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RESUMO  

Os cuidadores informais de doentes dependentes no auto-cuidado, portadores de 

doença incurável com prognóstico reservado, têm de gerir múltiplos desafios 

emocionais uma vez que neste papel são confrontados com a responsabilidade de prestar 

assistência emocional, física, terapêutica e por vezes financeira. Contudo esta 

assistência poderá interferir com aspectos pessoais, familiares, laborais e sociais da sua 

vida.  

A “sobrecarga do cuidador” é uma perturbação resultante do contacto na 

primeira pessoa com a dependência física e incapacidade do doente, que habitualmente 

tem uma relação de parentesco e/ou forte ligação afectiva com o cuidador. Assim, todos 

os factores “stressores” subjacentes a esta perturbação, podem conduzir ao isolamento e 

anulação pessoal de quem cuida, deteriorando a relação com o doente e a qualidade dos 

cuidados prestados. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), deverão ser objectivos dos 

Cuidados Paliativos potenciar o apoio aos cuidadores informais/famílias destes doentes, 

no sentido de diminuir a sua vulnerabilidade emocional e promover a auto-eficácia, a 

esperança e a prestação de cuidados de forma coerente e integrada numa equipa que se 

pretende que seja interdisciplinar. No entanto, reconhecida que é a necessidade de 

assegurar suporte adequado aos cuidadores, levanta-se a questão se este realmente existe 

e se existe, se é aplicado na prática de forma efectiva. Quais são as principais 

dificuldades de quem cuida? Quais os riscos físicos, psicológicos, sociais e financeiros 

aos quais estas pessoas estão sujeitas? O que pode melhorar a qualidade de vida de 

quem cuida e assim melhorar o bem-estar de quem é cuidado? Como é e quem é “quem 

cuida”?  

A área temática deste trabalho-projecto centra-se na “claudicação do cuidador 

informal”, nomeadamente nas repercussões que advêm do acto de cuidar. A sua 

pertinência é justificada pela necessidade de conhecer a situação dos cuidadores de 

doentes com necessidade de cuidados paliativos, os quais, na maioria dos casos, não 

têm na comunidade qualquer apoio de rectaguarda.  
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ABSTRACT 

 

The informal caregivers of dependent patients on self-care with incurable 

disease must manage multiple emotional challenges, because they are confronted with 

the responsibility to assist emotional, physical, therapeutic and possibly financial. 

However, this assistance may interfere with personal, familiar and social aspects of their 

life.  

The "caregiver burden" is a disorder resulting from the contact with physical 

dependence and inability to care the patient that usually has a familiar relationship and 

strong emotional bond with the caregiver. Thus, all "stressors" factors that underlie this 

disorder, can lead to isolation and avoidance of personal caregivers, deteriorating 

relationship with the patient and quality of care provided.  

According World Health Organization (WHO) should be the objectives of 

Palliative Care support informal caregivers / families of these patients in order to 

decrease their emotional vulnerability and promote self-efficacy, hope and care in a 

consistent and integrated into the interdisciplinary team.  

However, if the necessity to ensure adequate support for caregivers is recognized, it 

raises the question if it really exists and if exists, is it applied effectively in practice? 

What are the main difficulties of care? What are the physical, psychological, social and 

financial risks to which these people are exposed? What could improve the quality of 

life for those who care and thereby improve the welfare of those who are cared? How 

and who is "who cares"?  

The subject area of this work-project focuses on "informal caregiver 

claudication", namely the repercussions that arise from the act of caring. Its relevance is 

justified by the need to know the situation of caregivers of patients requiring palliative 

care, which in most cases do not have any support in the community. 
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