase crónica ou fase de adaptação ou fase de 

reorganização, (p.24), em que os cuidadores se habituam a viver com a doença. Nesta 

altura já participaram da prestação de cuidados e começam a consciencializar as 

mudanças que esta situação irá acarretar, bem como a percepcionar a sobrecarga desta 

tarefa, levando por vezes a deixar de comparecer no hospital, recusando mesmo o 

regresso a casa do seu membro dependente.  

Num terceiro momento, a fase terminal (p.24) compreende a inevitabilidade da 

dependência, bem como o regresso à vida “normal” fora do hospital. Neste momento, os 

cuidadores face à situação de dependência resignam-se, tornando-se por vezes mais 

receptivos a ajudas disponíveis. 

Pelo exposto, consideramos que os resultados deste estudo constituem um importante 

contributo para o conhecimento dos cuidados familiares. Contudo, não é nossa pretensão 

extrapolar estes resultados à população em geral, atendendo à natureza qualitativa da 

investigação, mas sim relatar vivências únicas e individuais. 

Em termos de síntese, diremos que é fundamental o melhor conhecimento possível sobre 

o impacto da situação de dependência sobre a família, no sentido de existir o 

planeamento ajustado de intervenções de apoio, centradas em todo o núcleo familiar e 

não exclusivamente no doente. 

Queremos, ainda, salientar que neste estudo sempre respeitamos os aspectos éticos 

dado que nos preocupamos com a protecção dos direitos e das liberdades dos familiares  
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cuidadores que participaram no processo de investigação, desde a determinação do 

problema até à conclusão do estudo. Como refere Fortin (1999,p.113) “Na persecução da 

aquisição dos conhecimentos, existe um limite que não deve ser ultrapassado: este limite 

refere-se ao respeito pela pessoa e à protecção do seu direito de viver livre e dignamente 

enquanto ser humano”. 

O cumprimento do tempo académico foi a grande dificuldade que com entusiasmo 

tentámos ultrapassar, pois temos a certeza que dedicação não nos faltou. Esta fase 

embora limitada no tempo face à necessidade de apresentação, pode ainda ter 

desenvolvimentos de aprofundamento e delimitação do presente estudo. 

Ao reflectirmos sobre a realidade transmitida pelos cuidadores familiares e atendendo às 

conclusões do nosso estudo gostaríamos de expressar algumas sugestões que 

irromperam da sua realização: 

- Incluir no modelo de colheita de dados de enfermagem, aspectos relacionados 

com as dificuldades apresentadas pelas famílias - Modelo de Avaliação Familiar; 

- Partilhar os resultados deste estudo com a equipa de enfermagem envolvida no 

mesmo, de forma a reflectir sobre o modelo de práticas em uso face ao fenómeno 

estudado, perspectivando as mudanças necessárias, com vista à melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem familiar; 

- Sensibilizar a equipa para a mudança de atitude, para o envolvimento da família 

na prestação de cuidados ao doente sob a forma de parceria; 

- Aprofundar o conhecimento das expectativas e necessidades das famílias em 

meio hospitalar; 

- Envolver, também, a família e os enfermeiros num estudo a desenvolver 

posteriormente. 

Do ponto de vista sociológico, este estudo assume importância, pois os seus resultados, 

poderão aumentar o conhecimento dos enfermeiros e de outros técnicos de saúde sobre 

a forma de pensar e intervir na família, e permite-nos ainda reflectir sobre a preparação 

da alta e sobre a participação e o contributo dos enfermeiros na adaptação ao papel de 

cuidador informal.  

Antes de terminar, importa referir que a sensação com que ficamos é que muito mais 

haveria a fazer. No entanto, com o percurso da investigação que desenvolvemos, 

pensamos ter ajudado a construir um entendimento sobre a integração da pessoa 

dependente no seio familiar e a importância da acção do enfermeiro nesta transição.  
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Assim, esperamos que esta dissertação contribua para o enaltecimento da disciplina de 

Enfermagem, mas mais do que este pressuposto, possa contribuir para uma melhor 

compreensão do contexto vivencial da família do doente dependente, em meio hospitalar, 

e deste modo, possamos prescrever intervenções mais ajustadas a cada contexto 

individual, dignificando a profissão e os cuidados. 
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ANEXO I 

Pedido de autorização, para realização de entrevistas, no Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim/Vila do Conde 
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ANEXO II 

Consentimento Informado 
 

201

ajnet
Rectangle



 

202

ajnet
Rectangle



 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

 
 

 

Eu _______________________________________________ declaro que compreendi a 

explicação que me foi fornecida acerca do estudo em que irei participar tendo-me sido 

dada a oportunidade de efectuar as perguntas que julguei necessárias. 

 

Tomei também conhecimento que a informação ou explicação que me foi prestada 

versou os objectivos, os métodos, os benefícios previstos e o eventual desconforto. 

Compreendo igualmente que, sou livre de a qualquer momento me retirar deste estudo. 

Por isso, consinto participar no estudo, autorizando a realização das respectivas 

entrevistas bem como do seu registo em gravador de som. Mais declaro que me foi dada 

a possibilidade de tomar conhecimento dos resultados dos dados obtidos, a meu pedido. 

 

 

 

 

Vila do Conde __ de ____________de 2006 

Assinatura _____________________________________________________________ 

 

O investigador responsável: 

Assinatura _____________________________________________________________ 
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ANEXO III 

Guião estruturado para realização das entrevistas  
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Sou enfermeira, estou a frequentar o Mestrado de Ciências de Enfermagem no ICBAS – Porto 

e encontro-me a realizar um trabalho de investigação que se intitula: “A FAMÍLIA DO 

DOENTE DEPENDENTE EM MEIO HOSPITALAR – ESTRATÉGIAS DE 

COPING”. Este estudo tem como objectivo a melhoria da prestação de cuidados. Para tal 

necessito que colabore comigo na realização desta entrevista. 

Os dados serão trabalhados e conhecidos de forma anónima mantendo-se a confidencialidade 

das pessoas envolvidas. 

Se pretender conhecer os resultados do estudo, estes serão facultados a pedido, após a sua 

conclusão. 

 (Dar/ler/deixar ler o consentimento) 

 
                                                                                           

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DO CUIDADOR                                                               

    
    
      1- Idade: _____ anos 
 
      2 - Sexo: 

                      Masculino                   Feminino          
 
      3 – Estado Civil: 
 

                     Solteiro                                   Viúvo                                    

                           Casado/União de facto           Divorciado/Separado 

 
      4 – Habilitações literárias:  

                Nenhumas                                       Ensino Secundário 

                            Ensino Primário                              Bacharelato 

                            Ensino Preparatório                        Licenciatura 

                            Curso geral                                     Outras ________________ 

      5. Situação actual face ao emprego:  

                                                                  Empregado         Desempregado 
      6. Número de pessoas dependentes a seu cargo ______ 

      

      7. Área de Residência: 

                                            Rural         Urbana      Suburbana 

Nº Entrevista Momentos

 1º  2º 3º

ENTREVISTA
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     8. Caracterização Social (ESCALA DE GRAFFAR) 
A profissão 

Condições Opção 

Directores de Bancos, de empresas, licenciados, engenheiros, profissionais com títulos universitários ou de escolas 
especiais e militares de alta patente 

 
Chefes de secção administrativas ou de negócios de grandes empresas, subdirectores de bancos, peritos, técnicos e 
comerciantes 

 
Ajudantes técnicos, desenhadores, caixeiros, contra-mestres, oficiais de 1ª, encarregados, capatazes e mestre-de-
obras 

 
Motoristas, polícias, cozinheiros (operários especializados)  
(com ensino primário completo) 

 
Jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza, trabalhadores manuais ou operários não 
especializados 

 
 

O nível de instrução 

Condições Opção 

Ensino universitário ou equivalente (+ de 12 anos de estudo)  
Ensino médio ou técnico superior (10 a 11 anos de estudo)  
Ensino médio ou técnico inferior (6 a 9 anos de estudo)  
Ensino primário completo (6 anos de estudo)  
Ensino primário incompleto ou nulo  
 

Fontes de rendimento familiar 

Condições Opção 

A fonte principal é a fortuna herdada ou adquirida  

Os rendimentos consistem em lucros de empresas, altos honorários, lugares bem remunerados  

Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo, tipo funcionário  

Os rendimentos resultam de salários, ou seja remuneração por semana, por jorna, por horas ou à tarefa  

São sustentados pela beneficência pública ou privada. Não se incluem neste grupo as pensões de desemprego ou de 
incapacidade para o trabalho 

 

 

Conforto do alojamento 

Condições Opção 

Casas ou andares luxuosos e muito grandes, oferecendo aos seus moradores o máximo de conforto  
Categoria intermédia, casas ou andares que sem serem luxuosos, são, não obstante espaçosas e confortáveis   
Casas ou andares modestos, bem construídos e em bom estado de conservação, bem iluminadas e arejadas, com 
cozinha e casa de banho 

 
Categoria intermédia entre 3 e 5  
Alojamento impróprio para uma vida decente, choças, barracas ou andares desprovidos de todo o conforto, 
ventilação, iluminação ou também aqueles onde moram demasiadas pessoas em promiscuidade 

 
 

Aspecto do bairro habitado 

Condições Opção 

Bairro residencial elegante, onde o valor dos terrenos ou o aluguer são elevados  

Bairro residencial bom, de ruas largas com casas confortáveis e bem conservadas  

Bairro em rua comercial ou estreitas e antigas, com casas de aspecto geral menos confortável  

Bairro operário, populoso, mal arejado ou bairro em que o valor do terreno está diminuído como consequência da 
proximidade de fábricas, etc . 

 

Bairros da lata  
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   9. Genograma 

 

1º MOMENTO (dia da admissão) 

1. Como sabe o seu familiar (nome) está dependente de nós para cuidar do corpo. O que 

pensa disto? 

2. Se eu lhe pedisse para ajudar o seu familiar, o que pensa que sentia? 

(medo, confiança, sem dificuldade) 

3. Penso que vai ser o responsável pelo seu familiar. Também penso que o conhece bem. 

No seu entender que necessidades ele tem? (físicas, psicológicas, sociais) 

4. Já alguma vez teve a seu cargo alguém dependente? 

5. Ao olhar para o seu familiar, e ao pensar na sua vida que problemas pensa que vai ter 

durante o internamento do doente? 

 
2º MOMENTO (1 semana após internamento) 
 

1. Já tem ajudado a cuidar do seu familiar (nome) que dificuldade tem? 

2. Que actividades desenvolveu (ou o que fez ou pensa fazer) para ultrapassar essas 

dificuldades? 

3. É capaz de me dizer o que o/a leva a cuidar do seu familiar? 

4. Conta com ajuda de alguém para depois do internamento? Quem? 

(pessoas/instituições) 

5. Ao olhar para o seu familiar, e ao pensar na sua vida que problemas pensa que vai ter 

durante o internamento do doente? E depois da alta? 

 
3º MOMENTO (dia da alta) 
 

1. Hoje o seu familiar (nome) tem alta. Sente-se preparada(o) para o receber em casa? 

2. Na sua opinião o seu familiar (nome) está preparado para ter alta? 

3. Como vê o seu familiar (nome) tem limitações. Quando e como lhe disseram que ele 

iria para casa assim? 

4. Durante o internamento os enfermeiros ensinaram-lhe muitas coisas que a ajudam a 

cuidar do seu familiar. Lembra-se do que lhe disseram? Como lhe disseram? Quando 

lhe disseram? 

5.  Depois de tudo que aprendeu é de opinião que lhe disseram no tempo certo e do modo 

certo? Porquê? 

6. Ao olhar para o seu familiar e ao pensar na sua vida acha que alguma coisa vai mudar, 

no seu dia-a-dia e na sua família? 
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7. Relembre as conversas que teve com os enfermeiros, eles falaram sobre os cuidados ao 

doente e sobre si? Que lhe disseram? E sobre a sua família? 

8. Ao olhar para o seu familiar, e ao pensar na sua vida que problemas pensa que vai ter 

depois da alta do doente?  

 

 

Agradeço desde já a sua colaboração e o seu contributo para a realização deste estudo. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                      Investigador: 
________________________ 
Maria Clara Duarte Monteiro 

                                                                                                                        
 
                                                                                                                       Orientador: 

________________________ 
Maria Manuela F. P. S. Martins 
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