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RESUMO 

  

O impacte que os cuidados prestados a idosos dependentes podem ter no 

sistema familiar tem sido habitualmente reconhecido como uma experiência 

física e emocionalmente desgastante, que pode afectar o bem-estar psicossocial, 

a saúde física e a qualidade de vida dos cuidadores. 

Este estudo apoia-se na teoria do stress, avaliação e coping, tendo em vista 

compreender a relação entre o stress dos cuidadores e os efeitos no seu bem-

estar psicológico, saúde física, saúde comparada e qualidade de vida. 

A investigação foi realizada com base em dois estudos. Com a realização 

do Estudo 1, pretendeu-se avaliar o impacte psicológico do cuidado. Estudaram-

se 214 cuidadores principais de idosos não dementes e com dependência 

funcional. O impacte psicológico foi operacionalizado através de escalas de 

avaliação dos estados de humor e de avaliação do cuidado informal. Com a 

realização do Estudo 2 compararam-se diferenças de percepção de Humor, Saúde, 

Saúde Comparada e Qualidade de Vida, entre duas amostras independentes, 

cuidadores (n=214) e não cuidadores (n=111). 

Os dados quantitativos foram tratados através de estatísticas descritivas, 

procedimentos de correlação e regressão. Os dados da avaliação subjectiva da 

experiência de cuidar foram tratados, do ponto de vista qualitativo, através de 

análise de conteúdo. 

 A amostra dos 214 idosos estudados incluiu 136 mulheres e 78 homens, 

com idades compreendidas entre 65 e 99 anos. O perfil clínico dos idosos 

correspondia a idosos cujo diagnóstico prevalecente em ambos os sexos era o 

acidente vascular cerebral (AVC), o que confirma as estatísticas que o identificam 

como o acidente neurológico mais frequente em Portugal e a principal causa de 

morbilidade. Em termos de funcionalidade, 45,6% das mulheres e 41% dos 

homens eram totalmente dependentes nas actividades básicas, enquanto 69,9% 

das mulheres e 61,6% dos homens eram totalmente dependentes nas actividades 

instrumentais. Dados de investigação neste domínio apontam as mulheres como 

sendo mais dependentes funcionais do que os homens. 
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 Os resultados revelaram que os cuidadores tinham um perfil social e 

demográfico comparável ao referido no âmbito de outros estudos. Entre as 

principais conclusões destaca-se o facto de a dependência funcional dos idosos 

não ter emergido consistentemente como um factor determinante do impacte 

negativo do cuidado e, também, o papel preponderante dos recursos pessoais do 

cuidador na percepção positiva da experiência de cuidar. Outros factores foram 

determinantes na avaliação subjectiva da experiência de cuidar: a organização 

das exigências e a estrutura da relação de cuidar, as concessões pessoais e 

sociais e as crenças e os valores dos cuidadores. 

Os resultados mostraram ainda que os cuidadores (n=214) pontuavam 

mais alto nos distúrbios de humor e mais baixo na percepção da saúde, saúde 

comparada e qualidade de vida, do que os não cuidadores (n=111). Esta diferença 

de percepções permite concluir que os cuidadores apresentavam níveis de 

morbilidade consideravelmente aumentados quando comparados com os não 

cuidadores, o que pode querer significar que constituem pessoas de risco no que 

se reporta ao seu bem-estar psicológico, à sua saúde e qualidade de vida. 

 As diferentes experiências relativas ao processo de cuidar oferecem uma 

melhor compreensão dos determinantes psicossociais do bem-estar subjectivo, 

da saúde e qualidade de vida dos cuidadores e um leque de possibilidades de 

intervenção. Este conhecimento é fundamental para ajudar no controlo das 

emoções negativas e na identificação dos preditores dos ganhos. Uma melhor 

compreensão da percepção das famílias acerca dos cuidados ajudará também a 

identificar necessidades, estimular estratégias e a activar e gerar recursos 

capazes de optimizar a vida quotidiana dos cuidadores que, por escolha ou 

obrigação, se vêm confrontados com a situação de cuidar um idoso dependente.  
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ABSTRACT 

 

 The impact that taking care of dependent elderly people can have on 

the family system has been seen as a physically and emotional draining 

experience, that can affect the psychosocial well-being, physical health and 

quality of life of the caregivers. 

 This study is based on the stress, appraisal and coping theory with 

the intention of studying the relation between caregivers’ stress and the effects 

on their psychological well-being, mood, physical health, compared health and 

quality of life. 

 This research was based on two studies. Study 1 intended the 

assessment of the psychological impact of caregiving. A total of 214 primary 

caregivers of non demented and functional dependent elderly people were 

assessed. The psychological impact was operated using assessing scales of 

humour and evaluation of informal caregiving.  

Study 2 intended to compare differences in the perception of Mood, 

Health, and Quality of Life between two independent samples, of caregivers 

(n=214) and non caregivers (n=111). 

 The quantitative data was analysed with descriptive statistics, 

procedures of correlation and regression. The data on the subjective assessment 

of the caregiving experience was analysed qualitatively by content analysis.  

 The sample of 214 elderly people included 136 women and 78 men, 

with ages between 65 and 99 years old. The clinical profile in both male and 

female participants corresponded to a prevalent diagnosis of cerebral vascular 

accident (CVA), which confirms the statistics of it being the most frequent 

neurological accident and main cause of death in Portugal. In terms of 

functionality, 45.6% of women and 41% of men were totally dependent in basic 

activities while 69.9% of women and 61.6% of men were totally dependent in 

instrumental activities. 

 Results revealed that the caregivers had a social and demographic 

profile comparable to that which is referred in other studies. Among the most 

important conclusions we emphasize the fact that the functional dependency of 

the elderly did not emerge consistently as a determinant factor of the negative 
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impact of caregiving and, also, the role of the personal resources of the caregiver 

on the positive perception of the caregiving experience. Other factors were 

determinant in the subjective evaluation of the caregiving experience: 

organization of demands and structure of caregiving relationship, personal and 

social concessions and caregivers beliefs and values. 

 Results also showed that the caregivers (n = 214) scored higher in 

mood disorders, and lower on health perception, compared health and quality of 

life when compared to non caregivers (n = 111). This difference in perceptions 

leads to the conclusion that caregivers present considerably higher morbidity 

levels than non caregivers putting them at risk when it comes to psychological 

well-being, health and quality of life. 

The different experiences concerning the process of caregiving allows a 

better understanding of psychosocial determinants of caregivers’ subjective well-

being, health, and quality of life and a range of possible interventions. This 

knowledge is fundamental to help control negative emotions and to identify gain 

predictors. A better understanding of families’ perceptions will help identify 

needs, promote strategies, and, activate and create resources able to improve the 

daily lives of caregivers who by choice or obligation are faced with taking care of 

an elderly dependent person. 

 



- AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS INFORMAIS AOS IDOSOS - 

 
 

 
 
 

VIII 

RÉSUMÉ 

 

L’impact que les soins aux personnes âgées dépendants peuvent avoir sur 

le système familial est habituellement reconnu comme étant une expérience 

physique et émotionnelle contraignante, capable d’affecter le bien-être 

psychosocial, la santé physique et la qualité de vie du personnel soignant. 

Cette étude s’appuie sur la théorie du stress, évaluation et coping et vise à 

la compréhension de la relation entre le stress des aidants familiaux ou informels 

et les effets sur leur bien-être psychologique, leur humeur, leur santé physique, 

leur santé comparée et leur qualité de vie. 

La recherche fut réalisée à partir de deux études. L’étude 1 prétendait 

évaluer l’impact psychologique des soins, sur une population de 214 aidants de 

personnes âgées non séniles présentant une dépendance  fonctionnelle. L’impact 

psychologique a été opérationnalisé par l’intermédiaire d’échelles  d’évaluation 

d’états d’humeur  et de évaluation des soins informels.  

Avec l’étude 2, furent comparées les différences de perception de 

l’Humeur, de la Santé, de la Qualité de Vie, entre deux échantillons indépendants 

constitués par aidants, (n =214) et non aidants (n= 111). 

Les données quantitatives furent traitées au moyen d’outils issus de la 

statistique descriptive et de processus de corrélation et régression. Les donnés 

issues de l’évaluation subjective de l’expérience de soin furent traitées en termes 

qualitatifs par l’intermédiaire de l’analyse de contenu. 

L’échantillon des 214 personnes âgées était constitué de 136 femmes et 

78 hommes, présentant un âge compris entre 65 et 99 ans. Leur profil clinique 

correspondait en majorité à un diagnostique d’accident vasculaire cérébral (AVC), 

ce qui confirme les statistiques qui identifient l’AVC comme l’accident 

neurologique le plus fréquent au Portugal et la principale cause de morbidité. En 

ce qui concerne la fonctionnalité, 45,6% des femmes et 41% des hommes 

présentaient une dépendance totale pour les activités basiques, tandis que 69,9% 

des femmes et 61,6% des hommes présentaient une dépendance totale pour les 

activités instrumentales. 

 Les résultats montrent que les aidants possèdent un profil social et 

démographique comparable à celui mentionné dans autres études. Parmi les 
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conclusions les plus importantes se démarque le fait que la dépendance 

fonctionnelle des personnes âgées ne soit pas apparue de manière consistante 

comme un facteur déterminant de l’impact négatif du soin et, aussi, le rôle 

prépondérant des ressources personnelles des aidants sur la perception positive 

de l’expérience de soigner. La organisation des demandes et la structure de la 

relation du soin, les concessions dans la vie personnelle et social,  les croyances 

et les valeurs des aidants révélèrent être des facteurs déterminants de 

l’évaluation subjective sur l’expérience de soigner. 

Les résultats montrent encore que les aidants (n=214) obtinrent des scores 

plus élevés en ce qui concerne les troubles de l’humeur et moins élevés en ce qui 

concerne la perception de la santé, la santé comparée et la qualité de vie que les 

non soignants (n=111). Cette différence de perception entre soignants et non 

soignants permet de conclure que les soignants présentent des niveaux de 

morbidité considérablement supérieurs, ce qui peut signifier qu’ils constituent 

des sujets à risque dans le domaine du bien-être psychologique, de la santé et de 

la qualité de vie. 

Les différentes expériences relatives au processus de soins offrent une 

meilleure compréhension des déterminantes psychosociale du bien-être subjectif, 

de la santé et de la qualité de vie du personnel soignant, ainsi qu’un éventail de 

possibilités d’intervention. Cette connaissance est fondamentale pour aider le 

contrôle des émotions négatives et les prévisions des gains. Une meilleure 

compréhension de la perception des soins par les familles aidera à identifier des 

besoins, à stimuler la conception de stratégies, à activer et générer des 

ressources capables d’optimiser la vie quotidienne des soignants, qui par choix 

ou par obligation sont confrontés à soigner des personnes âgées dépendantes.   
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
 

 

O envelhecimento das populações, também denominado de transição 

demográfica, é um fenómeno social actual com consequências sociais e 

económicas e com repercussões na saúde e bem-estar individual das pessoas. O 

envelhecimento demográfico, definido pelo aumento das pessoas idosas na 

população total, em detrimento da população jovem, e/ou da população em idade 

activa, tem vido a aumentar em Portugal. A proporção da população idosa, que 

representava 8,0% do total da população em 1960, mais que duplicou, passando 

para 16,4% em 2001. A realidade portuguesa dá conta que, entre 1960 e 2001 o 

fenómeno do envelhecimento demográfico se traduziu por um decréscimo de 

cerca de 36% da população jovem (0-14 anos) e um incremento de 140% da 

população idosa (65 e mais anos). Em 2001, foram recenseados 1702120 

indivíduos idosos o que corresponde a 16,4% da população geral, destes 59% são 

mulheres. A percentagem de famílias com, pelo menos, um idoso é de 32,5% e, 

dentro destas, 50,5% são idosos a viverem sós e 48,1% correspondem a casais de 

idosos (INE, 2002).  

Haverá poucas realidades tão universais como o envelhecimento (Fonseca, 

2004).  

“Ser idoso é uma condição plural dos indivíduos que têm o privilégio de 

experimentar vidas longas. A condição de ser idoso compreende-se na 

sequência das histórias de vida e corresponde a padrões diversificados de 

comportamentos e contextos. As várias formas de envelhecer incluem idosos 

bem sucedidos e activos, mas também idosos incapazes, com autonomia 

limitada pela doença e pelo contexto onde vivem” (Paúl, Fonseca, Martín e 

Amado, 2005, p. 75). 

 

Segundo Fontaine (2000), a velhice bem sucedida está associada à 

reduzida probabilidade de doenças, especialmente aquelas que levam à perda de 
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autonomia, à manutenção de um elevado nível funcional nos planos cognitivo e 

físico, e à conservação de empenhamento e bem-estar subjectivo.  

Embora a maioria das pessoas idosas se encontre funcional e não 

apresente limitações na satisfação das actividades da vida diária, com o passar 

dos anos ocorre um declínio progressivo das funções com distintos graus de 

limitação funcional. Estima-se que existam nove milhões de pessoas idosas muito 

dependentes, 3% das quais vive na Europa. De entre as pessoas idosas com mais 

de 65 anos, 3 a 5% são muito dependentes, 10% com mais de 75 anos são muito 

dependentes, e 25% são-no parcialmente (Joël, 2001). Keennan (2000/2001) 

refere que cerca de 20% das pessoas com mais de 65 anos têm necessidades 

funcionais significativas, requerem algum tipo de cuidados; e 44% das pessoas 

com alta hospitalar necessitam de cuidados continuados.  

Cresce, assim, a exigência real e potencial de cuidados complexos por 

longos períodos de tempo e cresce também a possibilidade de que as famílias e, 

em particular as mulheres, se tornem cuidadores (Matthews, Dunbar, Jacob, 

Serika e McDowell, 2004).  

De acordo com Pearlin e Zarit (1993), cuidar um familiar idoso é, nos dias 

de hoje, uma experiência cada vez mais normativa, que obriga as famílias a 

definir e redefinir as relações, obrigações e capacidades.  

Ao longo do seu ciclo de vida, a família de idosos passa por alguns 

eventos significativos que compõem uma transição ou acontecimento de vida e 

que, de algum modo, determinam as relações familiares e o seu potencial de 

assistência, ou seja, exigem um processo de mudança não só na estrutura como 

nas funções da família. As transições ou acontecimentos de vida nas famílias que 

têm idosos ocorrem no momento em que papéis e responsabilidades se começam 

a transferir entre as gerações, particularmente quando os pais recorrem aos 

filhos para qualquer tipo de ajuda. A relevância das transições para toda a 

dinâmica familiar reside não apenas na aprendizagem que daí advém, mas 

nomeadamente na aceitação de novos papéis, tanto por parte do idoso, como dos 

restantes membros da família. Este processo é frequentemente vivido como uma 

crise, não só pelas exigências materiais que determina, mas também pelas 

transformações na forma de definir todos os elementos presentes na experiência 

familiar (Ângelo, 2000).  
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Habitualmente, as mudanças que intervêm na vida das pessoas assumem 

particular importância porque podem afectar a saúde (Watson, 1998). Segundo 

Hanson (2001), as crises de saúde são acontecimentos críticos na vida das 

famílias, reconhecidos como determinantes em tornar as famílias uma população 

de risco. As famílias em risco são, por isso, vulneráveis à deterioração física, 

mental e também da sua função.  

Na perspectiva de Paúl e Fonseca (2001) e Lazurus e Folkman (1984), a 

doença prolongada pode ser interpretada como uma situação de crise e, 

enquanto situação de crise, a doença prolongada de um membro da família gera 

instabilidade, podendo o stress ser um resultado dessa crise.  

 Os cuidados informais aos idosos implicam, em grande medida, a família, 

na qual se destaca a figura do cuidador principal. O cuidador principal é a pessoa 

que proporciona a maior parte dos cuidados ao idoso, aquele sobre quem recai a 

maior parte da responsabilidade e que não é remunerado pelos serviços que 

presta (Nieto Carrero, 2002; Jamuna, 1997; Davies, 1992).  

O cuidador principal é considerado o eixo da assistência familiar. Porém, a 

prática tem mostrado que o cuidado pode ficar comprometido quando o cuidador 

é um familiar. Por dois motivos básicos: primeiro pela discrepância entre as 

exigências dos cuidados que ele não está apto ou disposto a executar, e segundo 

pelo envolvimento afectivo com um familiar que progressivamente vai perdendo a 

sua autonomia e entrando num processo de degeneração (Vieira, 2004).    

Nolan, Grant e Keady (1996) são da opinião que, apesar de o cuidado a 

idosos dependentes ser uma contingência comum do ciclo da vida, 

frequentemente, as pessoas não se vêem elas próprias como cuidadoras nem 

quando já o são, nem quando projectam o futuro. Isto pressupõe que, 

habitualmente, não há preparação nem treino, o que vai tornar mais difícil o 

desempenho do papel. O cuidador principal de idosos pode ver-se, então, 

exposto a uma elevada carga física e psicológica perante a qual é fácil que 

apresente uma resposta conhecida como stress do prestador de cuidados. 

O stress do prestador de cuidados não é um evento, mas uma combinação 

de circunstâncias, experiências, respostas e recursos que variam 

consideravelmente entre cuidadores e que, consequentemente, diferem no seu 
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impacte, na saúde e comportamento de quem desempenha o papel (Pearlin, 

Mullan, Semple e Skaff, 1990).  

O cuidado informal prestado a idosos dependentes está, pois, longe de ser 

uma realidade homogénea (Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit e Whittlatch, 1995; 

Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990). Contudo, apesar da variabilidade na forma 

como cada cuidador responde à sua situação particular, a investigação dá conta 

de que, com o aparecimento desta nova categoria de pessoas, os cuidadores 

informais, emergiram novos problemas de saúde, problemas sociais e 

profissionais, que fazem deste grupo de pessoas, pessoas de risco, que 

apresentam uma morbilidade consideravelmente superior à de indivíduos da 

mesma faixa etária e condição social que não estão sujeitos a esse tipo de 

sobrecarga (Barreto, in Brito, 2002; Wallesten, 2000).  

Um número significativo de estudos aponta os efeitos da prestação de 

cuidados na saúde dos cuidadores informais. Entre os efeitos negativos para a 

saúde, associados ao cuidado informal, estão o aumento dos níveis de depressão, 

ansiedade e percepção de fraca saúde (Ory, Lee, Tennstedet e Schulz, 2000; Nieto 

Carrero, 2002). O estudo de Schulz e Beach (1999) mostra que os indivíduos que 

reportam tensão permanente associada à prestação de cuidados informais têm 

alto risco de mortalidade durante os primeiros 4 anos da experiência.  

A enfermagem como parte integrante do sistema de cuidados de saúde 

tem o seu foco de atenção na família e como fenómeno de maior interesse a 

resposta aos problemas de saúde reais ou potenciais de indivíduos, famílias e 

grupos. A sua missão é maximizar o nível de bem-estar e o grau de auto 

realização, ajudando os indivíduos, famílias e grupos a determinar e a adquirir o 

seu potencial físico, mental e social e fazê-lo no contexto do meio no qual eles 

vivem e trabalham.  

Ao consistir na facilitação dos processos de transição, “a enfermagem 

preocupa-se com o processo e experiências do ser humano nas quais a saúde e o 

bem-estar percebido são o resultado” (Meleis e Trangenstein, 1994, p. 257). 

A situação de dependência dos idosos é uma transição situacional, que à 

semelhança das outras transições, tem implícitas condições relacionadas com 

significados, expectativas, conhecimentos e competências, organização e bem-



- INTRODUÇÃO - 
 
 
 

 
 

 
 CAPÍTULO I     - 28 -  

estar físico e emocional (Schumacher e Meleis, 1994), factores que os 

enfermeiros precisam conhecer, pois só conhecendo poderão intervir.  

A importância deste conhecimento vem ao encontro da perspectiva de 

Colliére (2003, p. 352), quando refere que: 

“O futuro dos cuidados de enfermagem que permitam a permanência no 

domicílio é objecto de um desafio social, económico e político. Podemos julgar 

uma sociedade pela sua concepção de cuidados e pela forma como os 

prodigaliza e reconhece. O verdadeiro desafio do apoio no domicílio é 

conceber e oferecer uma acção de cuidados vivificante tanto para quem 

beneficia como para quem os presta ”.  

Em Portugal, a realidade sobre o cuidado informal aos idosos é pouco 

conhecida. Dispõe-se de escassos dados sobre o perfil dos portugueses que 

prestam cuidados a idosos não dementes e pouco se sabe acerca da sua 

experiência como cuidadores. Pensa-se, então, ser relevante conhecer a realidade 

portuguesa para que se possa trabalhar na construção de modelos de intervenção 

adaptados às necessidades dos idosos e famílias cuidadoras.  

Avaliar o impacte da dependência causada pela doença, e em particular 

pela doença crónica, na família, é também explorar o que pensa a família, com 

respeito à sua percepção da doença. A percepção da família desempenha um 

papel fundamental na determinação do impacte que tem a doença, nas 

estratégias que usa e, por fim, nas reacções físicas e psicológicas que ocorrem 

(Wright e Leahey, 2000).  

É no âmbito de um contexto social pautado por profundas alterações na 

estrutura familiar e pela insuficiência e inadequação de equipamentos e serviços 

às pessoas idosas e de falta de apoio aos seus cuidadores, que se decidiu 

investigar o impacte que o cuidado pode ter na vida das famílias, procedendo à 

avaliação subjectiva dos cuidadores, para conhecer as suas percepções, 

sentimentos e experiências práticas, as suas maiores dificuldades nos cuidados, 

conhecimentos e competências.  

Nesta perspectiva, este estudo norteia-se por questões relacionadas com a 

interpretação subjacente à experiência de cuidar, uma vez que se partiu do 

pressuposto de que a avaliação cognitiva é um elemento determinante do bem-
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estar subjectivo dos cuidadores. A avaliação subjectiva dos cuidadores afigura-se, 

pois, como um elemento crucial para determinar o bem-estar e como elemento 

chave para a intervenção individual e terapêutica.  

No contexto das projectadas tendências demográficas e das dificuldades 

com que se deparam as famílias cuidadoras, este estudo reveste-se de particular 

importância na identificação do perfil dos portugueses que prestam cuidados a 

idosos, das suas percepções como cuidadores e da forma como lidam com a 

situação.   

A finalidade deste estudo é contribuir para um melhor conhecimento do 

contributo dos cuidadores e dos seus determinantes, da organização da ajuda e 

da situação dos cuidadores que se confrontam com a necessidade de cuidar de 

um familiar idoso, tendo em vista que mais e melhores cuidados possam ser 

prestados.  

Esta investigação está estruturada com base em dois estudos. O Estudo 1, 

de natureza descritiva e correlacional, desenvolve-se a partir de uma amostra 

comunitária constituída por 214 cuidadores principais de idosos não dementes e 

dependentes funcionais. Os seus objectivos principais são: (i) conhecer o perfil 

sócio-demográfico e clínico dos idosos e o perfil sócio-demográfico dos 

cuidadores; (ii) identificar as variáveis potencialmente preditoras do impacte do 

cuidado; e (iii) avaliar a importância relativa das variáveis preditoras do impacte 

do cuidado e os seus efeitos na Avaliação do Cuidado Informal, Estados de 

Humor, Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida dos cuidadores.  

Na segunda parte da pesquisa, desenvolve-se o Estudo 2 a partir de uma 

amostra igualmente comunitária, constituída por 111 não cuidadores. Usando os 

resultados da maior parte da literatura acerca do cuidado informal a idosos 

dependentes, que apontam os cuidadores como um grupo de pessoas com níveis 

de morbilidade consideravelmente superiores aos da restante população 

(Pinquart e Sorensen, 2003) e os pressupostos dos modelos de stress e 

adaptação familiar que postulam que qualquer acontecimento stressante pode 

provocar uma situação de crise (Patterson, 1989; Lazurus e Folkman, 1984), 

compararam-se cuidadores e não cuidadores. O Estudo 2 avalia as diferenças 

sócio-demográficas e de percepção dos Estados de Humor, Saúde, Saúde 
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Comparada e Qualidade de Vida, entre os 214 cuidadores informais de idosos e 

os 111 não cuidadores.  

Pensa-se que a informação resultante desta investigação pode ajudar a 

esclarecer sobre os mecanismos psicológicos que co-determinam o bem-estar 

físico, psicológico e social dos cuidadores de idosos não dementes e com 

dependência funcional. É avaliando e compreendendo as respostas humanas a 

reais e/ou potenciais desvios de saúde, que os profissionais, e muito 

particularmente os enfermeiros, podem proporcionar intervenções que sejam 

proactivas e previnam o aumento do stress na vida dos cuidadores e famílias. 

 Esta tese está organizada em nove capítulos. No fim de cada um deles 

pode encontrar-se a lista de referências bibliográficas relativas a esse capítulo. 

O primeiro capítulo reporta-se à introdução. Nele pode ser encontrada a 

explicitação da problemática, tipo, justificação, finalidade e objectivos do estudo, 

e, também, a referência à estrutura da tese. 

O segundo capítulo é consagrado à conceptualização do envelhecimento e 

da funcionalidade dos idosos numa perspectiva de envelhecimento bem 

sucedido.  

O terceiro capítulo intitula-se Família, Saúde e Qualidade de Vida. Neste 

capítulo aborda-se a família com base na sua estrutura, gerações, papéis, e 

funções, assim como na sua relação com a saúde/doença. A trajectória do 

cuidado familiar, onde se destaca a figura do cuidador principal e a reacção da 

família à doença crónica, são, também, objecto de análise neste capítulo. Faz-se 

referência, ainda, à família como centro de atenção e de cuidados, numa 

perspectiva sistémica. A perspectiva sistémica da família encerra em si a 

compreensão do risco de stress e deterioração da saúde da pessoa que assume o 

papel de cuidador. À luz de uma abordagem desta natureza, a saúde do cuidador 

de idosos implica a compreensão da saúde individual, familiar e comunitária e, 

consequentemente, uma compreensão mais detalhada do seu significado. Neste 

sentido, aborda-se a saúde e a qualidade de vida como entidades estritamente 

relacionadas e, nomeadamente, pelas implicações que o cuidado informal aos 

idosos pode ter a este nível, para o cuidador principal e família.  
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 O quarto capítulo é uma apresentação do modelo teórico de stress (stress, 

avaliação e coping) de Lazurus e Folkman (1984) cujos conceitos base servem de 

referência teórica ao desenvolvimento deste estudo e do modelo de adaptação 

familiar de Patterson (1989). São também apresentadas a descrição e análise, 

mais sucintas, de outros modelos, entre os quais o modelo «Dois factores» de 

Lawton, Moss, Kleban, Glicksman e Rovine (1991). Faz-se referência ao conceito 

de sobrecarga/stress do prestador de cuidados e à forma como se adquire 

habitualmente o papel de cuidador. Algumas variáveis do cuidador (e do idoso) e 

variáveis do contexto do cuidado são apresentadas como factores que podem 

exercer um papel decisivo na percepção dos cuidadores e condicionar os 

resultados da avaliação subjectiva da experiência de cuidar. Abordam-se também 

outras variáveis, com relevância para o cuidado informal aos idosos, como sejam, 

por exemplo, o abuso, as crenças e os valores dos cuidadores, os recursos 

pessoais e sociais, nomeadamente, a auto-eficácia e o suporte social. Refere-se, 

ainda, a relação entre apoio informal e sistema formal de cuidados e procede-se à 

apresentação sumária das características de alguns modelos de protecção social 

na Europa.   

Os quatro capítulos seguintes são dedicados ao estudo propriamente dito. 

Assim, o quinto capítulo centra-se na apresentação do Estudo 1, dedicado ao 

estudo do impacte do cuidado nos cuidadores de idosos não dementes e com 

dependência funcional. Este capítulo encerra o desenho do estudo, as opções 

metodológicas (material e métodos), os procedimentos estatísticos, a 

apresentação e análise dos dados e o resumo das principais conclusões. Na 

sequência, expõe-se o sexto capítulo, relativo ao Estudo 2. Descreve-se 

igualmente o desenho do estudo, as opções metodológicas, os procedimentos 

estatísticos, a apresentação e análise dos dados e as conclusões. O conteúdo do 

sétimo capítulo é dedicado à dimensão qualitativa do estudo, a qual integra o 

Estudo 1. Procura-se na análise de conteúdo a técnica indicada para tratar o 

material não estruturado desta investigação. Faz-se referência à importância da 

complementaridade de dados qualitativos e quantitativos, abordam-se os 

pressupostos teóricos subjacentes à análise de conteúdo como técnica de 

tratamento de dados e os procedimentos adoptados na sua condução. Expõem-se 

aqui os dados resultantes da análise efectuada à questão aberta incluída no 
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questionário geral, nomeadamente, as categorias finais e os temas emergentes a 

partir das narrativas. A discussão dos dados da investigação é objecto do oitavo 

capítulo. Finalmente, no nono capítulo, apresentam-se as conclusões, sugestões e 

implicações para a investigação, a educação e a prática da enfermagem. Este 

capítulo será sede, também, ao nível da secção sugestões, de uma representação 

esquemática sobre o que se considera ser a proposta de um modelo explicativo 

da intervenção dos enfermeiros com as famílias cuidadoras, desenhado em 

função dos resultados do estudo e da pesquisa bibliográfica.  
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CAPÍTULO II - ENVELHECIMENTO E FUNCIONALIDADE 
 

 

Neste capítulo faz-se referência ao envelhecimento normal e ao 

envelhecimento bem sucedido. Aborda-se a funcionalidade física e instrumental 

dos idosos em termos conceptuais e metodológicos, uma vez que o controlo 

pessoal ou conservação da autonomia própria é um indicador do envelhecimento 

bem sucedido e da competência dos idosos na manutenção de condições de vida 

independente.  

 

 

2.1 – ENVELHECIMENTO  

 

O envelhecimento é um fenómeno das populações e indivíduos. Nas 

populações o envelhecimento expressa o sucesso da humanidade porque 

representa o resultado de descobertas e desenvolvimentos, e, ao mesmo tempo, 

o envelhecimento representa um desafio, dados os custos exigidos em 

programas sociais e de saúde. Na perspectiva de Fernández-Ballesteros e Caprara 

(2003), como fenómeno individual, o envelhecimento, para ser descrito, predito, 

ou explicado, tem de ter em conta três aspectos fundamentais: (i) biomédicos; (ii) 

psicológicos; e de (iii) bem-estar social. 

Para Paúl e Fonseca (1999), o envelhecer é um processo complexo de 

evolução biológica dos organismos vivos, mas também um processo psicológico 

e social do desenvolvimento do ser humano. À medida que ocorrem mudanças no 

corpo, alterações funcionais e de papéis sociais, é necessário uma adaptação 

constante na busca de novos equilíbrios, internos e externos. 

Com base numa referência básica, que é o paradigma contextualista, 

Fonseca (2004) apresenta o envelhecimento como parte do desenvolvimento e 

como «resultado» da interacção dinâmica entre o indivíduo intencionalmente 
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activo e os contextos em constante interacção. Para além disso, o envelhecimento 

deve ser entendido como um processo que comporta ganhos e perdas, para cuja 

adaptação concorrem variáveis de natureza intrínseca e extrínseca ao indivíduo. 

Também, na perspectiva de Fontaine (2000), o envelhecimento é o 

conjunto de processos que o organismo sofre após sua fase de desenvolvimento. 

Envelhecimento e desenvolvimento são conjuntos de fenómenos dinâmicos que 

evocam transformações do organismo de natureza biológica ou psicológica em 

função do tempo (mudanças observáveis associadas à idade).  

O que parece acontecer, no entanto, é que não se dispõe ainda de 

conhecimento suficiente para poder estabelecer diferenças entre aquilo que 

constituem as mudanças típicas do envelhecimento, ou seja, os processos 

normais de mudança do organismo humano à medida que se envelhece, e 

aquelas mudanças que são atípicas, anormais e patológicas, motivadas por 

factores ambientais ou por factores intrínsecos ao próprio organismo.  

Falar em padrões de envelhecimento significa falar em diferentes 

experiências da velhice. Birren e Cunningham (1985) distinguiram três padrões 

de envelhecimento: (i) primário; (ii) secundário; e (iii) terciário. 

O envelhecimento primário diz respeito às mudanças intrínsecas ao 

processo de envelhecimento que são irreversíveis, progressivas e comuns a todos 

os indivíduos.  

O envelhecimento secundário está relacionado com as mudanças causadas 

pelas doenças que são dependentes da idade, uma vez que o tempo vivido 

aumenta a probabilidade de exposição a factores de risco. Estes efeitos nocivos 

do envelhecimento têm um efeito cumulativo, o que faz com que os organismos 

apresentem uma vulnerabilidade crescente com o passar da idade. Outra 

possibilidade de envelhecimento secundário diz respeito às doenças relacionadas 

com a idade, ou seja, decorrentes de factores intrínsecos de degeneração. Estas 

doenças desenvolvem-se de acordo com o padrão temporal e não têm a ver com 

os padrões de envelhecimento normal ou primário. 

 O padrão designado de envelhecimento terciário tem a ver com o declínio 

terminal e caracteriza-se por um grande aumento das perdas num período de 

tempo relativamente curto.  
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Actualmente, e num plano mais geral, o desafio fundamental reside em 

possibilitar às pessoas que, não só que morram o mais idosas possível, mas 

também que vivam uma velhice bem sucedida (Fontaine, 2000).  

 

 

2.1.1 – Envelhecimento bem sucedido 

 

O conceito de envelhecimento positivo, envelhecimento com sucesso, ou, 

ainda, envelhecimento bem sucedido, surgiu nos anos 1960 e significava, então, 

quer um mecanismo de adaptação às condições específicas da velhice, quer a 

procura de um equilíbrio entre as capacidades individuais e as exigências do 

meio ambiente. O significado de envelhecer com sucesso, o que cada um de nós 

deve fazer para lidar de forma bem-sucedida com esta tarefa da existência e as 

mudanças sociais para que cada vez mais as pessoas envelheçam bem, reside na 

necessidade de ultrapassar uma visão negativa e estereotipada do 

envelhecimento como sinónimo de incapacidade e declínio, substituindo-a por 

uma abordagem que encare o envelhecimento numa perspectiva global, 

valorizando os aspectos biopsicosociais (Fonseca, 2005).  

López Pisa, ColásTaugis, Hernández Fabà, Ruiz Jiménez, Padín Minaya e 

Morell Macaya (2006) entendem que o envelhecimento está condicionado pelos 

factores genéticos, as alterações fisiológicas, o ambiente social e a atitude 

pessoal face ao facto de envelhecer. No bem-estar, intervêm factores objectivos 

de doença e factores de carácter subjectivo que condicionam uma atitude perante 

a doença e a vivência do processo de envelhecimento. Surge, assim, um novo 

conceito: o envelhecimento bem-sucedido ou saudável, não só como ausência de 

doença e/ou de incapacidade, mas também como a capacidade de enfrentar 

situações stressantes que permite viver esta etapa da vida de forma satisfatória 

apesar da incapacidade ou da doença. Segundo estes autores, os factores que 

mais discriminam entre um melhor ou um pior envelhecimento, são fazer coisas 

úteis, conservar o equilíbrio entre desafios e capacidades, ter uma atitude pessoal 

positiva e dispor de recursos apropriados. O facto de manter a satisfação vital, 

apesar das perdas que acompanham o envelhecimento, depende de habilidades 
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pessoais e de factores protectores sócio-demográficos, psicológicos e sociais, 

para além dos puramente biológicos.  

A velhice bem sucedida é, segundo Fontaine (2000) e Paúl (1996), um 

construto difícil de definir, uma vez que coloca o problema de indicadores ou 

critérios, que são numerosos e por vezes fortemente correlacionados.  

A abordagem multicritérios é, assim, muito frequente. Os critérios mais 

frequentemente evocados pelos investigadores são a longevidade, a saúde 

psicológica, a saúde mental, a eficácia intelectual, a competência social, a 

produtividade, o controlo pessoal ou a conservação da autonomia própria e o 

bem-estar subjectivo (Paúl, Fonseca, Martín e Amado, 2005; Fontaine, 2000). 

Estes critérios são simultaneamente objectivos e subjectivos. O envelhecimento é, 

então, um processo diferencial (muito variável de indivíduo para indivíduo) que 

revela simultaneamente dados objectivos (degradação física, diminuição 

tendencial dos funcionamentos perceptivos e mnésicos, etc.) e dados subjectivos 

que constituem a representação individual do seu próprio envelhecimento 

(Fontaine, 2000).  

 De acordo com Rowe e Kahn (1997) o conceito de velhice bem sucedida 

está conotado com a realização do potencial para alcançar o bem-estar físico, 

pessoal e social e a manutenção da competência em domínios seleccionados do 

funcionamento, através de mecanismos de selecção, compensação e optimização. 

Para estes autores, o envelhecimento bem sucedido engloba três componentes 

principais: (i) baixa probabilidade de doença e doença relacionada com 

incapacidade; (ii) capacidade funcional, física e cognitiva elevada; e (iii) 

compromisso activo com a vida.  

Segundo Paúl (1996), a maioria dos autores converge no sentido de o 

envelhecimento bem sucedido se relacionar com um mais elevado nível de 

funcionamento nos domínios físico, psicológico e social, implícitos numa boa 

adaptação. A perspectiva de Paúl (1996), sobre a questão da velhice bem ou mal 

sucedida, prende-se com a definição de padrões de adaptação do idoso às suas 

capacidades actuais de funcionamento, o que implica quer critérios externos 

sociais, relativos ao que se espera do indivíduo em cada altura, quer critérios 

internos, numa perspectiva individual, o sentir e a vontade subjectiva. Mais 
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recentemente, para Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2005), envelhecer com 

sucesso implica ser competente e empenhado na vida.  

Fonseca (2005), citando Lindinberg e Ormel (1998), reporta-se à 

dificuldade em definir e avaliar critérios de envelhecimento bem-sucedido, dado 

que se misturam frequentemente critérios objectivos (como a longevidade) e 

subjectivos (com a satisfação de vida). Por outro lado, verifica-se a falta de 

estudos longitudinais que permitam compreender o envelhecimento com base 

nos processos de desenvolvimento psicológico nele implícitos «ao longo do ciclo 

de vida» e não apenas «quando se está já a envelhecer». Fonseca (2005) refere, 

então, que não há uma forma única de envelhecer com sucesso e, sendo assim, o 

factor individual surge, pois, como determinante para se falar da inexistência de 

um único caminho de evolução. Diferentes pessoas podem ter diferentes 

percursos de envelhecimento mantendo uma idêntica satisfação com a vida e 

obtendo igual sucesso. Daqui resulta que há diferenças sensíveis quanto ao modo 

como o processo de envelhecimento decorre, quer de acordo com o contexto 

cultural de referência, quer de pessoa para pessoa, relativamente a diferentes 

aspectos considerados, geralmente, como determinantes para o seu bem-estar, 

(condições económicas, saúde, redes sociais, ou o grau de satisfação de 

necessidades psicológicas).  

Numa alusão aos aspectos essenciais da psicologia desenvolvimental do 

ciclo de vida, Fonseca (2005 a) refere que o desenvolvimento está associado a 

processos biológicos e de socialização que, quando relacionados com a idade 

cronológica, são responsáveis por regularidades e diferenças no desenvolvimento 

individual. Entende-se, também, uma vez que o desenvolvimento ocorre em e 

interage como um contexto ecológico em mudança, que o curso de vida das 

diferentes coortes difere de época para época, em função de elementos de 

natureza biológica, social e cultural, os quais não são estáveis. Pode considerar-

se, então, que à luz da psicologia individual do ciclo de vida, o desenvolvimento 

individual ocorre num quadro de contextos mutáveis ao longo do tempo, através 

de uma interacção dinâmica pessoa-meio. E é através desta interacção que o 

desenvolvimento sofre influências de variada ordem que o afectam, que o 

potenciam e que o condicionam.  
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Para Fonseca (2005 a) e Fontaine (2000), a reduzida probabilidade de 

doenças, em especial aquelas que causam perda de autonomia, a manutenção de 

um elevado nível funcional nos planos cognitivo e físico, e a conservação de 

empenhamento social e bem-estar subjectivo reúnem-se em proporções variáveis 

em função das influências de desenvolvimento que os indivíduos sofreram ao 

longo da vida. Estas influências, assimiláveis a factores de desenvolvimento, 

foram objecto de algumas teorizações, entre as quais a de Baltes.  

Mas, que influências são estas que estão subjacentes a esta interacção 

pessoa-meio? 

Fonseca (2005) e Fontaine (2000) referem que Baltes (1987) distinguiu três 

grandes categorias de influências ou de factores: as influências ligadas ao grupo 

etário (age-graded influences); as que estão ligadas ao período histórico (history-

graded influences); e as que estão ligadas à história pessoal (non-normative 

influences). Enquanto as duas primeiras são colectivas, a terceira é individual. 

As influências ligadas ao grupo etário são o conjunto das determinantes 

biológicas e ambientais, fortemente correlacionadas com a idade cronológica, são 

susceptíveis de predição e são comuns a todos os indivíduos. É o caso, por 

exemplo, da maturação biológica, da escolaridade obrigatória durante um certo 

período da vida, ou da reforma, fixada por lei. 

As influências ligadas ao período histórico, também designadas por «efeito 

de coorte», demonstram que as gerações vivem factos históricos diferentes, 

factos sobre os quais não têm controlo directo. Cite-se, como exemplo, as 

mudanças ocorridas no nível e conteúdo educativo que aconteceram durante a 

Segunda Guerra Mundial e que marcaram profundamente as pessoas que as 

viveram. 

Finalmente, as influências não normativas estão ligadas a acontecimentos 

autobiográficos (acontecimentos de vida). Alguns são controlados pelo indivíduo 

como, por exemplo, a escolha da profissão, ou o local de residência. Já outros 

podem ser sofridos e dolorosos, como a viuvez e o desemprego. Estas influências 

têm, no entanto em comum o facto de serem específicas e únicas numa história 

individual de vida. 

De acordo com Fonseca (2005) e Fontaine (2000) Baltes (1987) e Baltes e 

os seus colaboradores (1980) propuseram e especificaram um modelo evolutivo e 
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trifactorial acerca destes tipos de influências, que expõe que cada indivíduo é a 

síntese destas fontes de influências, sendo umas resultantes da velhice normal e 

outras da velhice bem sucedida e cujos efeitos são responsáveis pelo modo como 

o desenvolvimento se desenrola. A força destas influências é, contudo, relativa e 

diferente conforme a idade do indivíduo.  

Assim sendo, as influências normativas relativas à idade são 

preponderantes na infância e declinam até à adolescência, recrudescendo na 

idade adulta e durante o envelhecimento (os factores biológicos são 

preponderantes durante o crescimento e a velhice, para além disso, a 

escolarização e a reforma são acontecimentos que fazem parte da vida dos 

indivíduos). 

Pelo contrário, as influências históricas têm uma força cuja evolução é 

inversa da do grupo etário. Apresentam um efeito particularmente forte na 

juventude e início da idade adulta, antes de declinarem progressivamente, 

reflectindo, assim, a importância do contexto sociocultural na transição 

adolescência-idade adulta.  

Finalmente, as influências não normativas (relativas a acontecimentos de 

vida) adquirem um impacte cada vez mais forte ao longo da vida, ou seja, a partir 

da idade adulta, acentuando os seus efeitos à medida que o indivíduo se 

aproxima da velhice. O envelhecimento surge, então, como um processo de 

individualização e personalização.  

O aumento dos riscos de doenças e de perda de autonomia é, 

tradicionalmente, apresentado como sendo essencialmente provocado por 

factores intrínsecos que escapam ao controlo do indivíduo e que pertencem 

assim à categoria age-graded. De acordo com Fontaine (2000), embora grande 

parte das pessoas idosas mostre êxito no seu envelhecimento, outros há para 

quem o envelhecimento não acontece em boas condições de saúde. A saúde 

constitui, pois, a primeira condição de uma velhice bem sucedida.  

Saúde, que, na perspectiva de Fonseca (2004), não sendo por si só 

condição de felicidade, a sua ausência provoca alterações, através de interacções 

– directas e indirectas – com outros factores da qualidade de vida. A doença 

mobiliza as capacidades de coping dos indivíduos para a recuperação, focaliza 
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toda a actividade e recursos no problema e pode levar à perda de autonomia e 

alterações no desempenho das actividades de vida diária e das relações sociais.  

Esta perda de competência nas pessoas idosas resulta, segundo Paúl 

(2005), da incongruência entre o indivíduo e o meio, ou seja, a que acontece pela 

diminuição das capacidades do indivíduo, pelo aumento das exigências do meio, 

ou por uma combinação de ambos.  

Parece claro, então, que as perdas de vária ordem, presentes no decurso 

do envelhecimento, entre as quais as que comprometem a saúde e a autonomia 

funcional, contribuem para o aumento da vulnerabilidade e do risco da 

dependência, comprometendo o envelhecimento bem-sucedido. 

 Embora convergindo com a ideia de que, uma avaliação integral e 

compreensiva das condições biopsicosociais do idoso pressupõe uma avaliação 

multidimensional, qualquer que seja o contexto em que o idoso está inserido 

(Ruipérez Cantera, 2000), a secção seguinte ocupar-se-á, apenas, da 

funcionalidade física e instrumental, dada a sua relevância para este estudo.  

 

 

2.2 – FUNCIONALIDADE: BASES CONCEPTUAIS E METODOLÓGICAS 

 
A capacidade funcional surge como um novo conceito em saúde, 

particularmente relevante no âmbito de um novo paradigma trazido pelo 

envelhecimento da população. O envelhecimento saudável ou bem-sucedido, 

passa a ser resultante da interacção multidimensional entre saúde física, saúde 

mental, independência na vida diária e integração social. O bem-estar na velhice, 

ou saúde em sentido amplo, parece resultar do equilíbrio entre as diversas 

dimensões da capacidade funcional, sem que isso queira significar, no entanto, 

ausência de problemas nessas dimensões.  
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2.2.1 - Autonomia 

 

A principal consequência da associação entre envelhecimento e 

dependência reside, fundamentalmente, em atitudes negativas em relação à 

velhice. A tendência habitual tem sido, de facto, a de ver o envelhecimento como 

uma luta entre independência e dependência, mais do que olhar para a 

capacidade para a autonomia e a independência e potenciar as capacidades da 

pessoa. Na opinião de Silva (2006) os comportamentos dependentes sempre 

foram considerados mal adaptados e disfuncionais.   

A noção de autonomia é um dos mais relevantes aspectos do estudo do 

envelhecimento, porque suscita questões fundamentais para qualidade de vida 

como, por exemplo, a dependência, a imagem social do idoso em função da sua 

capacidade funcional e a necessidade de adaptação às possíveis mudanças que 

comprometem a sua autodeterminação.  

A importância central da autonomia na velhice é de tal ordem que Paúl, 

Fonseca, Cruz e Cerejo (2001) consideram que, aparentemente, o declínio das 

capacidades biológicas é um dos principais determinantes da condição 

psicológica e social doas pessoas idosas e um dos principais indicadores de um 

envelhecimento melhor ou pior sucedido. O envelhecimento bem-sucedido 

implica, pois, a manutenção do máximo de capacidade de vida autónoma. Para 

Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2005), o critério de sucesso para o 

envelhecimento bem-sucedido é, na sua versão mais básica, a autonomia do 

idoso. Esta noção de competência diária no fim da vida corresponde, também, 

nas palavras de Baltes e Lang (1997), à capacidade de funcionar 

independentemente na comunidade.  

Grande parte dos autores converge no sentido de considerar a autonomia 

como a capacidade ou o direito da pessoa se governar a si mesma e de fazer 

escolhas. A independência, o controlo e a competência são três dimensões da 

autonomia que, dificilmente, podem ser separadas. A independência diz respeito 

à autonomia funcional da pessoa idosa nos planos físico, psicológico e social. A 

dimensão do controlo tem a ver com a capacidade de influenciar o ambiente, ou 

de se adaptar a ele, guardando uma liberdade de acção. A dimensão da 

competência reflecte a capacidade de obter resultados a partir de intenções e de 
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tomadas de decisão (Head, Maas e Johnson, 2003; Benítez del Rosário, 1999; 

Paschoal, 1999; Whal, 1991).  

De acordo com Vieira (2004), a autonomia pode ser definida como a 

capacidade e o direito de o indivíduo poder eleger, ele mesmo, as regras da sua 

conduta, a orientação dos seus actos e os riscos que está disposto a correr, além 

de poder realizar as suas actividades diárias sem depender de ninguém. Assim, 

uma pessoa dependente para certos actos da vida diária, mas dispondo de ajudas 

e serviços necessários, deve ser considerada autónoma. 

Vieira (2004) é ainda da opinião que, em termos de contexto adaptativo, a 

autonomia se reveste de maior importância para o idoso do que, propriamente, a 

independência, já que mesmo dependendo de ajuda a pessoa pode exercer a sua 

autonomia e contribuir, assim, para um estado de bem-estar. 

 

 

2.2.2 – Consequências funcionais da doença  

 

Apesar de o envelhecimento produzir um declínio nas funções com 

distintos graus de limitação funcional (OMS, 1984 in Benítez del Rosário, 1999), a 

ocorrência de dependência grave associada a um elevado grau de incapacidade 

funcional não é um dado uniforme, como também a dependência não é uma 

condição que atinge de modo uniforme todos os domínios do funcionamento dos 

idosos.  

O desenvolvimento da dependência nas actividades da vida diária dos 

idosos é frequentemente considerado como sendo o resultado do declínio 

biológico e da doença (Whal, 1991). Segundo Benítez del Rosario (1999), um 

problema de saúde actual ou potencial pode produzir uma alteração na vida 

diária, ou seja, no desempenho das actividades básicas. A doença, e em particular 

a doença crónica, tem um efeito directo na capacidade dos indivíduos para 

satisfazer as actividades da vida diária e manter condições de vida independente. 

Resultados de investigação empírica sugerem que os efeitos da doença crónica 

contribuem mais para o declínio físico, funcional e social, do que o 

envelhecimento. Os problemas de saúde, em particular, afectam todas as esferas 
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da vida pessoal, sendo a causa mais importante da doença o aparecimento da 

incapacidade que se repercute no indivíduo, na família e nos cuidados de saúde.  

A dependência é uma questão que faz referência à autonomia física, 

psicológica e social, envolvendo, portanto, todas as dimensões da vida da pessoa 

(Ennuyer, 2001; Joël, 2001). É, frequentemente, o produto de patologias, 

múltiplas ou não, associadas em muitos casos a situações sociais fragilizantes. A 

necessidade de ajuda não depende, então e apenas, da natureza da incapacidade, 

mas também de um conjunto de factores individuais como sejam, por exemplo, 

as condições e hábitos de vida, ou a personalidade de cada um (Joël, 2001).  

Para Ennuyer (2001), Puijalon e Trincaz (2000) e Morris (1993), a 

dependência é um conceito socialmente construído. Segundo Ennuyer (2001), a 

dependência remete para duas leituras diferentes do fenómeno.  

O fenómeno da dependência, visto através da definição médica e 

incapacitante da dependência, tem tendência a ver o indivíduo através da sua 

incapacidade funcional, física ou psíquica, ou seja, remete para um estado de 

envelhecimento apenas individual e biológico, modelando a velhice como um 

estado deficitário, evoluindo, inevitável e irreversivelmente, para uma 

incapacidade e necessidade de ajuda.  

Pelo contrário, a definição relacional ou social da dependência remete para 

uma velhice que é o resultado de um percurso social e biológico dentro de uma 

organização social determinada a que chamamos sociedade, ou seja, modela a 

velhice como uma construção social, um facto relativo, em função da pessoa e 

das suas relações com os outros indivíduos.  

Assim, a percepção da dependência como estado deficitário e 

essencialmente biológico, ligado unicamente ao avanço em idade e à necessidade 

de ajuda, tem veiculado uma imagem negativa da dependência em detrimento, 

pois, de uma definição da dependência enquanto relação necessária com os 

outros para a manutenção da solidariedade e da coesão social. Esta última 

perspectiva é, aliás, coerente com os pressupostos que encerram a nova ICF 

proposta pela OMS (WHO, 2001). 
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2.2.3 - Avaliação funcional e actividades da vida diária  

 

A literatura sobre a funcionalidade dos idosos é unânime em considerar 

que quando os idosos vulneráveis são classificados como um grupo homogéneo, 

assume-se que não há individualidade e que a experiência do envelhecimento é 

uniforme.  

Na perspectiva de Ennuyer (2001), o facto de grande parte dos idosos, e 

sobretudo muito idosos, sofrer de dificuldades de ordem física e psíquica, as 

diferentes condições de vida destas pessoas fazem com que elas não constituam 

uma realidade homogénea, nem façam parte de uma categoria social à parte, que 

tem merecido, frequentemente, apenas um tratamento estatístico e conceptual 

específico. A necessidade de cuidados dos mais velhos é desigual pela 

variabilidade individual do envelhecimento e da doença e, consequentemente, se 

os problemas de saúde são diferentes, as soluções devem sê-lo também. 

 É avaliando e conhecendo bem a condição da pessoa idosa que se pode 

melhorar a sua capacidade funcional, diminuir a hospitalização, os reingressos 

hospitalares e a institucionalização de longo prazo (Benítez del Rosario, 1999). 

Para Brenda (2006) manter a funcionalidade nos idosos pode funcionar como um 

filtro ao excesso de medicação, uma vez que os indivíduos funcionalmente 

independentes, não estão, em princípio, sujeitos a certos regimes terapêuticos, 

nomeadamente no que diz respeito ao sono e à actividade.   

Relativamente ao estudo da dependência relacionada com a função, Silva 

(2006) refere que, muitas vezes, a capacidade dos idosos para realizar 

determinada tarefa pode estar presente, mas não ser demonstrada de uma forma 

consistente. Isto deve-se, frequentemente, à influência preponderante que os 

factores ambientais podem ter na manifestação de comportamentos 

dependentes. Muitas vezes, os adultos idosos que têm comportamentos 

dependentes apresentam, aparentemente, um baixo nível de competências, não 

sendo, por esse motivo, correctamente avaliados na sua capacidade funcional. 

Silva (2006) refere ainda que o comportamento dependente nos adultos idosos 

pode ser uma forma de controlo, a qual pode garantir contactos sociais, reduzir a 

solidão, preservar a energia, prevenir o desconforto e reduzir o medo ou a 

ansiedade. Contrariamente, não é a manifestação de comportamentos 
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dependentes, mas o desempenho das actividades da vida diária que, de acordo 

com Brown, Allen, Dwozan, Mercer e Warren (2004), permite contribuir para a 

manutenção dos contactos sociais e reduzir a experiência ou incidência da 

solidão. 

A função converteu-se, nos últimos anos, no melhor detector de doença, 

no principal factor preditor de morte, de institucionalização, de situação 

funcional, de probabilidade de recuperação funcional em programas de 

reabilitação, e no principal objectivo terapêutico para todos os profissionais que 

se dedicam à prevenção e aos cuidados aos idosos (Kolanowski, 2006; Rodríguez 

Mañas, 2000; Benítez del Rosario, 1999). 

De acordo com Rodríguez Mañas (2000), a perda da função é nos idosos a 

principal manifestação de doença, quer esta tenha origem no aparelho locomotor 

(ex. a fractura), quer tenha origem em doenças sistémicas (ex. as demências ou a 

insuficiência cardíaca). Esta perda da função detecta-se pele perda da autonomia 

e pela aparição da dependência que, progressivamente, vão limitando o bem-

estar e a qualidade de vida das pessoas idosas. Convém não esquecer, contudo, 

que, embora a perda tenha origem prioritariamente na doença ou conjunto de 

doenças e manifestações nocivas do envelhecimento, esta perda vem 

habitualmente matizada por condicionantes de natureza psicológica e social 

individuais, as quais devem ser consideradas na hora de avaliar cada idoso.  

 A dependência faz referência, pois, à autonomia física, psicológica e 

social, o que implica a necessidade de estar atento a todas as dimensões da vida 

social das pessoas.  

A dependência funcional é referida por metade dos idosos, em pelo menos 

uma actividade de vida diária (ABVD) ou instrumental (AIVD), (Knover e 

Harrington, 2003; Grando, Meher, Popejoy, Maas, Rantz e Wipke,-Tevis, 2002).  

Outros resultados de investigação apontam a disfuncionalidade como um 

dos principais motivos da institucionalização (Gaugler, Kane, Kane, Clay e 

Newcomer, 2005; Braithwaite, 2000; Ryan e Scullion, 2000), do abuso (Fumer, 

Paveza, Weerd, Fairchil e Guadagno, 2005) e da sobrecarga do cuidador (Gaugler, 

Kane, Kane, Clay e Newcomer, 2005; Vitaliano, Young e Zhang, 2004; Faison, 

Faria e Frank, 1999; Marchi-Jones, Murphy e Rousseau, 1996).  
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Na perspectiva de Ruipérez Cantera (2000) e Benítez del Rosário (1999), a 

avaliação funcional não é um fim em si mesmo, mas só fazendo-a correctamente 

se podem garantir os cuidados necessários e específicos, através da objectivação 

das necessidades. Tem um valor diagnóstico e terapêutico, permite caracterizar 

perfis de envelhecimento e está estritamente relacionada com o conceito de 

saúde e de qualidade de vida. Para além disso, permite identificar, também, 

idosos em risco, a necessidade de cuidados, a evolução do estado de saúde dos 

idosos e o impacte das intervenções (Botelho, 2005; Ruipérez Cantera, 2000; 

Alarcon, 1993 in Benítez del Rosário, 1999). 

 O conceito de Actividades de Vida Diária tem sido operacionalizado para 

ser avaliado em duas áreas: (i) as Actividades Básicas de Vida Diária, (ii) e as 

Actividades Instrumentais de Vida Diária. 

As actividades da vida diária (AVDs) são habitualmente consideradas como 

as tarefas e desempenho ocupacional que o indivíduo realiza diariamente. As 

AVDs são, na verdade, as manifestações das necessidades humanas básicas 

(NHB), com determinantes biológicos, sociais e culturais, e são elementos 

determinantes da autonomia do idoso, tendo, portanto, papel fundamental na 

sua qualidade de vida. Qualidade de vida que, na perspectiva de Bracco (1999), 

deriva de um estado global de auto-suficiência na vida funcional de todos os dias, 

na vida cognitiva, psicológica, social e económica.  

Assim sendo, é fundamental quantificar os atributos e défices 

importantes, funcionais e psicossociais, para que se consiga um plano racional de 

cuidados e de utilização de recursos. Este plano só será conseguido se se 

proceder a uma avaliação e se conhecer aquilo de que a pessoa é capaz e não 

apenas do que é incapaz (Alarcon, 1993, in Benítez del Rosário, 1999). Na 

opinião de Paúl (1993), o contexto em que se deverá situar a avaliação funcional 

do idoso é, ao nível de análise comportamental da capacidade do idoso para 

manter uma vida independente e não ao nível das alterações que estão na base 

da perda da capacidade.  

 Para Botelho (2005), a opção pela prática da avaliação da funcionalidade, 

no acompanhamento dos idosos, pode permitir ainda: (i) a uniformização do 

conceito de autonomia; (ii) a pesquisa e eventual correcção de factores de 

dependência, como a morbilidade física e mental ou o isolamento social; (iii) a 
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promoção de factores de independência, como a actividade física; e (iv) a 

implementação de factores de autonomia, como por exemplo, apoios técnicos ou 

adaptações ambientais.  

Habitualmente cada tipo de doença origina um tipo específico de perda 

funcional e afecta um grupo específico de actividades de vida diária. As 

actividades de vida diária são todas aquelas coisas que fazemos diariamente e 

que são fundamentais para a saúde e autonomia da pessoa. A autonomia ou a 

situação de ser independente não é uma qualidade única e global, integra 

diferentes graus de independência em relação com as funções de vida que se 

pretende desenvolver e as características do meio ambiente, pelo que se podem 

considerar diferentes níveis de autonomia. Existem três tipos de actividades da 

vida diária: básicas, instrumentais e avançadas.  

Especificamente, a autonomia funcional compreende a autonomia para a 

manutenção da vida social, ou seja, a autonomia para as actividades avançadas 

da vida diária (AAVD), a autonomia para a realização das tarefas da vida diária, 

conhecidas como actividades instrumentais (AIVD), e a autonomia para a 

realização das actividades mais básicas do auto cuidado pessoal (ABVD). 

As actividades de vida diária são necessárias para o auto cuidado pessoal e 

permitem a uma pessoa valer-se por si própria. Medem os primeiros graus de 

dependência e quando afectadas podem conduzir à institucionalização. São e 

perdem-se por esta ordem: banhar-se, vestir-se, usar o WC, movimentar-se, ser 

continente e alimentar-se. As actividades instrumentais (AIVD) são necessárias 

para poder viver na comunidade e para poder relacionar-se com os outros. São 

mais complexas que as anteriores (ABVD) e podem perder-se antes. As mais 

habituais são: usar o telefone, cuidar da casa, preparar a comida, fazer compras, 

tratar dos assuntos económicos e usar os meios de transporte. Por seu lado, as 

actividades avançadas (AAVD) são ainda mais complexas que as instrumentais e 

são necessárias para a manutenção da vida social. Quando afectadas podem 

detectar os primeiros graus de deterioração, embora a pessoa possa continuar a 

ser independente. Consideram-se exemplos destas actividades, viajar e praticar 

desporto (Ruipérez Cantera, 2000). 
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2.2.4 - Escalas de avaliação funcional: considerações gerais 

 

De acordo com Rodriguez Mañas (2000: p. 159): 

“A função pode medir-se e os dados dessa avaliação são de uma 

relevância extrema sob o ponto de vista prognóstico e terapêutico, na medida 

em que permitem medir de forma operativa, reproduzível, fiável e sensível à 

mudança, aspectos parciais e globais da função”.  

 

Para Ruipérez Cantera (2000), é evidente a importância que tem para a 

sociedade o facto de ser ou não independente funcionalmente. Poder medir de 

forma rigorosa se existe ou não dependência, para poder planear e agir em 

consequência, é o que proporcionam as escalas de avaliação funcional. 

A avaliação funcional do idoso pode realizar-se através de instrumentos 

específicos, como sejam as escalas de avaliação funcional. Sem esquecer as 

dimensões social, psicoafectiva e mental, o impacte das escalas de dependência é 

muito grande, nomeadamente na objectivação das necessidades (Ennuyer, 2001). 

Contudo, apesar de as escalas de medida serem a melhor forma de quantificar e 

de constituírem uma ajuda preciosa na avaliação da condição da pessoa, não são 

um instrumento de trabalho suficiente, e não substituem o diagnóstico clínico 

nem de enfermagem. Revelam-se, no entanto, de extrema importância para poder 

diagnosticar, intervir e planificar cuidados. Avaliam a função indirectamente 

através das consequências que a sua perda comporta: medem o grau de 

autonomia e o grau de dependência. Dependência esta que, por sua vez, afecta 

os vários níveis de relação da pessoa, desde o mais básico (ABVD), passando pelo 

nível de complexidade intermédia (AIVD), e, finalmente, o nível mais avançado 

(AAVD). Cada um destes níveis de autonomia/dependência estrutura-se à volta de 

uma série de AVDs específicas, que as escalas avaliam através de itens concretos 

(Rodriguez Mañas, 2000). 

As principais escalas de avaliação da autonomia funcional datam da 

década de 60 e referem-se especialmente às actividades básicas e instrumentais. 

À semelhança de todas as escalas (uni e multidimensionais), as escalas utilizadas 

no âmbito dos cuidados aos idosos devem obedecer a critérios/características 

específicos, antes de se optar pela sua utilização, nomeadamente, brevidade, 
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sensibilidade e utilizar escalas capazes de medir pequenas mudanças (Ruipérez 

Cantera, 2000). 

 A escolha e utilização de um instrumento obedecem a um conjunto de 

imperativos metodológicos. Um bom instrumento deve ser pertinente e fiável. 

Antes de se utilizar qualquer escala devem ser ponderados alguns aspectos, 

nomeadamente, se o desempenho de algumas das actividades da vida diária pode 

estar limitado por imposição médica, mais do que por limitação do idoso ou 

limitação de recursos. Deve igualmente ser tido em consideração, no caso de 

avaliação das actividades instrumentais, como seja, por exemplo, a realização de 

algumas destas actividades domésticas por parte dos homens. Acontece que, 

muitas vezes, por razões culturais, a maior parte dos homens não exerce este 

tipo de actividades (Botelho, 2001 a); Rodriguez Mañas, 2000; Benítez del 

Rosario, 1999). A gravidade da dependência também pode variar com outros 

componentes que condicionam essa dependência como, por exemplo, o grau em 

que o idoso aceita ou não a doença, até à existência de barreiras arquitectónicas. 

Por exemplo, não poder descer as escadas de um 4º andar por falta de elevador 

pode transformar o idoso que vive nesse andar sem elevador, dependente para 

todas as actividades instrumentais, e só interferir minimamente na sua 

autonomia para as actividades avançadas, se viver no rés-do-chão (Rodriguez 

Mañas, 2000).  

Segundo Benítez del Rosario (1999), as escalas devem avaliar em função 

do que o sujeito realiza habitualmente e não segundo as possibilidades teóricas 

de poder realizar determinada actividade. Ainda, de acordo com Benítez del 

Rosário (1999), as escalas devem ser usadas com precaução na fase aguda da 

doença porque, nesse caso, serviriam apenas para avaliar a evolução desta. 

Algumas das escalas mais utilizadas na avaliação funcional são: o Índice de 

Katz, Ford, Moskovitz e Jackson (1963); o Índice de Barthel (1965) e a Escala de 

Lawton e Brody (1969) que, seguidamente, se descrevem de forma sumária: 

O Índice de Katz, Ford, Moskovitz e Jackson (1963) tem sido utilizado para 

avaliar o grau de dependência/autonomia em idosos, ou seja, avaliar as 

capacidades funcionais em pessoas com idade avançada. È uma escala 

amplamente utilizada e mede as actividades básicas mediante 6 possíveis 

categorias de dependência: tomar banho; vestir-se; usar o WC; mobilidade; 
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continência ou funcionamento independente; e alimentar-se. A pontuação 

derivada produz informações específicas acerca da independência funcional do 

idoso. Cada item oferece a possibilidade de 3 hipóteses de resposta. 

 

O Índice de Barthel (1965) é um instrumento de avaliação das aptidões 

funcionais do indivíduo em dez actividades básicas: higiene pessoal, alimentar-se, 

uso do WC, vestir-se e tomar banho, controlo intestinal e vesical, deambulação e 

transferências. Cada item oferece a possibilidade de 2, 3 ou 4 hipóteses de 

resposta. A pontuação máxima de 20 traduz a autonomia completa nestas 

actividades (Wade e Collin, 1988). É um instrumento amplamente utilizado para 

medir progressos em processos de reabilitação. 

 

A Escala de Lawton e Brody (1969) é usada na avaliação das actividades 

instrumentais da vida diária. Mede estas actividades em 8 categorias diferentes 

com sub categorias correspondentes: usar o telefone, fazer compras, preparar a 

comida, cuidar da casa, lavar a roupa, usar os meios de transporte, 

responsabilidade pela medicação e gerir os assuntos económicos. Cada item 

oferece a possibilidade de 2, 3, 4 ou 5 hipóteses de resposta. A pontuação obtida 

situa-se entre o mínimo de 1 e o máximo de 8. A pontuação máxima de 8 traduz 

autonomia completa nestas actividades.  

 

Para Lopez Pisa, Colás Tougis, Hernández Fabà, Ruiz Jiménez, Padín 

Minaya e Morell Macaya (2006), actualmente, a sociedade olha já não só para os 

aspectos relacionados com a doença, mas também manifesta uma maior 

preocupação com uma visão mais integrada por aspectos psicossociais e 

fisiológicos. Isto pressupõe ser imprescindível ter um conhecimento mais global 

da pessoa e, sobretudo, do envelhecimento saudável para promover actividades e 

retardar a dependência, assim como potenciar a capacidade funcional, a 

autonomia e a interdependência. De acordo com estes autores, o método mais 

adequado para identificar as pessoas com maior probabilidade de perder a 

capacidade funcional é a avaliação geriátrica básica, a qual, deverá ser 

incorporada na prática clínica das equipas de cuidados domiciliários. Esta 

avaliação deverá ser multidimensional, não relacionada com a idade entendida no 
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contexto individual, englobando a percepção subjectiva e os factores individuais 

e do ambiente.  

Na perspectiva de Ramos (2005), a manutenção da capacidade funcional é, 

em essência, uma actividade multiprofissional. A actual classificação proposta 

pela OMS conhecida como ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health), a qual tem o potencial para poder ser usada 

multidisciplinarmente na classificação dos aspectos do funcionamento humano, é 

coerente com as perspectivas anteriores e reflecte uma nova perspectiva na 

interpretação das consequências das alterações da saúde. 

  A ICF tem vindo a ser actualizada ao longo de duas décadas, e 

proporciona uma linguagem para descrever o funcionamento humano e as 

incapacidades como componentes da saúde.  

A OMS desenvolveu inicialmente (1980) esta classificação multidisciplinar 

das consequências da doença que distinguia entre défice (nível fisiológico), 

incapacidade (nível funcional) e handicap (repercussão social). Esta sequência 

representava um modelo de causalidade linear, que conduzia do médico ao 

social, e que era coerente com o objectivo de determinar as consequências das 

doenças. A relação de causalidade implicava que o médico dominasse o 

funcional, o qual, por sua vez, dominava o social.  

A actual versão da ICF (WHO, 2001) é inerentemente uma classificação de 

saúde e dos estados relacionados com a saúde. O seu principal objectivo é 

proporcionar uma base científica para compreender e estudar a saúde e estados 

relacionados com a saúde, resultados e determinantes. Recentemente, Van 

Achterberg, Holleman, Heijnen-Kaales, Van der Brug e Roodbol (2005) usaram 

esta classificação aplicada ao domínio dos cuidados de enfermagem. Segundo 

estes autores a ICF pode ser útil para a prática da enfermagem, uma vez que 

pode melhorar a comunicação multidisciplinar e, também porque, quer seja na 

avaliação, diagnóstico e/ou resultados, o funcionamento humano é sempre o 

essencial do foco da enfermagem. Na opinião destes autores, o seu uso pode 

eventualmente vir a ser compatibilizado com outras classificações das 

intervenções como por exemplo a NIC e a ICNP.  

A ICF deixou de ser uma classificação das «consequências da doença» 

(1980) para se tornar uma classificação dos «componentes da saúde». Os 
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componentes da saúde identificam os constituintes da saúde, enquanto as 

consequências se focam nos impactes da doença ou outras condições de saúde 

que podem surgir como um resultado. 

A actual versão da ICF tem duas partes, cada uma com dois componentes: 

Parte 1: Funcionamento e Incapacidade 

• Funções do Corpo e Estruturas  

• Actividades e Participação 

Parte 2: Factores Contextuais 

• Factores Ambientais 

• Factores Pessoais 

Cada componente pode ser expresso tanto em termos positivos como 

negativos. O funcionamento e incapacidade de uma pessoa são concebidos como 

uma interacção dinâmica entre condições de saúde e factores contextuais.   

Como classificação, o que a ICF revela, sobretudo, é que o funcionamento 

individual num domínio específico é uma interacção ou relação complexa entre a 

condição de saúde e os factores contextuais (ex., factores pessoais e ambientais). 

Existe uma relação dinâmica entre estas entidades: as intervenções numa destas 

entidades têm o potencial de modificar uma ou mais dessas entidades. Apesar 

desta interacção, é importante, contudo, colher dados destes construtos 

independentemente e explorar associações e relações causais entre eles. 

Os factores contextuais (ex., ambientais e pessoais) interagem com a 

condição de saúde do indivíduo e determinam o nível e extensão do 

funcionamento individual.  

A ICF é baseada na integração de dois modelos opostos: o modelo médico 

que vê a incapacidade como um problema da pessoa, directamente causado pela 

doença, trauma ou outra condição de saúde. O modelo social da incapacidade, 

por sua vez, vê a questão como um problema fundamentalmente criado pela 

sociedade e, basicamente, um assunto relativo à integração plena dos indivíduos 

na sociedade. A incapacidade não é um atributo do indivíduo, mas mais um 

conjunto complexo de condições, muitas das quais criadas pelo ambiente social. 

Ao ser assim, a gestão do problema requer uma acção social, e é da 

responsabilidade da sociedade.  
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2.3 - CONCLUSÃO 

 

Este capítulo apresentou uma perspectiva geral do envelhecimento normal 

e do envelhecimento bem sucedido à luz de alguns  dos conceitos principais 

vigentes, hoje, na Gerontologia a respeito do assunto. Tratou a funcionalidade 

física e instrumental em termos conceptuais e metodológicos, considerando-a 

como um critério básico do envelhecimento bem-sucedido e como uma actividade 

fundamental na avaliação clínica multidimensional, a qual deve ser levada a cabo 

pelas equipas de cuidados domiciliários, não relacionada com a idade entendida 

no contexto individual, mas englobando a percepção subjectiva e os factores 

individuais e do ambiente, numa perspectiva de um envelhecimento saudável.   
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CAPÍTULO III - FAMÍLIA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
 

 

A importância que a família assume como estrutura básica na evolução das 

práticas dos cuidados é a razão pela qual é abordada neste capítulo na sua 

estrutura, gerações, papéis e funções. O estudo do envelhecimento e das suas 

consequências, em termos sociais e de saúde, deixa margem para a intervenção 

da família dentro da qual se destaca a figura do cuidador principal, considerado 

como o eixo da assistência familiar nos cuidados aos idosos e o qual se pode ver 

exposto a uma elevada carga física e psicológica com consequências na saúde e 

qualidade de vida. Nesse sentido, estas duas entidades serão objecto de análise 

neste capítulo. 

 

 

3.1 – DA FAMÍLIA 

 

Mudanças demográficas e sociais têm vindo a determinar profundas 

alterações na família, sendo difícil pensar a família e os movimentos estruturais 

que a atravessam, sem entender novas formas de organização familiar. As 

mudanças sociais, atribuídas à modernidade, reflectem-se de modo significativo e 

de várias maneiras sobre a instituição familiar. 

Não obstante ser hoje amplamente reconhecido o papel da família no 

contexto da sociedade-providência, é necessário ter em atenção os 

condicionalismos que envolvem as famílias actuais para se perceber em que 

medida podem ser responsabilizadas pela solidariedade para com os familiares 

em situação de dependência. Significa, pois, que hoje, mais do que nunca, é 

necessário identificar as características das famílias, uma vez que são um factor 

importante para determinar as necessidades dos cuidados dos seus membros.  
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3.1.1 – Conceito, estrutura, gerações e papéis 

 

Ao longo do tempo, o termo família tem designado instituições e 

agrupamentos sociais diferentes, com grande variabilidade de estruturas e 

funções. Apesar de se verificar ainda a predominância da família nuclear, a 

questão das estruturas domésticas perdeu terreno e cedeu lugar à caracterização 

do novo modelo de família. 

 Na actualidade, existem diferentes modelos de família cuja estabilidade 

de relações e lugar se vê frequentemente alterada, facto que deverá ser 

considerado se se pretende compreender melhor as situações e os processos 

relacionados com a saúde familiar (De La Cuesta, 1995). 

Afectos e diversidade de interrogações conjugais, mudanças profundas 

nos papéis de género, processos complexos de recomposição familiar, são, 

segundo Wall (2003), alguns dos aspectos relacionados com a família 

contemporânea.  

Vieira (2004) é de opinião que hoje a família se estrutura muito mais por 

laços, vínculos e compromissos afectivos do que por consanguinidade, e que a 

sua estrutura e os seus papéis foram adaptados ao que podemos chamar de 

apelos da modernidade. 

Grande parte destas tendências deriva de uma modificação central que 

reside no facto das reacções familiares, e muito especialmente as conjugais, 

deixarem de ser definidas pelas instituições/normas públicas impostas e 

passarem a ser reguladas por acordos privados entre particulares. Significa, que 

com a passagem da conformidade com as instituições para a negociação de um 

pacto, a família passa a ser encarada como uma esfera privada, cuja organização 

e regulação compete aos elementos que a constituem (Roussel, 1992). 

Mas, de que família se fala nos dias de hoje?  

Saber o que significa a família tão pouco resulta inequívoco numa 

sociedade que se encontra em profundas alterações e onde, ao lado de estruturas 

familiares mais tradicionais, se dão – ou se fala – de estruturas familiares pós-

modernas.  

Família é uma palavra que evoca diferentes imagens para cada indivíduo e 

grupo, cujo significado tem evoluído ao longo dos tempos. A família pode ir 
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desde as noções tradicionais de família, como por exemplo a família nuclear e 

alargada, às estruturas familiares, como a família monoparental, a família 

recomposta, a família alargada, a família de acolhimento, e as famílias do mesmo 

sexo (Hanson, 2001). Grove (1996) considera que restringir a definição de família 

ao legal (casamento), à base residencial ou aos laços sanguíneos, é eliminar 

muitos tipos de família que existem actualmente relatados.  

Na perspectiva de Úbeda Bonet (1995), o conceito de família pode variar 

dependendo da perspectiva segundo a qual é contemplado: (i) biológica (laços de 

sangue); (ii) social (grupo organizado que convive segundo normas); e (iii) 

psicológica (interacções e laços afectivos). 

A evolução que a família sofreu e o significado que tem para as diferentes 

culturas oferece uma ampla variedade de definições que têm, contudo, em 

comum, três aspectos essenciais: 

• Existência de laços de interacção, afecto e intimidade entre os seus 

membros; 

• Funcionamento como um grupo que possui características comuns; 

• Existência de um tecto comum ou lar. 

De acordo com Willgerodot e Killien (2004), a emergência de diversas 

formas e estruturas de família resultou em várias mudanças sociais. Muitas 

razões contribuíram para estas mudanças, tendo a imigração introduzido muita 

diversidade cultural nas sociedades.  

Para Folden (2001) e Loveland-Cherry (1996), o aumento do número de 

divórcios e novos casamentos dos cônjuges divorciados criaram combinações de 

famílias nucleares secundárias. Em particular, existe uma grande probabilidade 

de que os filhos possam ser solteiros, as famílias sejam mais pequenas que as 

gerações passadas, as mulheres estejam em força no mercado do trabalho e, 

devido a um aumento da migração, que os membros da família tenham mais 

aptidão a ficar geograficamente dispersos. Muitos casais escolhem coabitar sem 

casamento, e casais homossexuais escolhem viver como famílias. Ainda, 

realidades económicas parecem forçar os filhos adultos a permanecer em casa 

dos pais.  

A família é, assim, uma instituição em processo de mudança e adaptação 

às novas realidades. 
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Ao mesmo tempo que existe a possibilidade de uma convivência familiar e 

intergeracional mais prolongada, a longevidade faz emergir questões específicas 

que até aqui eram inexistentes ou passaram despercebidas. 

Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) entendem que as famílias que vivem, 

na actualidade, o fim da vida, podem, em boa medida, ser consideradas novas 

formas de família, não porque se afastem do ciclo de vida tradicional, mas 

porque vivem uma longevidade sem precedentes, até há pouco tempo, rara, e 

têm como característica mais particular o entrecruzar das gerações: os 

ascendentes, os descendentes, os colaterais e os amigos...   

A longevidade permite aos indivíduos passarem mais tempo das suas vidas 

na condição de avós, pais, filhos e netos e experimentarem a sobreposição 

desses papéis. Trata-se da convivência de quatro gerações que implica uma 

configuração intergeracional de duas famílias geriátricas, quando filhos de 62 

anos se encontram dependentes dos pais de 85 anos (Godard, 1992). 

Com efeito, segundo a socióloga Bazo Royo (2000), vive-se uma revolução 

demográfica com mudanças nas expectativas sociais sobre a velhice, e devido ao 

aumento da esperança de vida e à diminuição da natalidade, as estruturas entre 

as diferentes gerações tornaram-se mais débeis. Também, o aumento da 

diversidade nas formas familiares, normas e costumes, determinou que aconteça 

uma grande heterogeneidade na situação das pessoas idosas e das relações 

familiares. Mudou não só a estrutura familiar, que alargou pelo aumento das 

gerações e a diminuição dos membros de uma mesma geração, mas mudou, 

também, a duração dos papéis e das relações familiares. 

 Actualmente as famílias podem ser de quatro gerações e, sendo assim, o 

tempo de exercício dos papéis alargou significativamente. Mudanças na estrutura 

familiar têm a ver com a procriação e a criação dos filhos, com a chegada do 

primeiro filho e com não ter filhos. Outras influências são as famílias 

monoparentais e o divórcio.  

Uma característica da nova estrutura familiar, devido à diminuição da 

mortalidade e da fecundidade, é a chamada «verticalização», ou seja, aumenta o 

número de gerações vivas incrementando-se as possibilidades de manter relações 

intergeracionais, ao mesmo tempo que contraem as relações intrageracionais ao 

diminuir o número de membros de uma geração. Este processo vai acarretar 
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sérias implicações tanto ao nível da complexidade e potencialidade das relações 

intergeracionais, como das modalidades de convivência multigeracional. 

Refere esta socióloga, que viver mais tempo significa, também, a 

possibilidade de prolongar o tempo em que se mantém o estatuto e se exercem 

os papéis familiares e, consequentemente, significa também a oportunidade para 

as famílias criarem laços afectivos mais fortes. Este aumento da esperança de 

vida dá às mulheres uma grande probabilidade de viver metade da sua vida como 

filhas e também como avós. 

 Já relativamente ao estado civil, na velhice os homens têm mais 

probabilidade do que as mulheres de permanecer casados, devido sobretudo a 

optarem por casar mais tarde, à mortalidade diferencial por sexos e à maior 

tendência em voltar a casar depois da viuvez ou do divórcio. No que diz respeito 

às mulheres, devido à sua maior esperança de vida, e a terem menor tendência 

do que os homens, para voltar a casar após viuvez ou divórcio, estas tenderão a 

manter-se muito mais tempo como viúvas. Dado estas circunstâncias, os homens, 

na velhice, terão mais probabilidades do que as mulheres de poderem não viver a 

extensão/prolongamento nos estatutos e nos papéis.  

Resulta claro, que as características e dinâmicas das famílias de hoje são 

factores importantes que afectam uns mais que outros a capacidade dos seus 

membros para ser cuidadores. Em relação à família e às mudanças de carácter 

estrutural, não só está em causa a prestação de cuidados aos idosos dependentes 

como a continuidade desses cuidados. A próxima crise do estado de bem-estar 

será, pois, nas palavras de Myles (1991, in Bazo Royo, 2000) uma crise de 

prestação de cuidados, devida, em boa parte, à diminuição notável da quantidade 

de tempo dedicado ao trabalho não remunerado por parte das mulheres, dado a 

sua entrada maciça no mundo do trabalho.   

 

 

3.1.2 - Funções 

 

Ao constituir-se como a unidade básica da sociedade, a família sofreu 

transformações profundas, quer na sua constituição quer na sua estrutura, 

devendo considerar-se ainda as suas funções. É geralmente reconhecido que a 
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família existe para satisfazer as funções básicas necessárias à sobrevivência. 

Adicionalmente, a família actua, ainda, como um mediador entre a sociedade e o 

indivíduo.  

As funções desempenhadas pelas famílias têm evoluído com o tempo. 

Algumas delas tornaram-se mais importantes, outras menos. As funções que a 

família desempenha são comummente referidas como resultados ou 

consequências da estrutura da própria família (Friedman, Bowden e Jones, 2003; 

Hanson, 2001). A família é, ainda, a instituição fundamental onde se desenrola a 

vida das pessoas, se expressam e satisfazem a maioria dos seus direitos, 

obrigações e necessidades desde o nascimento até à morte (Bazo Royo, 2000). 

Segundo Friedman, Bowden e Jones (2003) e Hanson (2001), um número 

considerável de funções é assumido pela família: (i) de socialização; (ii) de 

reprodução; (iii) económica; (iv) afectiva; e (v) de saúde.  

A função de socialização é um processo ao longo da vida através do qual 

os indivíduos modificam continuamente o seu comportamento em resposta às 

circunstâncias sociais que eles experimentam. Na família, a socialização refere-se 

ao conjunto de experiências proporcionadas aos seus membros no contexto 

familiar, para poderem participar na sociedade. Uma parte integral da 

socialização na família visa a transmissão de valores. 

A função reprodutiva visa manter a continuidade da família bem como a 

sobrevivência da sociedade. 

A função económica visa sobretudo proporcionar recursos económicos 

suficientes e a sua efectiva distribuição. 

 A função afectiva estende-se à protecção psicossocial e ao suporte dos 

seus membros. Existe um reconhecimento crescente da influência positiva que 

têm os laços afectivos no bem-estar e na saúde pessoal e familiar. Relações 

positivas estão associadas a melhores resultados de saúde, uma vez que 

alimentam um clima afectivo que influencia positivamente o crescimento, o 

desenvolvimento e o sentido de competência pessoal. A afectividade familiar é, 

assim, essencial para promoção de comportamentos e resultados de saúde. A 

importância da função afectiva é vital, tanto para a sobrevivência da família como 

um todo, como para os seus membros individualmente. Consequentemente, a 
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avaliação e intervenção nesta área são cruciais para ajudar a fortalecer as relações 

e a satisfazer outras necessidades de forma mais competente.   

A função de saúde das famílias não é só uma função básica e essencial, 

mas é também uma das funções que contribui para o bem-estar e o 

funcionamento saudável da família. Os investigadores em saúde da família têm 

notado a importância dos efeitos interactivos da saúde dos membros da família e 

da saúde da mesma. O grupo familiar pode manter os seus elementos saudáveis 

através da transmissão de atitudes, crenças, hábitos, promoção da saúde, e 

cuidados aos doentes.  

 

 

3.1.2.1 – Função de manutenção da saúde e interacção entre saúde, 

doença e família 

 

O comportamento da família relacionado com a saúde e doença, ou seja, 

as práticas de saúde e o uso dos serviços de saúde, variam muito de cultura para 

cultura, região para região, família para família. Diferenças familiares, tanto na 

conceptualização do que é a saúde e a doença e as suas crenças na utilização dos 

cuidados de saúde, constituem as razões principais.  

A prevalência da doença na comunidade, o género e as diferenças étnicas 

são factores adicionais que influenciam as conceptualizações de saúde e doença 

(Friedman, Bowden e Jones, 2003; Leddy, 2003; Wright e Leahey, 2000).  

A família constitui uma estrutura básica no sistema social. Em relação com 

o sistema de saúde constitui um suporte fundamental tanto nas acções 

preventivas como na promoção da saúde e nos cuidados durante a doença.  

Desde a perspectiva da saúde, a família é o contexto fundamental onde 

acontece e se resolve a doença. Para Ângelo (2000), a família é parte integrante 

da intervenção em saúde em todas as fases da doença e em todos os contextos 

de assistência, independentemente do grupo etário da pessoa doente, o que 

aponta para a relevância da relação entre o cuidado ao indivíduo e o contexto 

familiar, como um factor indispensável para o cuidado integral da pessoa doente.  

Contudo, na opinião de Donati (1987), apesar da posição central na 

sociedade, e embora muito se tenha investigado e escrito sobre o papel da 
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família na saúde, pouco se definiu em termos de certeza científica e de prática 

adquirida. O papel prático ocupado pela família no sistema de saúde, 

contemplando – por assim dizer – a família desde o ponto de vista das 

instituições de bem-estar (welfare state), é pouco claro. Uma situação que parece 

ainda mais paradoxal, quando se sabe que cerca de 75% de todos os cuidados 

para a saúde se produzem no contexto informal da família alargada.  

Qual é, então, o significado da saúde familiar? 

Para Wright e Bell (2004), Friedman, Bowden e Jones (2003), Hanson 

(2001), De la Cuesta (1995) e Úbeda Bonet (1995), a saúde familiar refere-se à 

saúde individual e à família como um todo. A saúde familiar é um estado 

dinâmico de relativa mudança de bem-estar, que inclui os factores biológico, 

psicológico, espiritual e cultural do sistema familiar. Devido ao facto de a saúde 

dos membros individuais afectar a saúde da família, e vice-versa, é difícil separar 

a família do seu estado de saúde, dos seus membros e do estado de saúde deles. 

Esta abordagem que combina os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, 

culturais e espirituais refere-se tanto a indivíduos como a toda a unidade familiar. 

A saúde de um indivíduo, no continuum da saúde para a doença, afecta toda a 

função da família e, por sua vez, a função da família afecta a saúde de cada 

indivíduo. Assim, a avaliação da saúde familiar envolve a avaliação simultânea 

dos membros da família e de todo o sistema familiar (Friedman, Bowden e Jones, 

2003; Leddy, 2003; Hanson, 2001; Wright e Leahey, 2000).    

É consensual que a condição de saúde/doença dos membros da família e a 

família se influenciam mutuamente (Hanson, 2001; Wright e Leahey, 2000; 

Donati, 1987). Relativamente a esta influência mutua, Wright e Leahey (2000) 

entendem que qualquer doença dentro da família afecta a família como um todo 

e as suas interacções e, por outro lado, a família afecta o curso da doença e a 

condição de saúde dos seus membros. Isto significa que este impacte é recíproco 

e altamente interdependente.  

Porém, de acordo com Friedman, Bowden e Jones (2003), Leddy (2003), 

Bomar (1996), e Donati (1987), as famílias não transmitem a doença e os seus 

efeitos todas da mesma maneira. A ideia de uma relação directa e imediata entre 

a família causadora de doença deve ser rectificada, baseando-se na ideia de que 
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existe uma susceptibilidade diferencial das famílias em converter-se em causa, 

directa ou indirecta, de doença.  

Os tipos e características das estruturas familiares, bem como os perfis 

estruturais (sexo, idade, número de elementos), e variáveis de outra natureza, 

são factores determinantes na transmissão da doença (Friedman, Bowden e Jones, 

2003; Leddy, 2003; Bomar, 1996; Garcia Roca, 1994; Donati, 1987). 

Resultados de investigação apontam para a incidência da doença durante 

os períodos de stress do indivíduo em que este tem pouco ou nenhum apoio, em 

particular, familiar. Ou seja, a probabilidade de doença aumenta, quando se está 

perante uma combinação de stress elevado e falta de apoio. Um problema de 

saúde é considerado como um problema de integração social, nos seus aspectos 

simbólicos e estruturais, colectivos e de relação. Isto quer dizer que as variáveis 

ou factores individuais familiares não contam por si mesmas, mas sim em relação 

com outras variáveis (factores) que caracterizam a estrutura e o estilo de vida da 

família. Por outras palavras, a família é decisiva nos efeitos do aparecimento da 

doença, enquanto sistema e contexto relacional, tanto no que diz respeito ao seu 

interior como ao exterior. Assim, por exemplo, não só a infância é altamente 

vulnerável no caso da perda de um dos pais, como também o são todos os 

indivíduos que ao longo da sua vida passam por situações críticas, se e na 

medida em que estes indivíduos se encontrem em e numa situação de debilidade 

nas suas relações (Donati, 1987).  

Segundo Donati (1987), a investigação epidemiológica mostra que as taxas 

de morbilidade e mortalidade são consideravelmente aumentadas, nas situações 

familiares mais débeis, conflituosas, fragmentadas, ou que, em qualquer caso, 

não podem contar com a família como «recurso». Embora a importância da 

«intervenção das relações sociais», nas quais o indivíduo está inserido, esteja 

longe de ter sido investigada em todo o alcance de compreensão e explicação 

dos fenómenos, pode afirmar-se que é evidente que as situações familiares mais 

difíceis e problemáticas, combinadas com a ausência ou insuficiência de apoios, 

são um factor de crescimento da susceptibilidade/risco às doenças, tanto físicas 

como psíquicas (Friedman, Bowden e Jones, 2003; Leddy, 2003; Hanson, 2001; 

Bomar, 1996; De la Cuesta, 1995; Garcia Roca, 1994; Donati, 1987). 
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Donati (1987) acrescenta, ainda, que família não é só «uma contribuição» 

para as causas da doença, como conjunto de factores intervenientes, 

desencadeados ou colaterais, senão que em alguns casos pode ela mesma ser a 

doença subjacente, ou o factor estrutural de amplificação das patologias. O 

mesmo se pode dizer em relação aos serviços. Geralmente, o papel patológico da 

família é um papel de reforço, ou seja, as respostas que uma família dá quando 

surge uma doença pode contribuir para agravar a doença e a situação no seu 

conjunto, a não ser que existam factores de equilíbrio em sentido contrário. 

Todavia, quando a família é francamente incompetente ou incapaz de produzir 

respostas saudáveis, ela converte-se em fonte de uma condição de vida 

estruturalmente doente.  

 Aludindo à relação entre família e saúde, De la Cuesta (1995) apresenta 

três vertentes: (i) lugar onde se aprendem condutas relacionadas com a saúde; (ii) 

o espaço físico que protege ou precipita a doença; e (iii) o âmbito onde se 

recebem cuidados de saúde. Consequentemente, a função da família na saúde 

pode ser avaliada segundo três aspectos que, na prática, podem sobrepor-se: (i) a 

família como contexto; (ii) a família como causadora de saúde e de doença; e (iii) 

a família como prestadora de cuidados. 

A família como contexto – desde este ponto de vista, a família é o contexto 

onde se aprendem modos de vida que podem favorecer ou prejudicar a saúde 

individual e familiar. Aqui se transmite uma cultura que inclui a da saúde e que 

influenciará os seus membros sobre o autocuidado e comportamento geral. A 

família é o contexto onde a pessoa adoece, se trata e se reabilita. A forma como a 

família gere e lida com a doença de um dos seus membros pode fortalecer ou 

debilitar a saúde deste. 

A família como causa de saúde e de doença – um ambiente seguro, 

emocionalmente estável e com os cuidados necessários, são factores necessários 

para conseguir e manter a saúde. Do mesmo modo que algumas relações 

familiares e a falta de cuidados podem ser factores determinantes do 

aparecimento de doença. 

A família como prestadora de cuidados – a família é cada vez mais um 

recurso importante nos cuidados aos seus familiares, sobretudo idosos e 

doentes. Isto pressupõe um custo, e deixa claro que os cuidadores não só não 
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podem ser os substitutos dos cuidadores/serviços profissionais, senão também, 

que necessitam ser muito apoiados. 

Autores como Friedman, Bowden e Jones (2003) e Donati (1987) acabam 

por concluir que a família é muito mais a primeira unidade de cuidados de saúde 

do que propriamente um instrumento de geração e de difusão de doença.  

Também Friedman, Bowden e Jones (2003), ao referirem-se à interacção 

entre saúde/doença e família, apontam seis estágios que ocorrem numa 

sequência temporal da experiência da família com a doença: (i) esforços da 

família na promoção da saúde; (ii) avaliação dos sintomas; (iii) procura de 

cuidados; (iv) encaminhamento e obtenção de cuidados; (v) resposta à doença 

pela família e pelo cliente (membro familiar doente); e (vi) adaptação à doença e 

recuperação.  

Relativamente ao primeiro estágio, estes autores são da opinião que 

embora, infelizmente, as famílias possam ser a genesis da doença entre os seus 

membros, a promoção da saúde e a redução do risco começa na família.  

O segundo estágio começa quando os sintomas do indivíduo são 

reconhecidos e interpretados. As crenças acerca da doença e o modo como lidar 

com ela influenciam as percepções.  

O terceiro estágio acontece quando a família reconhece que o seu familiar 

está doente e precisa de ajuda.  

O quarto estágio começa quando a família contacta com um profissional 

ou instituição de saúde. A família decide que tipo de serviços é mais apropriado, 

decisão que é influenciada pela disponibilidade e acessibilidade da família aos 

cuidados de saúde.   

O quinto estágio ocorre, na medida em que o cliente aceita os cuidados, 

renuncia a certas prerrogativas e decisões, e assume o papel de doente, 

caracterizado pela dependência dos conselhos dos profissionais de saúde, pela 

colaboração e pelo esforço na reabilitação. A definição e desempenho deste papel 

serão influenciados pelo background sociocultural e idiossincrático da família. 

Durante esta fase, a família precisa de fazer um ajustamento à doença, 

diagnóstico e tratamento do seu familiar. Pode surgir uma crise familiar enquanto 

a família entra num período de desorganização em resposta ao evento stressor 

de saúde.  
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Durante o sexto e último estágio, adaptação à doença e recuperação, as 

famílias desempenham um papel fundamental, de suporte, como cuidadores 

primários.   

No que se reporta ao papel da família na manutenção da saúde dos seus 

membros, Garcia Roca (1994) entende que a redescoberta da família foi possível 

graças a uma nova concepção de saúde pela qual se foi passando, desde a saúde 

entendida como ausência de doença, à saúde entendida como qualidade de vida. 

Deste modo, a família converteu-se num elemento essencial da nova cultura de 

saúde. Contudo, cada sistema de saúde atribuiu à família um papel diferente.  

Enquanto o sistema de saúde esteve centrado na doença como processo 

contagioso que se transmite, a família ficou neutralizada, já que o doente como 

possível portador de doença devia ser separado dela (Existe uma relação intima 

entre a família e a doença, e a influência daquela em gerar, difundir e transmitir 

doença).  

Quando o sistema de saúde passou a enfatizar os aspectos orgânicos da 

doença, passíveis de ser abordados através de intervenções técnicas, a 

intervenção foi orientada para as medidas reparadoras e curativas, e o imaginário 

da saúde focalizou-se nas instituições e nos serviços profissionais. Neste 

contexto, a família passou a adquirir maior relevância, mas como objecto de 

intervenção e como recurso instrumental subordinado à acção médica. 

Finalmente, quando o sistema de saúde enfatiza a saúde como um 

fenómeno global que integra os distintos aspectos interrelacionados entre si, a 

intervenção centra-se nos estilos de vida, nas práticas saudáveis e no auto 

controle da comunidade. A saúde é mais uma questão de qualidade de vida que 

propriamente de serviços médicos. A família é recuperada como sujeito e lugar 

primordial de saúde, capaz de gerar relações sãs e não apenas doença. Os 

problemas de saúde passam a ser considerados problemas de integração social, 

nos seus aspectos estruturais, colectivos e relacionais. 

Só no âmbito desta mudança cultural da saúde, a família adquire um papel 

positivo como sujeito de prevenção, tratamento, reabilitação e inserção. A 

recuperação da família assenta na ideia de que a doença se deve resolver no 

próprio ambiente e no convencimento de que a família é parte, ao mesmo tempo, 

do problema e da solução na criação de estilos de vida saudáveis. 
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 Concluindo, segundo Donati (1987), as diferentes concepções históricas 

do processo saúde/doença determinaram diferentes estratégias para a cura e 

consequentemente, diferentes concepções ideológicas e organizativas dos 

sistemas de saúde. Pode dizer-se, então, que a actual revalorização da família 

reflecte, fundamentalmente, uma nova concepção da saúde, das estratégias de 

cura, da organização dos serviços, que leva a família a ocupar um lugar inédito 

nos sistemas de saúde. Por isso se trata actualmente do sistema informal de 

cuidados mais importante. 

 

 

3.2 – TRAJECTÓRIA DO CUIDADO FAMILIAR  

 

Falar da família na sua estrutura e funções, e sobretudo na função de 

manutenção da saúde dos seus membros e na sua relação com o processo saúde 

doença, é encará-la como entidade cuidadora, o que implica, a necessidade de 

perspectivar a trajectória do cuidado familiar.  

É hoje um dado adquirido que cuidar faz parte da história, experiência e 

valores da família, até ao ponto de a função assistencial ser considerada como 

uma tarefa directamente sua.  

Contudo, afirmar que é a família quem assume a responsabilidade pelos 

cuidados aos idosos é um eufemismo, já que, na realidade, existe um cuidador 

principal que dá resposta às necessidades derivadas dos problemas. 

A literatura recente sobre gerações e a abordagem desenvolvimental da 

família, habitualmente denominada por «carreira familiar», explica basicamente 

as mudanças que ocorrem no sistema familiar ao longo do tempo, incluindo 

mudanças nas interacções e relações entre os diferentes membros que a 

constituem. Sob esta perspectiva a vida da família ocorre ao longo de «estádios», 

sendo um estádio considerado como o intervalo de tempo no qual a estrutura e 

interacção do papel das relações são qualitativa e quantitativamente distintos dos 

outros períodos (Friedman, Bowden e Jones, 2003).   

Actualmente, alguma da literatura descreve «a carreira do cuidador» como 

um processo ou trajectória do cuidado que ocorre, particularmente, em situações 
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que implicam cuidados a longo prazo (Friedman, Bowden e Jones, 2003; 

Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 1995).  

 Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch (1995) deram um contributo 

importante à compreensão do cuidado informal, quando estabeleceram que 

cuidar é uma carreira que evolui no tempo e que, contrariamente a outras, não é 

planeada, nem esperada e quase nunca escolhida. É uma carreira que evolui num 

continuum, que vai das trocas sociais normais entre pessoas completamente 

independentes até à prestação de cuidados que pode envolver diferentes tipos de 

assistência. A progressão do cuidado ao longo do tempo é influenciada tanto por 

factores objectivos, como as características do idoso e as capacidades do 

cuidador, mas principalmente pela avaliação subjectiva que este faz da 

experiência. Habitualmente, o cuidado aos mais velhos ocorre por fases, sendo o 

factor da subjectividade do cuidador de grande importância na passagem de uma 

fase à outra – preparação, aquisição do papel, desempenho do papel e 

desembaraço do papel.   

Segundo Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch (1995), a história da 

prestação de cuidados começa quando um familiar é acometido de uma situação 

crónica, cujo início pode ou não ser insidioso e virtualmente imperceptível, e que 

determina que os padrões de vida familiar comecem a ficar irreversivelmente 

alterados.  

Autores como Wright e Bell (2004), Ward-Griffin e McKeever (2000), 

Richards e Lilly (2001) e Roth (1996) referem que na actualidade, as famílias são 

reconhecidas como o maior contexto para a promoção e manutenção da 

independência e da saúde dos seus membros e como a principal entidade 

prestadora de cuidados em situações de dependência dos seus familiares. 

Décadas atrás, com o desenvolvimento da ciência médica, o lugar do cuidado 

passou gradualmente para o hospital. Ao substituir-se as famílias pela 

hospitalização, as famílias deixaram de ser reconhecidas como entidades 

cuidadoras e foram perdendo a sua rede informal de troca de conhecimentos 

(Kérouac, Pepin, Ducharme, Duquette e Major, 1994).  

Não obstante, refere Leandro (2001), um certo movimento «familialista» 

parece tomar corpo, uma vez que, perante um arsenal de questões sociais de 
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difícil resolução, se volta, de novo, a fazer apelo à família e às comunidades 

locais, procurando encontrar aí remédio para um conjunto de problemas sociais 

não resolvidos, entre os quais os custos de certos encargos com a saúde dos 

idosos.  

Pode dizer-se, que a crise dos sistemas de saúde e de protecção social no 

decurso das últimas duas décadas, resultante em boa parte do envelhecimento 

das populações, deu de novo às famílias a responsabilidade dos cuidados a 

prestar aos familiares, e fez com que os Estados descobrissem o papel central 

ocupado pela família nos cuidados aos seus familiares em situação de doença e 

dependência. Este apelo à solidariedade familiar acabou por desencadear nos 

países ocidentais o desenvolvimento de algumas medidas políticas tendentes, 

senão à desinstitucionalização, pelo menos à institucionalização o mais tardia 

possível, nas melhores condições e só quando considerada necessária. A família 

surge, pois, como um elemento importante de solução e o cuidado fica, assim, 

socialmente dividido entre o Estado e a família. Nos diferentes países europeus, 

passa a assistir-se a um discurso comum centrado na preservação da autonomia e 

dignidade da pessoa idosa, no qual a manutenção no domicílio aparece como 

uma solução a privilegiar a todo o custo (Joël, 2002).  

Na perspectiva de Leandro (2001), as práticas correntes promovem os 

cuidados aos idosos com situações de incapacidade dependendo da mobilização 

dos sistemas de suporte informal. E, ao pretender-se reactivar as solidariedades 

sociais, é às famílias e ainda mais às mulheres, que se faz apelo. Leandro (2001) 

considera que sempre que um idoso no domicílio exige cuidados prolongados, o 

círculo que se ocupa dele de forma continuada é extremamente reduzido e 

recrutado junto dos familiares mais próximos e não propriamente junto de outras 

comunidades de solidariedade informal. 

Também, de acordo com Ângelo (2000), a recuperação da família por parte 

das políticas sociais, ou seja, este reencontro com a família, permitiu às políticas 

sociais descobrir um lugar onde realizar a gestão integrada das necessidades dos 

indivíduos em situação de dependência. A análise de Garcia Roca (1994) ao papel 

da família nos cuidados aos idosos, leva-o a considerar que a acentuada politica 

de desinstitucionalização tem elevado a uma instrumentalização sistemática da 

família, tendo em vista aliviar os custos das políticas sociais e de saúde em 
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pontos sensíveis dos cuidados. Garcia Roca (1994) considera, ainda, que face a 

esta situação, o êxito da desinstitucionalização não está propriamente na família, 

ainda que ela seja importante, mas sim nos serviços de apoio necessários para 

realizá-la sem criar novas discriminações.   

 Joël (2002) aproxima-se dos pontos de vista anteriores, dizendo que os 

países ocidentais descobriram a família como a alternativa menos custosa e mais 

eficaz para cuidar das pessoas que necessitam de cuidados.  

Em suma, prestar cuidados a membros da família é, nos dias de hoje, uma 

actividade normativa e usual (Richards e Lilly, 2001). Independentemente da 

estrutura familiar, social e sócio-política dos países (De La Cuesta, 2004; 1995; 

Joël, 2002), a família é a instituição de apoio mais importante e a fonte preferida 

de assistência e ajuda para a maioria dos idosos na doença crónica e na 

incapacidade (Willgerodot e Killien, 2004; De La Cuesta, 2004; Joel, 2002; Pearlin 

e Zarit, 1993; Stone, Cafferata e Sangl, 1987). Portugal não foge a esta regra. 

Segundo Quaresma (1996), a imagem dos cuidados intra familiares, ou seja, da 

família solidária com os mais velhos, inscreve-se nos valores culturais dos 

portugueses, ainda que existam hoje mudanças apreciáveis na estrutura 

geracional das pessoas idosas. 

 

 

3.2.1 – Doença crónica e cuidados familiares 

 

Habitualmente, até que ocorra um acontecimento grave ou crise que 

imponha mudança, as famílias mantêm padrões mais ou menos estáveis de 

funcionamento ao longo do tempo (Friedman, Bowden e Jones, 2003; Richards e 

Lilly, 2001; Van Riper, 2001; De la Cuesta, 1995; Ùbeda Bonet, 1995). 

 A homeostasia familiar diz respeito aos uso regular de mecanismos para 

manter a estabilidade e o equilíbrio familiar. A família adquire a homeostasia 

através da adaptação, alterando a estrutura familiar, os papéis familiares, e/ou à 

custa de recursos exteriores (Friedman, Bowden e Jones, 2003).  

A família pode, contudo, deixar de funcionar normalmente quando se 

produz um acontecimento vital stressante e isto acontece porque os problemas 
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individuais de saúde transcendem o próprio indivíduo e afectam a família como 

um grupo (Hanson, 2001; Van Riper, 2001; Úbeda Bonet, 1995).  

 Os acontecimentos que impõem alterações assumem duas formas: 

normativas e não normativas. As mudanças ou transições normativas são os 

acontecimentos esperados, os eventos previsíveis de maturação da vida, como o 

casamento ou o nascimento de um filho. Apesar de estas mudanças serem 

previsíveis, podem surgir períodos de crise, até que se consiga a adaptação. Por 

outro lado, as crises não normativas não são previsíveis ou esperadas e podem 

ocorrer a qualquer momento. São exemplos, o diagnóstico de uma doença grave, 

uma morte inesperada. Estes acontecimentos não permitem às pessoas planear 

opções, e pode haver um grande desequilíbrio até que os novos padrões de 

responsabilidade dos papéis sejam restabelecidos (Richards e Lilly, 2001).  

Meleis e Trangenstein (1994) classificam o processo e o resultado das 

interacções complexas, entre pessoa e meio, como uma transição. Estes autores 

referem diferentes tipos de transições: (i) de desenvolvimento individual, (ii) de 

desenvolvimento familiar, (iii) situacionais, (iv) de saúde-doença, e (v) 

organizacionais. O cuidado familiar prestado a um idoso dependente é, segundo 

Meleis e Trangenstein (1994), uma transição situacional.  

Para Roth (1996), a doença, e em particular a doença crónica, constitui uma 

crise particularmente dramática porque acrescenta um conjunto de tensões e 

exigências que interagem com as mudanças normativas que as famílias 

experimentam. O stress surge, então, como um fenómeno comum durante esta 

transição crítica, com repercussões no sistema familiar. 

Porém, como subscreve Van Riper (2001), enquanto a doença aguda requer, 

habitualmente, apenas alterações temporárias na organização e funcionamento 

da vida familiar, a doença crónica pode ocasionar mudanças radicais. Uma 

doença com um período de tempo curto e de cura previsível é habitualmente 

mais fácil de gerir para as famílias do que uma doença longa. Numa doença 

aguda as mudanças não são permanentes e as famílias são capazes de as gerir 

sem alterar drasticamente os seus padrões usuais de funcionamento. Pelo 

contrário, quando a doença é crónica ou em situações de casos terminais, as 

famílias, habitualmente, precisam de alterar os seus modos de funcionamento 

para lidar e adaptar-se com as consequências da doença. 
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No que diz respeito aos cuidados prestados pela família na doença crónica, 

Paúl (1997) considera que estes cuidados se desenvolvem em dois domínios: (i) 

apoio psicológico ligado à satisfação da vida e ao bem-estar psicológico; e (ii) 

apoio instrumental que está relacionado com a ajuda física em situações de 

diminuição da capacidade funcional do idoso e perda de autonomia física 

temporária ou permanente.  

 Ainda, no que concerne aos cuidados, Bowers (1987) concluiu que o 

cuidado informal é mais a interpretação ou significado que o cuidador atribui a 

um comportamento do que a natureza ou exigências do comportamento em si. 

No estudo realizado com cuidadores de idosos Bowers (1987) identificou cinco 

categorias de cuidados: (i) antecipatórios (comportamentos ou decisões que são 

baseados em possíveis necessidades antecipadas do doente); (ii) preventivos 

(actividades de monitorização e supervisão levadas a cabo para prevenir a 

doença, complicações, e a deterioração física e mental); (iii) de supervisão 

(referem-se a um envolvimento directo e activo e incluem as actividades habituais 

de «olhar pelo idoso»); (iv) instrumentais (incluem «fazer por», «assistir», 

«prestar», «dar» e o seu objectivo é manter a integridade física e a condição de 

saúde do doente); e (vi) protectores (o objectivo é proteger o familiar daquilo que 

não pode ser evitado e está mais relacionado com consequências na auto imagem 

do que com o bem-estar físico). 

Na análise realizada, Bowers (1987) observou que os cuidados 

instrumentais, embora sejam os mais estudados, são os menos importantes para 

os cuidadores. Segundo o autor, a menor importância atribuída a este tipo de 

cuidados está directamente relacionada com o seu objectivo, ou seja com o bem-

estar físico e com o cuidado do corpo, mais do que com o bem-estar emocional e 

protecção da identidade dos familiares, que é o que caracteriza os cuidados 

protectores. Bowers (1987) refere, ainda, que uma vez que o cuidado informal é 

mais a interpretação de uma situação do que um acontecimento observável, 

qualquer situação está aberta a múltiplas compreensões. Contudo, diz o autor 

que relativamente  às categorias de cuidados por ele identificadas neste estudo (a 

partir do método de gerar teoria), apenas os cuidados instrumentais têm a ver 

com a definição tradicional do cuidado que é o comportamento de ajuda pro-

activo ou as tarefas referidas anteriormente. Os outros quatro tipos, embora não 
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definidos por ou directamente associados a comportamentos observáveis como 

as tarefas, são processos cruciais à experiência do cuidador informal e à nossa 

compreensão acerca de como as famílias cuidam os seus familiares em situação 

de dependência. Na opinião de Bowers (1987), os resultados do seu estudo 

mostram como a reconceptualização das actividades do cuidado, distinguidas 

mais por propósitos/objectivos do que por tarefas, é a representação mais 

correcta da experiência, trabalho e stress do cuidador intergeracional.  

 

 

3.2.2 - A família como centro de atenção e de cuidados: perspectiva 

sistémica 

  

Embora seja verdade que frequentemente as famílias podem ser a génesis 

da doença entre os seus membros, também é verdade que a promoção da saúde 

e a redução do risco começa na família. 

 Ao considerar o indivíduo no processo de construção da experiência, as 

abordagens sistémicas, entre as quais os modelos estruturalistas, construtivistas 

e interacionistas, colocaram a família no centro da atenção (Friedman, Bowden e 

Jones, 2003; Leddy, 2003; Hanson, 2001; Wright e Leahey, 2000, Gonzalez-Rey, 

1999; Casey, 1996). 

A perspectiva sistémica da família ajuda a compreender a interacção e a 

interdependência dos indivíduos dentro da família, bem como a interacção da 

família com outros sistemas. Nesta perspectiva, a família é um sistema aberto 

definido por sistemas de relações dinâmicas e flexíveis que estão em constante 

mudança (Friedman, Bowden e Jones, 2003; Leddy, 2003; Hanson, 2001; Wright e 

Leahey, 2000, Gonzalez-Rey, 1999; Casey, 1996).  

Para Friedman, Bowden e Jones (2003), as abordagens contemporâneas 

sobre o estudo da família, a partir da teoria geral dos sistemas, oferecem uma 

base conceptual para pensar e trabalhar com a família como «um cliente» mais do 

que centrar o foco de atenção na pessoa individual, passando, assim, de uma 

paradigma/abordagem mecanicista para um paradigma holístico.  

Em contraste com o paradigma tradicional (mecanicista), o paradigma dos 

sistemas é holístico; olha para os sistemas como um todo tal como para os 
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indivíduos e famílias, tendo em vista a sua inter relação, mais do que a 

separação. Este paradigma postula o conceito de causalidade circular. Isto 

significa por exemplo, que segundo esta perspectiva, a pessoa influencia o meio, 

e deixa-se influenciar por ele. Usando uma perspectiva holística, um sistema é 

considerado como um todo e não pode ser compreendido avaliando as partes e 

interacções individualmente. 

Infelizmente, referem Wright e Bell (2004), os profissionais de saúde, e em 

particular a enfermagem, não foram imunes à visão mecanicista que fragmenta 

os cuidados. De acordo com estas autoras, apesar de se aceitar hoje a relação 

entre família e doença é, ainda, também, muito evidente, o impacte limitado 

desta relação aplicado às intervenções de enfermagem.  

Também segundo Ùbeda Bonet (1995), em termos de saúde, pode dizer-se 

que é ainda relativamente escassa a prática profissional que tende a integrar os 

cuidados ao indivíduo como os cuidados à família. A autora aponta as seguintes 

razões, como razões suficientes para a necessidade de uma tal integração: (i) a 

família é um núcleo gerador de hábitos; (ii) a família é um sistema aberto e 

funciona como uma unidade; (iii) as mudanças sociais e das funções da família 

criam novas necessidades; e (iv) a orientação dos serviços de saúde deve 

incorporar a família como um elemento chave nos cuidados ao doente. 

Em primeiro lugar, a atenção a dar à família, enquanto núcleo gerador de 

hábitos, significa que, na medida em que os estilos de vida das pessoas estão 

intimamente relacionados com os das famílias, as intervenções dirigidas a 

melhorá-los, não deverão ser delineadas unicamente a nível individual, mas tendo 

em atenção a família como destinatário. 

Em segundo lugar, a aplicação da teoria geral dos sistemas à família 

mostra a necessidade de centrar nela toda a atenção. Segundo esta teoria um 

sistema é uma complexidade organizada, cujo comportamento é determinado 

pela interacção entre os seus componentes. A família pode, assim, ser 

considerada como um sistema, uma vez que existe uma interdependência entre 

os seus membros que a faz funcionar como uma unidade, de maneira que as 

necessidades ou problemas de saúde de um dos seus membros o afectam não só 

a ele, mas também à família como grupo. Consequentemente, a atenção a dar à 
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saúde não deve limitar-se ao indivíduo doente, já que a doença é um processo 

colectivo que afecta toda a unidade familiar.   

Em terceiro lugar, mudanças sociais e das funções da família 

determinaram, por exemplo, que seja escassa a possibilidade das famílias 

cuidarem dos seus doentes, mas quando acontece as famílias serem cuidadoras, 

habitualmente essa responsabilidade recai apenas numa pessoa. Este facto 

encerra em si um risco de stress e deterioração da saúde da pessoa que assume o 

papel de cuidador. Uma situação desta natureza exige atenção de ajuda e apoio 

e/ou ensino, não apenas à pessoa que requer uma atenção directa, mas a todos 

os que a rodeiam. 

Em quarto lugar, relativamente à orientação dos serviços sociais e de 

saúde, estes devem incorporar a atenção à família como um elemento chave no 

cuidado ao doente. Para Ùbeda Bonet (1995) parece paradoxal, que por um lado, 

estes serviços considerem a atenção à família como estratégia para diminuir as 

hospitalizações, os reingressos hospitalares e o tempo de permanência no 

hospital, e, por outro, a organização destes serviços não dê uma devida atenção à 

família. Tome-se como exemplo a prática profissional que dá prioridade aos 

cuidados técnicos e a relação terapêutica com o doente, ocupando-se raramente 

da família.  

Na perspectiva de Wright e Bell (2004) e Úbeda Bonet (1995), adoptar uma 

prática profissional centrada na família, implica por um lado o abandono do 

modelo biomédico e de intervenção unidireccional e, por outro, a adopção de um 

modelo integral, no qual os problemas individuais são vistos no âmbito do 

quadro familiar e social que o rodeia e na participação das pessoas implicadas no 

processo de cuidados. 

 

 

3.3 - SAÚDE  

 

Tal como foi sendo anteriormente referido, no âmbito de uma abordagem 

sistémica da família, sempre que se produz um acontecimento vital stressante os 

problemas individuais de saúde transcendem o próprio indivíduo e afectam todo 

o sistema familiar. Pode considerar-se, então, que no caso da prestação de 
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cuidados aos idosos, ainda que se atendam os problemas individuais do cuidador 

principal, é, todavia, necessário abordá-los dentro de um marco global de saúde 

como grupo. 

No que concerne às consequências dos cuidados, a perspectiva sistémica 

da família encerra em si a compreensão do risco de stress e deterioração da 

saúde da pessoa que assume o papel de cuidador. À luz de uma abordagem 

desta natureza, a saúde do cuidador de idosos implica, pois, a compreensão da 

saúde individual, familiar e comunitária e, consequentemente, uma compreensão 

mais detalhada do seu significado.  

 

    

3.3.1 - Conceptualização e perspectivas 

 

Qual é hoje o sentido de saúde? O que é que determina as diferentes 

concepções de saúde?     

Na perspectiva de Baigis (in Fitzpatrick, 1998), perante e concepções 

múltiplas de saúde, algumas vezes contraditórias e outras vezes redundantes, até 

hoje, a saúde tem sido compreendida em termos dos propósitos aos quais tem 

sido aplicada. Inconsistências na literatura e o facto de ser um conceito 

multidimensional que reflecte, tanto dimensões objectivas como subjectivas, 

torna difícil a sua operacionalização (Ahmad, Musil, Zausznievsky e Resnic, 

2005). 

Honoré (1996: p. 20) entende que a saúde, enquanto fenómeno global, 

terá de ser pensada globalmente, tanto no sentido da palavra como das práticas 

de saúde. E pensar globalmente a saúde: 

“É ter um olhar que abarque a diversidade de pontos de vista que permita 

compreender o sentido de cada um deles, bem como o da diversidade no seu 

campo social. É escutar e compreender o que cada um tem para dizer quando fala 

de saúde, no sítio onde fala e no momento em que se fala dela, permanecendo 

sensível e disponível a todas as variações de sentido, segundo as pessoas, 

segundo os grupos, segundo os locais, segundo os momentos. É, nas mesmas 

condições, prestar atenção a tudo o que é agir em nome da saúde”. 
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Amigo Vásquez, Fernández Rodriguez e Pérez Álvarez (1998) consideram 

que o problema da dualidade corpo-mente (físico e espírito), proposto por 

Descartes, foi, sem dúvida, um marco determinante com enormes implicações na 

concepção da saúde e da doença, conceptualização que tem muito a ver com as 

práticas culturais que se adoptam dentro de cada sociedade para definir aquilo 

que é saudável e com as práticas terapêuticas utilizadas para tratar as doenças. 

Foi nestes pressupostos que defendiam o dualismo corpo-mente que o 

modelo biomédico parece ter encontrado o seu melhor fundamento. Desde esta 

perspectiva reducionista, a saúde e a doença passam a ser vistas como uma 

questão meramente bioquímica, omitindo-se a importância dos factores sociais 

ou psicológicos (Amigo Vásquez, Fernández Rodriguez e Pérez Alvarez, 1998; 

Watson, 1998; Pender, 1996).  

De acordo com Leddy (2003), na perspectiva da doença, a saúde é um 

estado ou condição de integridade do funcionamento (capacidade e habilidade 

funcional) e bem-estar percebido (sentir-se bem). Como resultado, a pessoa é 

capaz de: (i) funcionar adequadamente (pode ser objectivamente observado); (ii) 

adaptar-se adequadamente ao meio; e (iii) sentir-se bem (como subjectivamente 

avaliado). A saúde pode ser dicotomizada em bem-estar e doença, ou vista num 

continuum desde um estado ideal de alto nível de bem-estar até à doença e 

morte. Quando conceptualizada num continuum, a ausência de manifestações 

objectivas facilmente observáveis define a saúde. A condição/status de saúde 

normal é vista como um standard de adequação para aceder às capacidades no 

desempenho do papel ou de tarefas e as disfunções devidas a problemas de 

saúde são consideradas doença.  

Também de acordo com Honoré (1996), dentro da perspectiva da doença, 

a saúde apresenta-se como um estado em que a pessoa se encontra quando não 

sofre de doença, nem de deficiência, nem de incapacidade, de desvantagem ou 

de dependência  

Amigo Vásquez, Fernández Rodriguez e Pérez Álvarez (1998) consideram 

que apesar deste modo de entender o processo saúde-doença ter dado lugar a 

grandes êxitos no campo da medicina, Engel (1977) denunciou algumas das suas 

insuficiências, entre as quais se contam: (i) o facto de o critério fundamental para 

o diagnóstico da doença ser a presença de anormalidades bioquímicas; (ii) o facto 
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de ignorar a influência de determinadas situações vitais na saúde das pessoas; e 

(iii) o facto de ignorar que os factores psicológicos e sociais são fundamentais na 

hora de determinar quando uma pessoa e aqueles que a rodeiam a consideram. 

Na tentativa de incorporar os aspectos positivos do modelo biomédico e 

superar a formulação dualista corpo-mente, outros conceitos/modelos foram 

surgindo.  

Na opinião de Salazar Agulló e Martínez Marco (2000), o conceito de saúde 

proposto pela OMS (1974), como um estado positivo de bem-estar físico, mental 

e social e não apenas a ausência de doença e enfermidade, propiciou uma 

perspectiva diferente do modelo biomédico existente. Assistiu-se, então, a uma 

orientação biopsicossocial do conceito de saúde. Segundo esta perspectiva, os 

factores biológicos, psicológicos e sociais são elementos fundamentais da saúde 

e da doença. Passa a existir uma preocupação/interesse com o processo saúde – 

doença e não apenas com a doença, considerando-se que a saúde é algo que se 

alcança quando a pessoa tem satisfeitas as suas necessidades biológicas, 

psicológicas e sociais. A definição proposta pela OMS (1974) chamava a atenção 

para a multidimensionalidade da saúde, reflectia o indivíduo como um todo maior 

do que a soma das suas partes e colocava a saúde no contexto do meio 

(ambiente), ou seja, englobava um conjunto de factores que devem ser tomados 

em consideração quando se avalia a saúde. Contudo, foi considerada insuficiente, 

já que, como refere Pender (1996), tornava difícil a partir destes critérios 

reconhecer a saúde como uma experiência humana positiva.  

Perante um vasto leque de perspectivas sobre o que é a saúde, Honoré 

(1996) questiona: constituirá a saúde um estado objectivo definido pela medicina 

e pela sociedade, ou pelo contrário, corresponderá a um estado subjectivo que 

existe no espírito e no corpo da pessoa?  

Na perspectiva de Lazurus e Folkman (1984), para a maioria das pessoas a 

saúde é o valor principal sobre o qual se apoiam os outros valores. Já Pinquart 

(2001) refere que a saúde subjectiva diz respeito à forma como cada indivíduo 

avalia o seu estado de saúde, tendo a ver com a saúde objectiva e com o 

funcionamento.  

Watson (1998) partilha uma perspectiva fenomenológica do significado da 

saúde e, neste sentido, só a própria pessoa pode dizer que tem boa saúde. A 
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concepção de saúde deve, pois, ser entendida numa perspectiva daquilo que 

representa para cada indivíduo.  

Para Watson (1998), a saúde é um fenómeno definido individualmente. 

Com frequência, refere a autora, não se faz claramente a distinção entre saúde e 

doença, porque são estados relativos e não estados absolutos distintos. A saúde 

é um processo de adaptação, de ajustamento e de crescimento que vai da 

concepção até à morte. Saúde e doença operam simultaneamente para estabilizar 

e equilibrar a vida de uma pessoa. Watson (1998) considera que o termo saúde 

sugere pelo menos três elementos: (i) um nível elevado de funcionamento global 

físico, mental e social; (ii) um nível geral de adaptação-manutenção do 

funcionamento quotidiano; e (iii) a ausência de doença (ou a existência de 

esforços tendentes à sua ausência).  

Honoré (1996) apresenta uma posição aproximada da de Watson (1998), 

perspectivando a saúde como uma dimensão da existência, ou seja, para 

descobrir e compreender os seus determinantes (a forma individual de conceber 

a saúde) não podemos senão reportar-nos à experiência que nós temos dela. 

Honoré (1996), ao referir-se às concepções de saúde diz que estas são 

fortemente influenciadas pelo que se antecipa nos espaços onde se cura e se 

cuida, espaços técnicos dominados pela evolução da tecnologia, facto que acaba 

por estruturar uma forma de intervir nos problemas saúde-doença. Ao reforçar a 

ideia de saúde como não doença, está a orientar-se o pensamento da saúde para 

a racionalidade científica. O desenvolvimento tecnológico/científico objectiva, 

assim, a saúde, criando a ilusão de um controlo sobre esta. 

Numa perspectiva de cariz mais psicológico, a saúde depende não só do 

que o indivíduo tem ou não tem, mas também do que faz ou deixa de fazer. 

Neste sentido, as práticas individuais e culturais que se adoptam para potenciar 

esse estado de bem-estar físico e psíquico que é a saúde, estão intimamente 

relacionadas com o modo de entendê-lo e explicá-lo (Amigo Vásquez, Fernández 

Rodriguez e Pérez Alvarez, 1998). 

Outros conceitos, entre os quais o de Pender (1996), associam a saúde a 

dimensões de auto-suficiência e de autocuidado. Segundo este ponto de vista, 

uma pessoa em boa saúde tem uma vida equilibrada e de qualidade, possui um 

sentimento de felicidade bem como a capacidade de se adaptar à mudança. De 
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acordo com Pender (1996) uma conceptualização positiva da saúde radica mais 

num «modelo de competência» do que num «modelo de doença», perspectiva que 

advoga uma abordagem pró-activa da saúde. A saúde é uma experiência holística 

e, nesta perspectiva, corresponde à actualização do potencial humano, inerente e 

adquirido através de comportamentos dirigidos a objectivos do autocuidado 

competente, de relações satisfatórias com os outros e de ajustamentos 

necessários a manter a integridade estrutural e a harmonia com o meio. A saúde 

é dinâmica e evolutiva, um processo fluido mais do que um estado actual e, por 

isso, difícil de quantificar por uma avaliação objectiva.  

Zhan (1992) também vê a saúde como uma experiência de vida holística 

que abrange a pessoa como um todo e que incorpora a relação da pessoa com o 

meio.  

Os resultados do estudo de McCullen e Lubborsky (2006) sobre a avaliação 

da saúde vêm em alguma medida ao encontro da perspectiva de Pender (1996). 

McCullen e Lubborsky (2006) realizaram um estudo sobre autoavaliação de saúde 

e concluíram que a avaliação de saúde reflecte um processo complexo de 

adaptação e identidade. Os critérios subjacentes à percepção de saúde incluíam: 

(i) funcionamento independente; (ii) condição física; (iii) controlo e 

responsabilidade (para manter a saúde); e (iv) sentir-se bem. A avaliação da saúde 

não só incluía os critérios acima mencionados como deixava transparecer outros 

elementos que tinham a ver com as narrativas sobre os projectos autobiográficos 

acerca da gestão da identidade na idade adulta. Esta gestão da identidade 

envolvia a conciliação de aspectos culturais e significados pessoais que fazem 

parte da experiência humana. Apesar de a saúde física e emocional ter um papel 

central na percepção da saúde que cada indivíduo cria para si, os aspectos 

culturais produzidos em contextos sociais e históricos específicos transcendem a 

especificidade da saúde e da doença, tal como são habitualmente entendidas. 

Significa, que transcender os critérios biomédicos pode ser uma estratégia para 

uma autoavaliação de saúde ou identidade de saúde, mesmo na presença de 

problemas físicos.  

De acordo com Han, Phillips, Ferruci, Bandeen-Roche, Jylha e Kasper 

(2005), segundo investigações recentes, a autoavaliação de saúde é considerada 

uma percepção mais dinâmica do que estática, a qual está relacionada com as 
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mudanças na condição de saúde dos indivíduos ao longo do tempo. Os 

resultados do seu estudo sobre a autoavaliação da saúde de mulheres idosas ao 

longo do tempo revelaram que a mudança na autoavaliação de saúde é um forte 

preditor da mortalidade. Segundo estes autores, estes resultados corroboram a 

investigação, na medida em que, as mulheres idosas estudadas estavam 

conscientes das mudanças na condição de saúde e ajustavam a percepção em 

função da sua saúde. Na perspectiva de Han, Phillips, Ferruci, Bandeen-Roche, 

Jylha e Kasper (2005), os profissionais de saúde precisam prestar atenção não 

apenas à autoavaliação de saúde das pessoas, mas também às mudanças que 

ocorrem ao longo do tempo, uma vez que um declínio na auto percepção da 

saúde é indicativo da deterioração desta e do aumento do risco de mortalidade.    

 

  

3.3.2 – Saúde: um conceito metaparadigmático da Enfermagem 

 

No campo da Enfermagem a saúde aparece como um conceito mais ou 

menos explícito ao longo das concepções teóricas da Enfermagem. Isto 

pressupõe, também, que existe uma diversidade de definições em função daquilo 

que as diferentes teóricas e as correntes consideram ser a saúde.  

Saúde, pessoa, cuidado e meio são os conceitos metaparadigmáticos da 

enfermagem (Kérouac, Pepin, Ducharme, Duquette e Major, 1994). Para Baigis (in 

Fitzpatrick, 1998), o conceito de saúde é crucial para a enfermagem, na medida 

em que informa os objectivos da profissão, o alcance e os resultados da prática. 

Os objectivos da enfermagem são restaurar, manter e promover a saúde; e o 

interesse do seu alcance está relacionado com os problemas de saúde. Contudo, 

numa alusão ao que considera ser uma evolução no sentido das concepções 

positivas da saúde, Baigis (in Fitzpatrick, 1998) diz estar-se já perante duas 

correntes de reflexão. Por um lado, a valorização das acções ditas de saúde 

pública que colocam a ênfase nos comportamentos de risco e na importância do 

diagnóstico precoce e que trouxeram um novo olhar sobre a saúde e, por outro, a 

diferenciação progressiva entre as práticas estritamente médicas e as práticas 

dos cuidados de enfermagem.  
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Relativamente ao conceito de saúde, Baigis (in Fitzpatrick, 1998) refere que 

o significado da saúde para a ciência da enfermagem, ou seja, para as respostas a 

actuais e potenciais problemas de saúde, tem sido particularmente dominado por 

duas grandes abordagens. A primeira proporciona uma análise descritiva que 

ajuda a compreender objectivos, metas e critérios de sucesso na prática corrente 

da enfermagem. Esta investigação procura sobretudo compreender, sistematizar 

e tornar coerente o que é que os enfermeiros entendem que deve ser feito, bem 

como clarificar as diferentes formas que os problemas de saúde podem tomar. A 

segunda abordagem vai para além da análise da prática da enfermagem e centra 

a sua atenção no que deverão ser os objectivos e essa mesma prática. Alguns dos 

objectivos/finalidades desta segunda abordagem reflectem teorias específicas da 

natureza humana e orientações filosóficas, como por exemplo a fenomenologia 

existencial, no âmbito das quais os fenómenos de interesse para a enfermagem 

podem ser mais abrangentemente compreendidos. Esta abordagem não descritiva 

difere não só nos seus objectivos acerca do que a enfermagem deverá ser, mas 

também acerca do que ela identifica como fundamentalmente errado com a 

prática corrente da enfermagem. Teorias holísticas de saúde, algumas das quais 

baseadas na teoria do ser humano unitário de Rogers’s (1990), ilustram esta 

segunda abordagem. A investigação assente nesta abordagem tem tentado, 

sobretudo, operacionalizar o que Rogers’s entende por saúde como um estado de 

contínua evolução para níveis mais altos. O conceito de saúde como actualização 

do self constitui um outro tipo de ilustração, tal como a definição de saúde do 

modelo de promoção de saúde de Pender (1996).  

Reportando-se à Enfermagem, Honoré (1996) é da opinião que, embora 

estritamente conotada com a concepção e prática médica, a pratica actual da 

enfermagem tende cada vez mais a atender a pessoa na sua globalidade. 

Pretende-se hoje também e cada vez mais, que os sujeitos sejam agentes da sua 

própria saúde. O autor acrescenta, contudo, que estas noções inspirando 

evoluções desejáveis das práticas dos cuidados têm apenas uma influência 

reduzida na organização hospitalar e no chamado sistema de saúde. E assim, 

duas tendências parecem confrontar-se e gerar incoerência nas práticas de 

cuidados: “a concepção científica que “objectiva” a saúde e a concepção 

existencial que a “subjectiva” (p.48) ”. 
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Estritamente associado ao conceito de saúde está o conceito de promoção 

da saúde, o qual  se entende como o processo de capacitar as pessoas para que 

aumentem o controlo sobre a sua saúde e a melhorem (Hanson, 2001; Salazar 

Agulló e Martínez Marco, 2000). Não sendo um conceito exclusivo da 

Enfermagem, é, no entanto, um conceito fundamental e um objectivo prioritário 

das suas práticas. 

 Para Salazar Agulló e Martínez Marco (2000), a força deste conceito radica 

no protagonismo das pessoas, as quais melhoram a sua saúde mediante um 

maior controlo dos factores dos quais depende, o que se consegue através da sua 

capacitação. A promoção da saúde assenta sobretudo em três conceitos 

fundamentais: (i) equidade (pretende esbater as desigualdades sociais em matéria 

de saúde); (ii) participação (compromisso da comunidade com a saúde e a sua 

participação em tudo que se relaciona com ela); e (iii) empowerment individual, 

familiar e de comunidades (capacitar e desenvolver aptidões individuais e 

familiares, e estabelecer políticas de saúde, criar redes de apoio, reorientar e 

reforçar os serviços de saúde).  

Segundo Hanson (2001) e Watson (1998), a avaliação sobre a saúde da 

família e do ambiente para identificar reais e ou potenciais riscos para a saúde e a 

ajuda às famílias no desenvolvimento de estratégias de coping do stress, 

constituem estratégias de promoção da saúde e de prevenção da doença.  

Actualmente, vai-se impondo o critério de que a saúde é um direito 

fundamental e um factor essencial e económico e que a promoção da saúde é um 

modo prático de conseguir uma maior equidade em saúde e a mudança nos 

estilos de vida, nas condições sociais, económicas e ambientais (Morrondo, 

2000).  

Consequentemente, a saúde constitui uma área fulcral da qualidade de 

vida e tem um papel decisivo na percepção desta (Paúl, Fonseca, Martín e Amado, 

2005). Assim, e dado o facto de empiricamente se concordar que saúde e 

qualidade de vida são conceitos estritamente relacionados, a apresentação da 

qualidade de vida surge no seguimento da apresentação da saúde.  
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3.4 - QUALIDADE DE VIDA 

 

A qualidade de vida tornou-se num componente importante da avaliação 

compreensiva da saúde e bem-estar das pessoas. Ela constitui um objectivo 

fundamental para a avaliação da saúde e das intervenções sociais.  

 

 

3.4.1 - Conceptualização e perspectivas  

 

A qualidade de vida é difícil de conceptualizar (Gilhooly, Gilhooly e 

Bowling, 2005; Higgs, Hyde, Arber, Blane e Breeze, 2005; Frideman, Bowden e 

Jones, 2003; Farquhar, 1995; Zhan, 1992).  

Nas últimas décadas o debate sobre o seu significado não encontrou 

consenso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o conceito de «vida boa» foi usado 

para se referir à conquista de bens materiais. Posteriormente, o conceito foi 

ampliado, para medir o desenvolvimento económico de uma sociedade, 

independentemente de a riqueza estar ou não bem distribuída. Definiram-se os 

indicadores económicos (produto interno bruto, rendimento per capita, taxa de 

emprego e outros) como instrumentos importante para se medir e comparar a 

qualidade de vida entre cidades, regiões, países e culturas. Com o passar dos 

anos, o conceito foi sendo revisto e ampliado, para significar, além do 

crescimento económico, o desenvolvimento social (saúde, educação, trabalho, 

crescimento individual...). Simultaneamente, também os indicadores se foram 

ampliando (saúde infantil, esperança de vida, escolaridade...). Alguns estados 

acabaram por estabelecer políticas de bem-estar social, o chamado Welfare State 

(Farquhar, 1995). Embora estes indicadores fossem importantes (qualidade de 

vida objectiva), não eram contudo suficientes para medir a qualidade de vida das 

pessoas. Era necessário avaliar a «qualidade de vida percebida» pela pessoa, ou 

seja, o quanto as pessoas se sentem ou não satisfeitas com a qualidade das suas 

vidas. Cabe às pessoas definir o que é a sua qualidade de vida e assim surge um 

novo conceito, o conceito de «qualidade de vida subjectiva» (Bowling, 1995; 

Farquhar, 1995 a). 
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Uma variedade de termos é apontada como equivalente à qualidade de 

vida: satisfação com a vida, bem-estar, saúde, felicidade, auto-estima, 

ajustamento, valor da vida, significado de vida e status funcional (Anderson e 

Burckhardt, 1999; Zhan, 1992).  

 Zhan (1992) refere a qualidade de vida como um conceito difuso. Na 

análise que efectuou, a dimensão do conceito variava de estudo para estudo. Em 

alguns estudos, a qualidade de vida era considerada unidimensional, enquanto 

em outros era conceptualizada como multidimensional.  

Segundo Farquhar (1995 a), a razão para a falta de consenso reside no 

facto de o conceito ser o de uso mais multidisciplinar na actualidade. Como 

resultado da revisão que fez sobre o termo, Farquhar (1995 a) definiu uma 

taxionomia de definições de qualidade de vida, a qual, como refere, serve não só 

para demonstrar a falta de consenso, mas também para organizar as definições 

existentes numa estrutura, de modo a identificar elementos comuns nas 

definições e sublinhar os factores que influenciam essas mesmas definições. 

Nesta taxionomia, englobou desde as definições mais globalizantes e menos 

operacionalizáveis até às mais discriminativas nos seus componentes e ainda as 

mais focalizadas em uma dessas componentes. Nesta últimas, incluiu a qualidade 

de vida relacionada com a saúde. 

 Também Bowling (1995) reviu conceitos utilizados na literatura e concluiu 

que a qualidade de vida é um conceito vago e multidimensional que incorpora 

teoricamente todos os aspectos da vida humana.  

De acordo com Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2005) a qualidade de vida não 

é um fenómeno recente. Os filósofos gregos já se orientavam pelas noções de 

«felicidade» e «vida boa». Aristippus, um filósofo do século quarto, pensava que o 

objectivo da vida é experimentar a máxima quantidade de prazer e que a 

felicidade é a soma total dos episódios hedonistas. Mais recentemente, alguns 

autores argumentam que o hedonismo inclui as preferências e os prazeres tanto 

do corpo como da alma. Aristóteles acreditava que a felicidade «hédonica» era 

um ideal vulgar e argumentava que a verdadeira felicidade se encontrava fazendo 

aquilo que tem valor. O termo «eudemonia» refere-se a este tipo de bem-estar. 

Para Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2005), na actualidade o debate entre teóricos 
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hedonistas e eudemonistas continua ainda a exercer influência naquilo que são 

as concepções de bem-estar. 

Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2005) consideram que apesar de não haver 

uma definição consensual do que é a qualidade de vida, parece haver uma 

relutância clara em sugerir que a qualidade de vida é idêntica à felicidade 

hedónica ou eudemonia. Na origem desta relutância, estará, provavelmente, o 

aumento crescente de literatura que sugere que a felicidade e o bem-estar 

psicológico estão relacionados com características da personalidade que não são 

estáveis ao longo da vida e que são biologicamente determinadas.  

Relativamente à felicidade, se ela é puramente subjectiva, pouco 

influenciada por factores externos como o dinheiro e se pode ser biologicamente 

determinada por traços de personalidade, de que forma é similar ou diferente da 

qualidade de vida?  

A qualidade de vida é menos subjectiva que a felicidade, apesar de nos 

últimos anos ser reconhecido que a qualidade de vida depende da forma como a 

pessoa a experimenta. Para além disso, a qualidade de vida tem sido definida em 

domínios da vida como a saúde, a saúde relacionada com a doença, emprego, 

relações e ambiente. Significa que a noção central de qualidade de vida 

corresponde ao grau de satisfação com todas estas áreas que dizem respeito à 

vida da pessoa. Isto parece ser mais do que eudemonia e felicidade hedónica.  

Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2005), reportando-se a Blane e claboradores 

(2002), referem que a qualidade de vida consiste na satisfação das necessidades 

em quatro áreas: (i) controlo - a necessidade de agir livremente sobre o seu meio; 

(ii) autonomia – a necessidade de ser livre da interferência dos outros; (iii) auto-

realização – a necessidade de auto-realização; e (iv) prazer – a necessidade de 

agradar a si mesmo. Nesta perspectiva, a qualidade de vida consiste tanto na 

felicidade hedónica (prazer), como nos elementos importantes da eudemonia, 

nomeadamente controlo, autonomia e, auto-realização, que é o seu elemento 

central.  

Ainda de acordo com Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2005), vem sendo 

argumentado que a interpretação subjectiva das condições de vida objectivas tem 

consequências reais. O comportamento individual é influenciado não tanto pelos 

recursos objectivos e condições de vida, mas mais pelas crenças que cada um 
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tem na capacidade em controlar os factores ambientais. Isto significa que é 

necessário dar atenção às avaliações subjectivas acerca das condições de vida 

objectivas. Resumindo, a perspectiva subjectiva da pessoa – a sua experiência – é 

central para uma vida boa. A satisfação com a vida é um conceito puramente 

subjectivo, enquanto a qualidade de vida integra também aspectos objectivos 

como por exemplo a funcionalidade.  

A satisfação com a vida é para Frisch (1998), um componente importante 

da definição de qualidade de vida, enquanto Thinker (1997), a relata como o grau 

em que as pessoas sentem que alcançaram as suas aspirações, estados de 

espírito e felicidade.  

Na actualidade, as várias definições da qualidade de vida revelam não só a 

complexidade do conceito, mas também diferenças muito reais relativamente à 

sua natureza. Muitos autores vão ao ponto de considerar que a qualidade de vida 

tem tantas definições, quantas as que são dadas pelas pessoas que são 

questionadas para a definir (Gilhooly, Gilhooly e Bowling, 2005).  

Néri (2000) considera que a qualidade de vida percebida é a dimensão 

subjectiva da qualidade de vida. Depende estritamente dos juízos individuais 

sobre a funcionalidade física, psicológica e social e sobre a competência 

comportamental. Estes juízos são habitualmente influenciados pelas condições 

objectivas da saúde física; pelos rendimentos e pelo tamanho, proximidade e 

funções da rede de relações sociais; e também pelos padrões de comparação 

adoptados pela pessoa. Padrões, que são em boa parte determinados pelo grupo 

em que se está inserido.  

 Para Zhan (1992), a qualidade de vida reside na experiência da vida 

humana. Os indicadores objectivos podem descrever as condições de vida que 

têm impacte na experiência de vida, contudo, eles não avaliam directamente a 

experiência. Seguramente que os indicadores subjectivos não têm a precisão dos 

indicadores objectivos, mas têm a grande vantagem de nos dar directamente 

aquilo que queremos saber – “a sensação individual de bem-estar e o grau em 

que este bem-estar pode participar na experiência humana” (p. 799).  

O grupo da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (1995), 

quando elaborou um instrumento genérico de avaliação deste construto, referiu 

haver algum consenso dos pesquisadores relativamente a algumas das suas 
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características, entre as quais: subjectividade, multidimensionalidade e 

bipolaridade. A primeira dimensão não retrata uma subjectividade total, uma vez 

que existem condições externas às pessoas que influenciam a qualidade de vida. 

Ter determinado recurso pode ser uma condição objectiva e a satisfação com 

esse recurso será uma condição subjectiva. A multidimensionalidade do conceito 

é relativamente consensual e inclui as dimensões física, psicológica e sociais, 

sempre entendidas na subjectividade inerente à avaliação que cada indivíduo faz 

da sua saúde física, estado cognitivo, relações interpessoais e desempenho de 

papéis. Outras dimensões devem ser consideradas, tais como a dimensão 

espiritual que traduz a percepção da pessoa acerca do significado que atribui à 

sua vida, ou as crenças pessoais que estruturam e qualificam as experiências 

individuais. Finalmente, a dimensão da bipolaridade diz respeito ao facto de o 

construto ter dimensões positivas e negativas. Um exemplo das primeiras pode 

ser a autonomia, enquanto que exemplos das segundas podem ser a 

dependência e a dor.    

Segundo Ribeiro e  o Grupo Português para o Estudo da Qualidade de Vida 

(1997), a qualidade de vida não é ausência de doença: manifesta-se ao nível do 

bem-estar e da funcionalidade; define-se por uma configuração de bem-estar que 

é uma dimensão auto-percebida; abrange aspectos físicos, mentais, sociais e 

ambientais, aspectos que fazem parte de uma mesma realidade e não de 

realidades diferentes; é um processo dinâmico; e só tem sentido concebida em 

termos ecológicos. 

Na análise à perspectiva de Lawton (1994) sobre a qualidade de vida, 

Sloane, Zimmerman, Williams, Reed, Gill e Preisser (2005) referem que este autor 

propõe quatro sectores gerais da qualidade de vida: bem-estar psicológico, 

competência comportamental, ambiente objectivo e qualidade de vida percebida. 

Basicamente, a perspectiva de Lawton (1994) avança com a ideia de que a 

qualidade de vida tem tanto uma componente objectiva (aquilo que a pessoa 

experimenta e faz) como subjectiva (como a pessoa se sente em relação a isso). 

Finalizando, de acordo com Spirduso (2005), o facto de a vida ser boa ou 

excelente não depende de uma definição absoluta do dicionário, mas de como a 

pessoa define a boa qualidade. Saúde e saúde física, função emocional-cognitiva 

e função social parecem corresponder a componentes da qualidade de vida. Para 
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que as pessoas sintam que vivem uma vida de qualidade é preciso que tenham 

uma sensação de bem-estar, o que inclui satisfação pessoal. A qualidade de vida 

parece depender também da saúde e da maneira com elas se sentem em relação 

esta.   

 

 

3.4.2 - Qualidade de vida e saúde  

 

No que respeita à saúde, a qualidade de vida foi introduzida como um 

objectivo prioritário a ser alcançado pelos profissionais de saúde no atendimento 

aos beneficiários desses serviços.  

Alguns autores têm tentado restringir o conceito referindo apenas os 

aspectos da qualidade de vida que podem ser afectados pelas intervenções dos 

cuidados de saúde, utilizando o termo qualidade de vida relacionada com a saúde 

para descrever este construto (Sloane, Zimmerman, Williams, Reed, Gill e Preisser, 

2005; Testa e Simonson, 1996). 

 Contudo, segundo Sloane, Zimmerman, Williams, Reed, Gill e Preisser 

(2005) a criação de um novo conceito, o de qualidade de vida relacionada com a 

saúde, trouxe alguma complicação adicional à compreensão do significado da 

qualidade de vida.  

Bem-estar físico, mental e social são domínios da saúde. Então, qualidade 

de vida, bem-estar, boa vida, felicidade, são domínios ou dimensões da saúde? 

Ou a saúde é uma dimensão da qualidade de vida? Na opinião de Gilhooly, 

Gilhooly e Bowling (2005) e Farquhar (1995), apesar dos esforços de clarificação, 

esta confusão continua, ainda hoje, presente no domínio da qualidade de vida. 

A qualidade de vida relacionada com a saúde ou saúde percebida refere-se 

às percepções do impacte da condição de saúde, incluindo a doença e tratamento 

no funcionamento e bem-estar físico, psicológico e social (Edelman, Fulton, Kuhn, 

e Chang, 2005; Marden, 2005; Eric Wong, Woo, Hui e Ho, 2004).  

De acordo com Baertschi (2004), a noção do construto qualidade de vida 

no contexto da saúde inscreve-se no contexto geral de melhoria da saúde das 

populações dos países desenvolvidos, depois dos anos 40. Ela é o testemunho da 

evolução da representação colectiva da saúde e da doença, num contexto do 
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desempenho da bio-medicina e da avaliação dos resultados pelos indivíduos aos 

quais ela se aplica. Quando orientados para o bem-estar dos doentes, os 

indicadores de qualidade constituem uma ajuda na decisão terapêutica ao 

fornecer medidas que informam das decisões estratégicas de redistribuição de 

recursos.  

Gilhooly, Gilhooly, e Bowling (2005) consideram que nos últimos 20 anos 

parece ter havido uma mudança, passando-se do discurso acerca do construto de 

bem-estar para o discurso acerca da qualidade de vida. Alguns factores parecem 

estar na origem desta mudança. O primeiro é que, na medicina, houve a 

necessidade de reconhecer que muitos tratamentos e intervenções podem não 

curar a doença, podem quando muito minimizar os sintomas desagradáveis. Isto 

significa, por exemplo, que um bypass coronário não cura a doença cardíaca, 

nem prevenirá certamente um ataque cardíaco, mas poderá reduzir a dor 

associada com a angina. Então, com a redução da dor, os doentes serão mais 

capazes de viver uma vida normal e independente. Por outras palavras, os 

doentes estarão mais felizes, não só pela redução dos sintomas desagradáveis, 

mas porque eles poderão envolver-se em actividades de actualização. No entanto, 

um aumento da felicidade (ou redução da infelicidade), pode não parecer um 

objectivo científico relacionado com a saúde, enquanto que uma melhoria na 

qualidade de vida soa mais objectivamente como uma medida de resultados 

quando se avalia o impacte do tratamento e intervenção.  

Um segundo factor que contribuiu para o interesse da investigação na 

mudança do bem-estar para a qualidade de vida, nos últimos 20 anos, foi o 

interesse crescente nas desigualdades em saúde, exclusão social e políticas 

governamentais que podem desfavorecer grande parte da população. Deste 

modo, a qualidade de vida ganhou relevância como conceito que serve de base à 

criação de programas de avaliação governamentais.  

O objectivo dos serviços de saúde é conseguir mudanças positivas no 

estado de saúde e na qualidade de vida, estados que, ainda que difíceis de medir 

pela sua subjectividade e complexidade, se tornam imprescindíveis na hora de 

avaliar os resultados finais dos serviços de saúde (Anderson e Burckhardt, 1999; 

Hederle Valero, 1991). De acordo com Bowling (1995), a saúde está cada vez 

mais relacionada com a qualidade de vida, sendo difícil explicar, apenas, através 
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de indicadores tradicionais de saúde, porque é que pessoas com doenças são 

capazes de se sentirem saudáveis.   

Testa e Simonson (1996) são da opinião que a avaliação da qualidade de 

vida relacionada com a saúde mede alterações na saúde física, funcional, mental 

e social, a fim de avaliar os custos humanos e financeiros e os benefícios de 

programas e intervenções.  

Do ponto de vista da economia da saúde, para que se possa medir a 

qualidade de vida relacionada com a saúde é muito importante medir os estados 

de saúde. Com o aparecimento de pesquisas sobre as preferências dos 

indivíduos, em relação a determinados resultados, foram elaboradas as Medidas 

de Utilidade (Utility) e os Anos de Vida Ajustados à Qualidade (Quality Adjusted 

Life Years -QALYs). Os QALYs permitem medir o desenvolvimento de um conceito 

que combina numa única medida ganhos na quantidade e qualidade de vida dos 

indivíduos, muito embora combinar qualidade e quantidade num único valor 

numérico tenha limitações e possa ser um risco (Ferreira, 2003; Ebrahim, 1995).   

Na perspectiva de Albert (1997), os domínios de avaliação da qualidade de 

vida relacionada com a saúde deviam incluir uma abordagem pluridimensional, 

da qual deviam constar: (i) o estatuto funcional; (ii) a saúde mental; (iii) os 

sintomas; e (iv) a função social, domínios, que por sua vez, deveriam ser 

subdivididos nos seus diferentes indicadores.  

Relativamente ao domínio dos cuidados de enfermagem, a noção de 

qualidade de vida é coerente com as definições da OMS: trata-se de favorecer as 

dimensões física, psicológica e espiritual, as relações com o ambiente e os meios 

de manter, restaurar ou melhorar as competências necessárias a uma vida de 

qualidade (Hancock, 2004).  

Debout (2004) entende a promoção da qualidade de vida como a razão de 

ser da disciplina dos cuidados de enfermagem, considerando que o corpo teórico 

em Ciências de Enfermagem explicita mais ou menos esta finalidade através de 

conceitos estruturantes que informam a prática, nomeadamente os conceitos 

implícitos nas concepções teóricas de Watson, Orem, Benner e Wrubel e Parse. 

Relativamente à relação dos cuidados de enfermagem com a qualidade de vida, 

Debout (2004) considera que desenvolver uma expertise no exercício da prática 

da enfermagem impõe que os enfermeiros se conheçam como seres humanos, se 
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centrem no outro e na sua singularidade afim de lhe propor intervenções de 

cuidados pertinentes e, enfim, de conduzir este processo, conscientes das suas 

responsabilidades.  

Néri (2000) apresenta uma perspectiva semelhante à anterior 

subscrevendo que a questão da qualidade de vida no âmbito da enfermagem, é 

em primeiro lugar, a questão da subjectividade, a questão do «outro» para o qual 

o enfermeiro volta a sua atenção. Pensar os cuidados em termos de qualidade de 

vida é admitir uma dimensão do cuidado que pode não se revelar à lógica do 

cuidador, apesar de todo o humanismo colocado nos actos que se praticam. A 

qualidade de vida nos cuidados tem, pois, uma incidência sobre as escolhas que 

guiam as práticas profissionais e sobre as oportunidades oferecidas aos 

beneficiários dos cuidados. 

No que se refere ao papel fundamental da Enfermagem, de zelar pelo bem-

estar físico, espiritual e psicossocial dos doentes e das suas famílias, alguma 

investigação aponta para resultados directos sobre a sua qualidade de vida e 

sobre os resultados clínicos. Suhonen, Välimäki e Leino-Kilpi (2005), por 

exemplo, encontraram uma correlação positiva entre a percepção da qualidade de 

vida dos doentes e a prestação de cuidados de enfermagem individualizados. 

Também, Erci, Sayan, Tortumluoglu, Kiliç, Sahin e Gungörmus (2003) ao 

estudarem a eficácia da relação do cuidar das enfermeiras baseado no Modelo de 

Cuidar de Watson, na pressão arterial e na qualidade de vida de doentes 

hipertensos, constataram uma relação entre os cuidados prestados com base 

neste Modelo de Cuidar e o aumento da qualidade de vida dos doentes 

hipertensos. Ficou demonstrado também uma relação entre os cuidados 

prestados com base neste Modelo e a descida nos valores da pressão arterial dos 

doentes. A explicação encontrada pelos investigadores reside no facto de o 

modelo considerar a pessoa holisticamente (juntamente com o seu meio físico, 

psicológico e social) e de aumentar a capacidade de resolução dos problemas.  

Na opinão de Sarvimäki e Stenbock-Hult (2000), apesar das questões da 

qualidade de vida serem relevantes para todos os aspectos da Enfermagem, elas 

são provavelmente mais relevantes nos cuidados aos idosos, uma vez que a idade 

está frequentemente associada a problemas de saúde e ao acréscimo da 

incapacidade funcional. Anderson e Burckhardt (1999) constataram, no entanto, 



- FAMÍLIA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - 
 

 
 

 
CAPÍTULO III      - 100 - 

que o uso de múltiplos conceitos e medidas para representar a qualidade de vida 

levanta questões sobre o efeito real das intervenções na vida dos doentes.  

 

 

3.4.3 – Instrumentos de avaliação da qualidade de vida 

 

A qualidade de vida, tal como já foi referido, é um conceito 

multidimensional difícil de medir, dado que encerra aspectos objectivos e 

subjectivos do bem-estar (Gilhooly, Gilhooly e Bowling, 2005; Segal e Shall, 

1996). A dificuldade em obter medidas comparáveis, quando estão em causa 

critérios subjectivos, tem levado a que existam actualmente mais dados de 

pesquisa sobre as dimensões da qualidade de vida passíveis de ser avaliadas por 

critérios mais verificáveis, frequentemente referidos como objectivos, do que 

sobre dimensões relacionadas com critérios menos passíveis de verificação 

objectiva, como sejam a saúde percebida, a satisfação com a vida, perspectivas 

para o futuro, identificados como dimensões subjectivas (Néri, 2000). 

A importância que lhe é atribuída nos dias de hoje, no que diz respeito a 

avaliação de resultados, tratamentos, políticas, avaliação do atendimento e de 

serviços, faz com que um número considerável de instrumentos esteja disponível.  

Apesar das dificuldades em medir-se, existe normalmente um consenso 

relativamente a domínios que contribuem para a qualidade de vida pessoal. Esses 

domínios são o domínio físico, social, emocional e bem-estar material, 

crescimento pessoal e actividade (Sloane, Zimmerman, Williams, Reed, Gill, e 

Preisser, 2005; Felce e Perry, 1995).  

Os instrumentos que medem a qualidade de vida variam no seu ênfase em 

diferentes componentes que contribuem para o bem-estar subjectivo. 

Inicialmente as numerosas medidas que foram desenvolvidas para avaliar a 

qualidade de vida eram unidimensionais. Posteriormente o paradigma mudou 

para uma base multifactorial de medida: variáveis múltiplas através das quais se 

obtém uma variedade de percepções subjectivas de cada pessoa que vão para 

além dos aspectos físicos da vida.  

Sloane, Zimmerman, Williams, Reed, Gill e Preisser (2005) entendem que 

não existe uma medida standard de avaliação da qualidade de vida e propõem a 
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sua avaliação através da combinação de métodos e instrumentos de medida para 

se obter um quadro mais completo do seu real significado.  

Os instrumentos gerais/multidimensionais permitem a avaliação do estado 

de saúde geral dos indivíduos, independentemente de um problema de saúde 

específico (Gilhooly, Gilhooly e Bowling, 2005; Eric Wong, Woo, Hui e Ho, 2004; 

Novella, Garron, Guiard, Marrone e Blanchard, 2002; Néri, 2000; Zhan, 1992).  

Segundo Néri (2000), os modelos de análise multivariados, ou seja, os que 

levam em conta a variação conjunta entre as variáveis, são aqueles que até à data 

se revelaram mais promissores na avaliação do bem-estar subjectivo, uma vez 

que o valor preditivo dos resultados assim obtidos aumenta, desde que as 

avaliações sejam feitas com base em instrumentos com bom índice de fidelidade 

interna.  

O MOS SF-36 (Medical Outcomes Short Form Health Survey) é uma escala 

multidimensional, genérica, constituída por 36 itens que avaliam oito dimensões: 

actividades físicas; limitações devidas ao estado físico; saúde percebida; dor 

física; vitalidade; vida de relação com os outros; limitações emocionais devidas ao 

estado físico; e saúde física. Estas dimensões são reagrupadas em 3 categorias: 

status funcional; bem-estar e avaliação global de saúde.  

O Nottingham Health Profile (NHP) é uma medida genérica. O desenho do 

Nottingham Health Profile foi concluído por Hunt, Mckenna e McEwen (1981). Está 

estruturado em duas partes. A primeira é constituída por 38 itens englobando 

seis dimensões: mobilidade física, energia, dor, reacções emocionais, sono e 

isolamento social. A segunda parte tem a ver com a percepção do impacte dos 

problemas de saúde em actividades comuns da vida diária, designadamente no 

trabalho, vida social, vida familiar, actividades domésticas, actividade sexual, 

passatempos e férias. Dado alguns destes itens não se aplicarem em todos os 

estudos, é recomendada a sua utilização apenas quando estiverem indicados.  

O Quality of Life Índex (QLI) é uma medida global e contem 38 itens 

divididos em quatro sub-escalas: função física e saúde, socioeconómica, 

psicológica e espiritual, e família. Este índice está dividido em duas partes, a 

primeira diz respeito à avaliação da satisfação do indivíduo e a segunda avalia a 

importância atribuída a cada aspecto avaliado. A avaliação é feita através de uma 
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escala de Likert. Cada sub-escala varia entre 0 e 30, indicando as pontuações 

mais altas, uma melhor qualidade vida (Saladin, 2000). 

 

 

3.5 - CONCLUSÃO 

 

Este capítulo iniciou-se com uma abordagem à família. A informação sobre 

a família apresentada na sua estrutura, gerações, papéis e funções, permitiu 

integrar conhecimentos que possibilitam compreender novas formas de família e 

as implicações daí recorrentes para assumir a crescente responsabilização pelos 

cuidados aos seus membros mais idosos. A função da família na saúde e a 

relação entre saúde doença e família, foram analisadas tendo em atenção a 

importância de que se revestem na avaliação da saúde familiar. Abordou-se o 

cuidado familiar na sua trajectória e na reacção da família à doença crónica. 

Avaliar a família desde uma perspectiva sistémica, foi considerado condição 

indispensável no processo de compreensão do impacte que a doença pode ter na 

vida de quem cuida e em todo o sistema familiar. Nesta sequência, expôs-se a 

saúde e a qualidade de vida, uma vez que, podem ser consideravelmente 

afectadas em consequência da prestação de cuidados.  
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CAPÍTULO IV - STRESS E CUIDADO INFORMAL 

 

 

 Este capítulo tem como objectivo situar o estudo no quadro dos 

conhecimentos actuais através da apresentação de dados pertinentes ao 

problema de investigação. Dada a evidência teórica e empírica da importância do 

stress no estudo da saúde, bem-estar e qualidade de vida dos cuidadores e em 

todo o sistema familiar, este capítulo ocupar-se-á da descrição e análise de 

alguns dos principais contributos neste campo. Começa por se descrever mais 

exaustivamente as estruturas teóricas que estiveram na origem da maior parte 

dos escritos sobre este tópico, seguindo-se a apresentação de outros contributos, 

com o objectivo de possibilitar posteriormente uma melhor compreensão da 

problemática, ou seja, conhecer algumas das variáveis envolvidas no cuidado 

informal aos idosos e as respectivas relações entre estas. Completam o estado 

destes conhecimentos, algumas considerações gerais sobre os diferentes 

modelos de protecção social e a forma como se processa a relação entre o apoio 

informal e o sistema formal de cuidados.  

 

 

4.1- TEORIA GERAL DO STRESS  

 

Tal como preconizam Lazurus e Folkman (1984), a qualidade de vida e o 

que entendemos por saúde mental e física estão ligadas às formas de avaliar e 

afrontar o stress.  

O contributo da teoria do stress (stress, avaliação e coping) desenvolvida 

por Lazurus e Folkman (1984) terá sido, porventura, um dos maiores, senão o 

maior contributo teórico para a compreensão deste fenómeno. Ao contrariarem o 
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estudo do «indivíduo em geral» seguido pelos autores clássicos e centrarem o 

seu estudo nas diferenças entre indivíduos e no papel dos factores pessoais, 

formalizaram conceptualmente que indivíduos distintos, ou o mesmo indivíduo 

em momentos distintos, percebem séries de estímulos determinados de formas 

diferentes.  

As pessoas diferem, pois, na forma como percepcionam uma situação 

stressora. Uma situação semelhante pode ser considerada como stressora por um 

indivíduo e não o ser por outro em circunstâncias idênticas. Factores pessoais e 

situacionais influenciam as avaliações. 

O stress psicológico “é uma relação particular entre o indivíduo e o 

ambiente/meio que é avaliado por este como ameaçador ou que vai para além 

dos seus recursos e que põe em perigo o seu bem-estar” (Lazurus e Folkman, 

1984, p.43). Trata-se, portanto, de uma relação entre o indivíduo e o meio, na 

qual se têm em conta as características do sujeito por um lado e a natureza do 

meio por outro.  

Ainda que certas pressões e exigências ambientais produzam stress num 

número considerável de pessoas, as diferenças individuais e de grupo, 

relativamente a grau e tipo de resposta, são sempre relativas. As pessoas e os 

grupos diferem na sua sensibilidade e vulnerabilidade a certos tipos de 

acontecimentos assim como nas suas interpretações e reacções perante os 

mesmos. Este facto pressupõe que, para se poder entender as diferenças 

observadas na resposta perante situações similares, devam ser tidos em conta os 

processos cognitivos que medeiam o encontro entre estímulo e reacção, assim 

como os factores que afectam a natureza de tal mediação. 

A avaliação cognitiva, no âmbito da teoria do stress faz referência à 

avaliação que o indivíduo faz das repercussões e consequências que determinado 

acontecimento lhe provoca. Lazurus e Folkman (1984) referem três tipos de 

avaliação cognitiva: primária, secundária e reavaliação.  

Na avaliação primária, o indivíduo avalia aquilo que está em jogo, ou seja, 

o significado do acontecimento que pode constituir uma ameaça ao seu bem-

estar. Podem distinguir-se três tipos de avaliação primária: irrelevante, benigna-

positiva e stressante. 
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 Sempre que da relação do indivíduo com o meio não advêm implicações 

para o indivíduo, esse encontro é considerado como irrelevante, não há perdas 

nem ganhos. As avaliações benigno-positivas ocorrem sempre que as 

consequências se avaliam como positivas, ou seja, preservam o bem-estar ou 

ajudam a consegui-lo. Já as avaliações stressantes implicam danos/perdas, 

ameaça e desafio.  

A avaliação do dano/perda significa que o indivíduo sofreu já um prejuízo 

seja, por exemplo, a perda de um ente querido, uma lesão ou doença 

incapacitante, ou uma perda da auto-estima pessoal ou social.  

A ameaça diz respeito aos danos ou perdas que apesar de não terem ainda 

ocorrido são, contudo, previsíveis. Apesar de não terem ainda acontecido, estes 

danos ou perdas constituem uma ameaça, dado a carga de implicações negativas 

para o futuro que toda a perda acarreta. Contudo, segundo Lazurus e Folkman 

(1984), a importância adaptativa primária da ameaça distingue-se do dano/perda 

na medida em que permite um afrontamento antecipado. O carácter previsível do 

futuro oferece, pois, ao ser humano a possibilidade de poder planear e tratar por 

antecipação algumas das dificuldades que espera vir a encontrar. 

 O terceiro tipo de avaliação do stress, o desafio, tem muito em comum 

com a ameaça pelo facto de ambas implicarem a mobilização de estratégias de 

afrontamento. A diferença principal reside no facto de que no desafio há uma 

avaliação das forças necessárias para vencer na confrontação que se caracteriza, 

por exemplo, por gerar emoções que dão prazer como o regozijo, enquanto na 

ameaça se avalia sobretudo o seu potencial lesivo, o qual se faz acompanhar de 

emoções negativas tais como o medo, o mau humor e/ou a ansiedade. A ameaça 

e o desafio não são, contudo, excludentes e apesar das avaliações diferirem nos 

seus componentes cognitivo e afectivo, elas podem ocorrer simultaneamente. Por 

exemplo, uma situação de promoção profissional pode ser avaliada como uma 

possibilidade de aumentar as responsabilidades, de maior reconhecimento social. 

De igual modo, pode acarretar o risco de que o indivíduo se sinta «ultrapassado» 

pelas novas exigências e que a aprendizagem não corresponda ao esperado.            

A avaliação secundária é uma avaliação relativa ao que deve e pode fazer-

se. A actividade avaliativa secundária é característica de cada confrontação 

stressante, uma vez que os resultados dependem do que se faça, de que possa 
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fazer-se algo, e do que está em jogo. Não é uma avaliação destinada apenas ao 

reconhecimento das estratégias de coping que podem ser aplicadas em 

determinada situação, mas sim uma avaliação da possível eficácia das opções 

disponíveis (através da qual se obtêm a segurança de que determinadas opções 

cumprirão o que se pretende), da possibilidade de determinada estratégia poder 

aplicar-se de forma efectiva, e a avaliação das consequências de utilizar uma 

estratégia determinada no contexto de outras interpretações e exigências 

internas e/ou externas. As avaliações secundárias das estratégias de coping, e as 

primárias daquilo que está em jogo, interagem entre si determinando o grau de 

stress e a intensidade e qualidade (conteúdo) da resposta emocional. O indivíduo 

avalia o acontecimento que pode constituir uma ameaça ao seu bem-estar e avalia 

também os recursos de que dispõe para lidar com o acontecimento.  

A reavaliação faz referência a uma mudança introduzida na avaliação 

inicial com base em nova informação recebida do próprio indivíduo ou do meio, a 

qual tanto pode eliminar a tensão do indivíduo como aumentá-la. Os autores 

(1984) acrescentam ainda o conceito de vulnerabilidade como um conceito 

estreitamente ligado ao de avaliação cognitiva. Segundo Lazurus e Folkman 

(1984), é considerado frequentemente que uma pessoa vulnerável é aquela que 

dispõe de recursos de coping insuficientes. Porém, a vulnerabilidade psicológica 

não é determinada apenas pela insuficiência de recursos, mas também pela 

importância da ameaça implícita na situação.  

O impacte de uma situação stressante é influenciado pela forma como a 

pessoa interpreta a situação e pelas estratégias de coping que usa. As estratégias 

de coping podem ser definidas como “aqueles esforços cognitivos e de conduta 

constantemente mutáveis que se desenvolvem para manejar as exigências 

específicas externas e/ou internas que são avaliadas como excedentes dos 

recursos do indivíduo” (Lazurus e Folkman, 1984, p.164). Existe contudo uma 

diferença relativamente aos mecanismos de coping: a diferença que existe entre o 

coping dirigido a manipular ou alterar o problema e o coping dirigido a regular a 

resposta emocional a que o problema dá lugar. Por outras palavras, os autores 

referem-se aos mecanismos de coping dirigidos às emoções (põem-se em 

funcionamento para manipular ou regular a resposta emocional causada pela 

relação meio ambiente-pessoa, são dirigidos para pensamentos e acções e não 
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propriamente para agir sobre a situação stressante) e os mecanismos de coping 

dirigidos aos problemas (põem-se em funcionamento para mudar a relação entre 

o indivíduo e o meio ambiente e visam a resolução do problema).  

 

 

4.2 - MODELO DE STRESS FAMILIAR   

 

A relação entre o sistema familiar e a saúde e doença individual pode ser 

avaliada relacionando os modelos de stress, psicológicos, fisiológicos e 

familiares. O modelo de stress familiar de Patterson (1989) é um modelo 

biopsicossocial com ênfase nos três níveis de sistemas: o individual, o sistema 

familiar e a comunidade. Patterson (1989) refere os domínios de aplicação do 

modelo nomeadamente o domínio relacionado com as questões da saúde. No que 

se refere à doença crónica, o autor é de opinião que a aplicação do modelo é 

particularmente relevante para avaliar o impacte da doença crónica na família e 

para determinar quais recursos, comportamentos de coping, e significados 

(dentro da família) facilitam uma adaptação bem sucedida.  

Segundo Patterson (1989), nos diferentes modelos de stress observa-se 

que eles têm de comum três conceitos chave: (i) os stressores aos quais as 

pessoas estão expostas; (ii) os mediadores que as pessoas são capazes de 

mobilizar; e (iii) a maneira como as pessoas experimentam o stress (em termos 

de consequências). Para além disso, nos diferentes modelos de stress, as 

definições conceptuais nestes domínios são sempre similares. 

Para a maior parte dos teóricos do stress, as fontes de stress são 

conceptualizadas como as exigências no sistema físico ou psicológico que 

afectam o seu normal de funcionamento. Os mediadores são principalmente 

físicos, psicológicos ou sociais, e os comportamentos de coping que influenciam 

a forma como o stress é experimentado, e/ou como é gerido (confrontado), 

quanto tempo dura, e em que medida previne ou reduz o resultado. Os 

resultados (consequências) podem ocorrer tanto a nível individual como do 

sistema familiar.  

No modelo de resposta ajustamento e adaptação familiar de Patterson 

(1989), o foco de interesse centra-se em quatro conceitos principais: os esforços 
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familiares para gerir as exigências (dos stressores e tensões) (1º conceito), as 

quais são confrontadas tendo em conta as capacidades (recursos e 

comportamentos de coping) (2º conceito), que por sua vez são mediadas por 

significados (situacionais e globais) (3º conceito), que visam atingirem o 

equilíbrio do funcionamento familiar – ajustamento ou adaptação (4º conceito).  

Existem duas fases distintas no modelo – ajustamento e adaptação – 

separadas por um período de crise familiar que perturba a homeostasia familiar.  

Seguidamente serão descritos estes conceitos fundamentais em termos 

dos três construtos major que interagem durante as duas fases. 

Uma exigência familiar é um estímulo ou condição que produz ou tem 

potencial para produzir mudança no sistema familiar. A exigência de mudança 

produz tensão no sistema familiar, tensão que irá persistir até que alguma 

capacidade seja dirigida à satisfação dessa exigência. Caso essa capacidade não 

esteja disponível, surge o stress. O stress não será, pois, resultado directo da 

exigência, mas da percepção do desequilíbrio entre exigências e as capacidades. 

Existem duas condições que dão origem às exigências: a ocorrência de stressores 

e a presença relativamente contínua de «pressões». Contudo a natureza de 

ambos os conceitos é diferente. 

Um stressor é um evento normativo ou não normativo, que pode ter um 

começo discreto, mas o ajustamento ou adaptação a ele leva o seu tempo.  

Uma pressão é uma condição de uma tensão sentida, associada com a 

necessidade ou desejo de mudar alguma coisa. Enquanto os stressores ao 

aparecerem produzem mudança, as «pressões» permanecem, e a mudança que é 

exigida é o desembaraço delas. Ao contrário dos stressores, as pressões não têm 

habitualmente um começo acutilante, mas emergem insidiosamente na família. 

As pressões podem ter duas origens, ou são o resultado de uma tensão 

não resolvida associada a um stressor anterior, como por exemplo a doença 

crónica de um membro da família, ou podem emergir quando a performance no 

desempenho de papéis não satisfaz as expectativas do próprio e as dos outros, 

como no caso de um pai que, ao desejar ter mais tempo para o filho, pode 

permanecer uma pressão associada ao desempenho do papel como percepção do 

desejo de mudança.  
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Os stressores interagem com as pressões e contribuem para as exigências. 

O diagnóstico de uma doença crónica de um filho (stressor), pode desencadear o 

exacerbar dos conflitos conjugais (uma pressão familiar anterior) para gerir as 

novas exigências. 

As exigências que afectam o sistema familiar podem emergir de três 

fontes: de um membro da família, da própria família e da comunidade onde a 

família está inserida.  

No modelo de stress familiar de Patterson (1989), são consideradas quatro 

fontes de exigências, tanto de stressores como de pressões: (i) as necessidades 

individuais de sobrevivência e de desenvolvimento (exs., comida, e autonomia); 

(ii) as tarefas familiares de manutenção e desenvolvimento (exs., distribuição de 

recursos, de tarefas, e a socialização dos membros da família); (iii) a mudança 

das condições sociais (ex., normas culturais da comunidade de referência 

relativas ao género); e (iv) a doença aguda e crónica e handicaps, cuja gravidade e 

cronicidade influenciará a intensidade das exigências e modificará o equilíbrio 

familiar.  

As famílias habitualmente vêem-se confrontadas com múltiplas exigências 

em simultâneo, que mudam ao longo do tempo. Enquanto umas são resolvidas 

outras emergem. Ficarão sempre pressões residuais não resolvidas que criarão 

algum nível de stress na família. Contudo, a família será capaz de manter alguma 

espécie de equilíbrio no seu funcionamento usando as suas capacidades para 

gerir pressões correntes.  

O segundo conceito do modelo, o de capacidade, é definido como a 

potencialidade que a família tem disponível para satisfazer as exigências. Existem 

dois tipos de capacidades: recursos (aquilo que a família tem) e os 

comportamentos de coping (aquilo que a família faz).  

“O recurso é uma característica, traço, competência, ou meio de um 

indivíduo, da família, ou da comunidade. Os recursos podem ser tangíveis, como 

o dinheiro, ou intangíveis, como a auto-estima” (Patterson, 1989, p.102).  

Os recursos pessoais incluem: (i) inteligência inata; (ii) conhecimento e 

competências; (iii) traços de personalidade (exs., sentido de humor, extroversão) 

que podem facilitar os comportamentos de coping; (iv) saúde física e emocional; 

(v) tempo, uma vez que os indivíduos gerem-no de forma diferente para gerir as 
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exigências; (vi) sentido de mestria – a crença que a pessoa tem na capacidade de 

algum controlo sobre as circunstâncias da sua vida; (vii) e auto-estima, ou seja, o 

juízo positivo acerca do seu auto-conceito. 

Dentro dos recursos familiares destacam-se: (i) a coesão; (ii) a 

adaptabilidade, como sendo a forma como as famílias lidam com os obstáculos; 

(iii) a organização familiar; (iv) e as competências de comunicação, que capacitam 

o grupo a coordenar os seus esforços na gestão das exigências uma vez que isso 

ajuda a reduzir a ambiguidade, a qual é parte daquilo que faz com que a 

mudança seja tão stressante. 

Os serviços comunitários são competências, grupos, e instituições fora da 

família que esta usa para satisfazer as suas necessidades. Incluem um conjunto 

de serviços, médicos e de saúde, igrejas, escolas etc. De todos os recursos 

sociais, aquele que mais interesse despertou no âmbito da literatura do stress foi 

o suporte social. 

O suporte social tem sido considerado como um dos principais mediadores 

entre o stress e as perturbações na saúde. As conceptualizações acerca do 

suporte social, incluem o tipo de suporte emocional, informação, ajuda 

tangível/instrumental, como é que quem recebe esse suporte se sente apoiado, e 

quem dá esse suporte, ou seja, as rede de apoio.  

Segundo Patterson (1989), o processo de aquisição e distribuição de 

recursos para satisfazer as exigências é um aspecto crucial na resposta de 

ajustamento e adaptação. 

Apesar de o coping ser frequentemente conceptualizado a nível individual, 

o coping familiar e até comunitário deve ser tido em consideração quando se 

pensa na acção de um grupo colectivo para eliminar ou gerir as exigências. No 

contexto do modelo de ajustamento e adaptação, um comportamento de coping é 

definido como um esforço específico através do qual o indivíduo ou família 

tentam reduzir uma exigência.  

Pode falar-se de cinco comportamentos específicos de coping: (i) visa a 

acção directa para reduzir ou eliminar o número e/ou intensidade das exigências 

(ex., institucionalizar um familiar idoso em vez de o deixar no seu domicílio); (ii) 

visa a acção directa para conseguir recursos adicionais; (iii) visa a manutenção 

dos recursos existentes de forma a poderem ser mobilizados perante novas 
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exigências (exs., manter os laços sociais, manter a coesão familiar); (iv) gerir a 

tensão associada a pressões existentes (ex., expressar emoção e afecto); (v) e a 

avaliação cognitiva que visa mudar o significado das exigências (ex., reduzir as 

expectativas do papel) ou o significado dos recursos (ex., ver-se a si próprio 

como competente). De acordo com Pattterson (1989), as avaliações cognitivas 

interagem directamente com aquilo que, no modelo de stress familiar, é 

classificado como significados. 

No modelo de stress familiar são consideradas duas fases distintas: a fase 

de resistência e a fase de adaptação. Patterson (1989) refere que é fundamental 

esta distinção por dois motivos principais. Primeiro, porque a mudança na 

dinâmica do processo familiar muda ao longo do tempo à medida que novos 

recursos são adquiridos e novos comportamentos de coping são desenvolvidos 

em resposta às novas exigências. Segundo, esta distinção pretende explicitar que 

alguns recursos e comportamentos de coping são mais genéricos e podem ser 

usados para satisfazer mais do que um tipo de exigência. A auto-estima e a 

flexibilidade familiar são exemplos desta categoria.  

O último conceito do modelo é o de significados. Os significados 

subdividem-se em situacionais e globais. Os primeiros dizem respeito à definição 

subjectiva das famílias acerca das suas exigências, capacidades, e da relação 

entre estes dois factores. Os segundos correspondem às perspectivas das 

pessoas acerca das relações entre os membros da família, bem como o 

significado acerca das relações da família com a comunidade.  

Os recursos e os comportamentos de coping são sempre avaliados através 

de significados. Sempre que existe a percepção de recursos insuficientes ou 

inadequados, face às exigências, ocorre um desequilíbrio, o qual por sua vez 

produz tensão e stress. A falta de uma definição clara da forma como lidar com 

as situações é um factor que pode gerar ambiguidade e, segundo Pattterson 

(1989), quer a ambiguidade social quer a ambiguidade limite acabam por criar ou 

exacerbar as exigências.  

A ambiguidade social diz respeito às situações stressantes para as quais a 

sociedade não proporciona linhas orientadoras ou esquemas de intervenção 

claros. Acontece frequentemente nas situações em que ocorrem mudanças nas 

condições sociais. A ambiguidade limite refere-se à pressão associada à falta de 
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clareza acerca de quem são os membros da família, o que acontece 

frequentemente com as crianças, em caso de divórcio dos pais é disso um 

exemplo. Um outro exemplo que ilustra este tipo de ambiguidade verifica-se nos 

casos em que um idoso dependente «roda» pelos familiares para satisfazer as 

exigências dos cuidados.  

Sempre que um indivíduo experiencia um stressor, para o qual não 

encontra explicação, procurará o seu significado na comunidade, nas crenças 

religiosas e até nos diagnósticos médicos, entre outras fontes.  

No que diz respeito aos significados globais, as famílias possuem um 

conjunto de crenças e/ou pressupostos chamados esquema familiar acerca das 

relações entre os diferentes membros da família e entre a família e a 

comunidade, sendo que o esquema familiar é mais estável que o significado 

situacional; transcende-o e influencia-o. O esquema familiar apresenta cinco 

dimensões: (i) coesão; (ii) colectividade; (iii) optimismo realista; (iv) relativismo; e 

(v) sentido de controlo.  

A coesão tem a ver com partilha de compromissos, valores, e objectivos 

que guiam a vida e a actividade da família, e que lhe conferem identidade como 

unidade e orientação ou ideologia para viver.  

A colectividade significa o grau em que a família se vê a si própria como 

fazendo parte de algo maior, como a comunidade ou a nação, e o grau em que os 

próprios membros da família se vêem como parte da unidade familiar. Engloba 

sentido de pertença e de relação.  

O optimismo realista é o grau em que a família vê as situações com 

optimismo, com esperança e realismo. 

O relativismo é o grau em que a família vê a sua experiência de vida no 

contexto das circunstâncias presentes, contrariamente a uma análise absoluta, 

prescrita e invariável.  

O sentido de controlo é o grau em que a família delega parte das 

exigências dentro ou fora da família.  

No processo de stress, exigências, capacidades e significados interagem 

uns com os outros. As exigências emergem como resultado das expectativas ou 

significados individuais, e dependem da adequação das capacidades para lidar 

com elas. 
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No modelo de stress familiar o ênfase é dado na resposta da família ao 

longo do tempo e na perspectiva em que, apesar dos seus esforços, as famílias 

mudam como resultado das suas circunstâncias. Esta perspectiva temporal deu 

origem às duas fases do modelo, separadas por um estado chamado crise.  

A fase de pré-crise, ou ajustamento, representa um período de relativa 

estabilidade no sistema familiar. A família estabelece padrões, papéis, e regras de 

interacção familiar que permitem um funcionamento interdependente. Nesta fase, 

a família procura satisfazer as exigências com as capacidades que tem. A medida 

em que a família é capaz de satisfazer as exigências reflecte o seu nível de 

ajustamento, o qual varia ao longo de um continuum que vai do «bom 

ajustamento» ao «mau ajustamento». Este facto reflecte a adequação dos seus 

recursos internos e das suas capacidades face ao tipo e número de exigências. 

Acontecem alguns períodos de relativa estabilidade, quando as respostas são 

adequadas e o bom ajustamento consegue ser mantido. Existem, contudo, 

períodos em que as capacidades da família não são suficientes para satisfazer as 

exigências. Esta situação está relacionada com: (i) a ocorrência de um novo 

stressor que exige capacidades que a família não tem; (ii) o número de exigências 

superior ao número de capacidades; (iii) e pressões não resolvidas que aumentam 

e esgotam as capacidades da família. Ou seja, o desequilíbrio entre exigência e 

capacidade aumenta e persiste, o funcionamento familiar não é estável e surge o 

desequilíbrio do sistema familiar. A família entra num estado de crise.  

A crise é caracterizada pela desorganização e perturbação familiar, onde 

velhos modelos e capacidades não são mais adequados, e a mudança urge. As 

crises são habitualmente normativas e exigem mudança nas estruturas e regras 

familiares. A crise pode ser interpretada como um ponto de viragem no velho 

sistema familiar, sinal de que algo de novo precisa acontecer. Este «algo de novo» 

é o foco da fase de adaptação.       

A adaptação pode ser definida como a discrepância mínima entre 

exigências e capacidades a dois níveis de interacção: individual/família e 

individual/comunidade.   

Durante a fase de adaptação, os esforços da família são dirigidos a 

restaurar o equilíbrio do seu sistema: (i) alterando ou desenvolvendo as suas 

percepções para fazer face às mudanças ocorridas; (ii) reduzindo as exigências; 
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(iii) desenvolvendo e adquirindo novos recursos (recursos adaptativos); (iv) e/ou 

desenvolvendo novas estratégias de coping para lidar com as exigências.  

Importa distinguir entre adaptação familiar e ajustamento familiar. A 

diferença reside na natureza e extensão do desequilíbrio entre exigências e 

capacidades a qual cria uma segunda ordem de mudança no sistema familiar, 

envolvendo papéis, relações, regras, modelos de interacção, e/ou significados. A 

adaptação envolve habitualmente um longo período de tempo e tem 

consequências a longo prazo. Segundo Patterson (1989), é provavelmente na fase 

de adaptação que ocorrem as maiores mudanças no esquema familiar, 

envolvendo novas formas de pensar acerca da família em si e das circunstâncias 

em que se encontra.  

A adaptação ocorre num continuum de resultados que reflectem os 

esforços da família para atingir o equilíbrio no funcionamento a nível 

individual/família e a nível individual/comunidade. O fim positivo desse 

continuum, chamado de «boa adaptação», é caracterizado por: (i) saúde física e 

mental do indivíduo e dos membros da família; (ii) desempenho óptimo e 

desenvolvimento individual contínuo; (iii) manutenção da unidade familiar; (iv) 

manutenção da integridade familiar e do seu sentido de controlo. 

A «má adaptação», como fim negativo do continuum, caracteriza-se por 

desequilíbrio contínuo em ambos os níveis de funcionamento (individual/família e 

individual/comunidade) ou pelo atingir de um equilíbrio aos dois níveis, mas a 

um preço que se traduzirá em: (i) deterioração da saúde e/ou do 

desenvolvimento individual, ou (ii) deterioração da unidade e da integridade 

familiar, da autonomia, ou da capacidade para cumprir com as suas tarefas. 

 

No âmbito do estudo do stress familiar, a teoria de adaptação de 

McCubbbin e McCubbin (1993) constitui também um marco de referência. Dada a 

sua aproximação ao Modelo de Stress Familiar (Patterson, 1989), não será, aqui, 

objecto de descrição detalhada. Dir-se-á apenas que, à semelhança de outros 

teóricos do stress, de acordo com McCubbbin e McCubbin (1993), os factores que 

influenciam a forma como as famílias se adaptam à doença incluem os stressores 

familiares, os tipos de família, os recursos familiares, a forma como a família vê a 

doença, a resolução de problemas, a comunicação e o coping familiar.  
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4.3 - MODELO DE PEARLIN 

 

De entre os vários modelos de stress, o modelo geral de stress (Pearlin e 

Skaff, 1996; Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990) é o modelo mais conhecido e 

a partir do qual a maior parte da investigação no domínio do impacte psicológico 

do cuidado tem sido realizada. No processo de stress, Pearlin, Mullan, Semple e 

Skaff (1990) identificam quatro domínios, cada um compreendendo múltiplos 

componentes. Os domínios são: contexto e história do cuidado; os stressores; os 

mediadores do stress; e os resultados ou consequências do stress.  

Contexto e história do cuidado – As características individuais pressupõem 

que as pessoas em situações idênticas têm recompensas, privilégios, 

oportunidades e responsabilidades diferentes. Igualmente, o tipo e intensidade 

dos stressores a que as pessoas estão expostas, os recursos pessoais e sociais 

disponíveis para lidar com os stressores, e as formas como manifestam o stress, 

todos estão sujeitos aos efeitos das características do cuidador e da função que 

ocupam na ordem social. Por outro lado, há que ter também em conta a história 

do cuidado, a qual compreende um conjunto de itens, nomeadamente: o grau de 

parentesco cuidador-doente, a relação afectiva entre cuidador e doente, os 

problemas físicos e de saúde do doente, o tempo dispendido a cuidar, a duração 

das actividades do cuidado e a cronicicidade da situação. O acesso e uso dos 

recursos sociais disponíveis, ou seja, as redes sociais de apoio, incluindo a 

própria família, a composição das redes e a natureza e frequência dos contactos 

que os cuidadores estabelecem com os seus membros, são outros dos elementos 

contextuais relevantes a ter em conta no processo de stress.  

Stressores primários e secundários – Pearlin, Mullan, Semple e Skaff (1990) 

identificam os stressores como as condições problemáticas e as circunstâncias 

difíceis experimentadas pelos prestadores de cuidados, como sejam, por 

exemplo, as exigências e os obstáculos que excedem e levam até ao limite a 

capacidade individual de adaptação. Os stressores são essencialmente 

“condições, experiências, e actividades que são problemáticas para as pessoas, 

ou seja, que as ameaçam, que frustram os seus esforços, que as fatigam, e que 

goram os seus sonhos” (p.586).  
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Os stressores são essencialmente de dois tipos: primários e secundários. 

Os primeiros estão relacionados com indicadores/exigências objectivas, como 

por exemplo, o estatuto cognitivo e os problemas comportamentais do doente, e 

a dependência funcional, e com indicadores subjectivos, como sejam, por 

exemplo, a sobrecarga sentida pelo cuidador e o sentimento de perda nas 

relações sociais. Os stressores secundários não têm a ver directamente com os 

cuidados mas emergem como problemas noutros papéis sociais, relações 

familiares e de trabalho, dificuldades financeiras e limitações nas actividades 

social e recreativa. Factores intra-psíquicos que diminuem ou constituem 

barreiras ao desenvolvimento do auto conceito, e mais especificamente das suas 

dimensões, barreiras ao desenvolvimento da estima e sentido de auto-eficácia, 

são também stressores secundários. São ainda stressores secundários os factores 

intrapsíquicos com interferência em pensamentos e sentimentos do cuidador 

acerca de si próprio, do seu sentido de competência como cuidador e dos ganhos 

obtidos através da experiência dos cuidados.   

Mediador – A avaliação cognitiva do cuidador sobre o contexto em que 

está inserido é um elemento central para o seu bem-estar físico e psicológico. Ela 

é extremamente influenciada pelos recursos do cuidador. Os mediadores são 

principalmente recursos (pessoais, sociais e materiais) que ajudam a modificar ou 

regular a relação causal entre stressores e resultados. O coping e o suporte social 

são considerados os dois mediadores mais importantes. O coping na resposta aos 

problemas pode ter três funções possíveis: gerir a situação; gerir o significado da 

situação e gerir os sintomas do stress resultante da situação.  

Resultados – São as consequências dos stressores, ou seja, os efeitos na 

saúde física e mental, no bem-estar emocional do prestador de cuidados, e na 

sua capacidade para manter os papéis sociais. 

 

 

4.4 - MODELO DE LAWTON 

 

Um outro contributo teórico e porventura dos mais importantes para o 

estudo e compreensão do impacte psicológico do cuidado informal, foi 

desenvolvido por Lawton, Brody e Saperstein (1989). A base conceptual do 
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modelo ancora-se na teoria do stress de Lazurus e Folkman (1984) e na 

perspectiva do modelo dois factores e bem-estar psicológico (Bradburn, 1969; e 

Diener e Emmons, 1984, in Lawton, Moss, Kleban, Glicksman e Rovine, 1991). 

Enquanto as escalas de avaliação do cuidado informal eram habitualmente 

unidimensionais, Lawton, Brody e Saperstein (1989) desenvolveram uma escala 

multidimensional integrando a componente satisfação do cuidador.  

Lawton e os seus colaboradores (1991) consideram reducionista associar 

directa e linearmente as exigências e as dificuldades objectivas do cuidado a 

consequências negativas na saúde e bem-estar dos cuidadores, e introduziram 

um modelo de avaliação do cuidado informal explicado por dois factores, a 

sobrecarga subjectiva e a satisfação. À semelhança da teoria do stress (Lazurus e 

Folkman, 1984), este modelo tem como conceitos centrais os conceitos de: 

avaliação primária, avaliação secundária, recursos e resultados.  

Estes autores ampliaram o conceito de sobrecarga do cuidado para o 

termo «avaliação do cuidado», uma vez que, a avaliação nunca é inerentemente 

positiva ou negativa. Tal como acontecia na teoria do stress (Lazurus e Folkman, 

1984) a avaliação cognitiva é o elemento chave do modelo. Ela é mediadora da 

percepção da sobrecarga, da satisfação do cuidador, do impacte do cuidado e do 

sentido de controlo da situação. Parece não haver, portanto, uma relação directa 

entre as consequências objectivas do cuidado (ex., dependência funcional e/ou 

cognitiva, dificuldades financeiras) e o bem-estar dos cuidadores. 

Sempre que uma situação ambiental potencialmente stressora é avaliada 

pela pessoa como uma ameaça para si, isto pressupõe a avaliação primária. 

Lawton, Brody e Saperstein (1989) sugerem o uso do termo «caregiving 

appraisal» para descrever “todas as avaliações e reavaliações de um potencial 

stressor e a eficácia dos esforços de coping” (p.61).  

De acordo com os autores, sempre que possível, devem distinguir-se 

stressores objectivos e stressores subjectivos. Enquanto os primeiros são 

externos ao corpo da pessoa, os segundos são de natureza transaccional. O grau 

de incapacidade da pessoa cuidada é um exemplo de um stressor objectivo.  

Recursos – Os recursos são «forças» inerentes à pessoa ou ao meio 

externo e que podem ser usados para lidar (coping) com o stress e para mitigar o 

impacte das exigências dos cuidados. Saúde física, rendimentos, estatuto 
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ocupacional, educação, o suporte social, e os atributos intrapsiquicos, como por 

exemplo o sentido de mestria do cuidador, são exemplos de alguns recursos.  

Avaliação secundária – No âmbito do contexto do cuidado, a avaliação 

secundária pode ser definida como as respostas cognitivas e afectivas às 

exigências dos cuidados e do próprio comportamento do cuidador, podendo esta 

avaliação traduzir-se em termos de sobrecarga e de satisfação com o cuidado. A 

satisfação é interpretada como a ideia de benefícios e dos aspectos positivos para 

o cuidador associados ao cuidado. A sobrecarga subjectiva é definida como a 

manifestação negativa do stress do cuidador, a ansiedade e a depressão. 

O bem-estar psicológico é o resultado final do cuidado e, apesar de 

bastante subjectivo, é mais global, transcendendo a experiência do cuidado. 

Corresponde a um estado subjectivo, para o qual contribuem as características do 

cuidador e as situações consideradas stressoras e resulta da conjugação dos 

efeitos positivos que decorrem da satisfação e dos efeitos negativos associados à 

sobrecarga.  

De acordo com Orbell, Hopkins e Gillies (1993), e Braitwhaite (1996), o 

principal contributo de Lawton, Brody e Saperstein (1989) e Lawton, Moss, 

Kleban, Glicksman e Rovine (1991), é a sugestão de que o cuidado pode ser 

avaliado tanto de forma positiva como negativa e que uma completa 

compreensão dos resultados do cuidado requer a consideração de avaliações 

tanto positivas como negativas.  

Resumindo, as variáveis de percepção de ameaça, coping e percepções dos 

impactes, não devem ser diferenciadas separadamente, mas consideradas como 

parte de um constructo de avaliação geral (appraisal). O stressor, ou seja, o 

fenómeno externo ao corpo do cuidador, dá origem a avaliações que por sua vez 

afectam o bem-estar psicológico. Os recursos são «forças» inerentes à pessoa ou 

ao meio externo e que podem ser usados para lidar (coping) com o stress. 

 

 

4.5 - AS CONSEQUÊNCIAS DO STRESS NO ÂMBITO FAMILIAR 

 

O impacte do cuidado informal nos prestadores de cuidados tem sido 

estudado por alguns autores a partir do âmbito social e do âmbito psicológico. 
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Segundo Martín (2002), o estudo destes dois domínios terá como 

fundamento: primeiro, o facto do âmbito social ter implicações na generalização 

dos estudos do impacte psicológico, e também, o facto do impacte social resultar 

de um conjunto de tomadas de decisão dos actores sociais, as quais são em 

alguns casos influenciadas por elementos de carácter psicológico dos mesmos 

actores. 

 Martín (2002) reporta-se ao estudo do impacte social do cuidado informal 

a dois níveis: (i) o individual, onde considera a «ideologia do cuidador»; e (ii) o 

social, onde inclui o estudo dos «padrões formal e informal de cuidado».  

O âmbito psicológico do cuidado é observado, principalmente, a partir do 

paradigma do modelo de resposta ao stress. Neste âmbito, são habitualmente 

consideradas as exigências dos cuidados/stressores, os recursos e as 

consequências.  

De acordo com Martín (2002), foi Lawton e os seus colaboradores (1989) 

quem primeiro operacionalizaram o conceito «ideologia do cuidador», tendo 

Albert (1992) e Albert e Brody (1996) aprofundado esta questão.  

A «ideologia do cuidador» parece corresponder à interpretação cognitiva 

do cuidado e do comportamento da própria pessoa cuidadora, com a função de a 

prover de significado.  

Relativamente ao estudo do «padrão de cuidado» (formal e informal) 

Martín (2002) refere que Tennstedt, Crawford e McKinlay (1993) concebem o 

padrão de cuidado em termos de compreensão sobre quem são as pessoas 

responsáveis pelo mesmo, quem recebe os cuidados e em que condições este se 

realiza. Ou seja, o padrão de cuidado pode ser conceptualizado como um tópico 

que diz respeito à distribuição da responsabilidade do cuidado prestado a 

pessoas funcionalmente dependentes, tanto por parte dos cuidadores formais 

como informais.  

A maior parte dos estudos sobre o impacte do cuidado informal têm 

utilizado os pressupostos básicos do modelo de stress, avaliação e coping 

(Lazurus e Folkman, 1984) com modificações conceptuais e metodológicas 

(Ahmad, Musil, Zausznievsky e Resnic, 2005; Mizuno e Kinuko, 2005; Sanford, 

Johnson e Townsed-Rocchiccioli, 2005; McClendon, Smyth e Neundorfer, 2004; 
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Yates, Tennstedt e Chang, 1999; Avison, Turner, Noh e Speecheley, 1993; Pearlin, 

Mullan, Semple e Skaff, 1990; Zarit, Reever e Bach-Peterson, 1980).  

Contudo, Braithwaite (1996) refere que as investigações tendem a 

convergir mais naquilo que ela denomina como os «end points» dos modelos, ou 

seja, os stressores e os resultados. Em geral, os stressores são operacionalizados 

através de variáveis como a saúde física, mental, ou funcional do idoso. As 

variáveis resultado são frequentemente conceptualizadas como a saúde física e 

mental do cuidador e o seu nível de satisfação com o cuidado, entre outras. 

À semelhança de outros estudos, esta investigação adopta também a 

perspectiva teórica de Lazurus e Folkman, (1984), norteando-se pela noção 

central de que existem essencialmente quatro conceitos chave no âmbito da 

teoria do stress, avaliação e coping: (i) os stressores aos quais as pessoas estão 

expostas; (ii) os mediadores que as pessoas são capazes de mobilizar; (iii) a 

maneira como as pessoas experimentam o stress (em termos de consequências); 

e (iv) a forma como as pessoas vêem a experiência (avaliação). 

Embora tenha sido já explicitado, o modelo de Lazurus e Folkman (1984) 

postula, basicamente, que os indivíduos quando expostos a um stressor fazem 

duas avaliações, a avaliação primária e a avaliação secundária. A avaliação 

primária envolve a avaliação da ameaça implícita na situação. 

 A avaliação secundária envolve a avaliação do indivíduo acerca da sua 

capacidade de coping, incluindo a avaliação dos recursos pessoais, sociais e/ou 

físicos. A conclusão individual acerca da capacidade de lidar com a situação – a 

avaliação secundária – é frequentemente equacionada com o conceito de auto-

eficácia (Bandura, 1986).  

Avaliada a situação, o indivíduo utiliza os seus mecanismos de coping para 

fazer face às exigências. De acordo com estes mecanismos podem ser centrados 

nas emoções (ex., pensamentos mágicos, vontade, desejo) ou nos problemas 

(ex., mudança de comportamento) e utilização dos sistemas de suporte social. A 

utilização destas estratégias de coping conduz a resultados que determinam 

novas avaliações, as quais, por sua vez, determinam novas estratégias, e assim 

sucessivamente. O coping, não é, pois, um processo estático, mas um processo 

que se desdobra num padrão cíclico: os resultados/consequências influenciam 
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novas avaliações, as quais influenciam novas formas de coping/estratégias, as 

quais por sua vez conduzem a novos resultados.  

Lazurus (1993, in Brito, 2002) refere que as estratégias de coping são 

altamente contextuais, o que pressupõe, que para serem efectivas, têm de mudar 

ao longo do tempo e ajustar-se às novas circunstâncias.  

Alguns dos estudos que têm utilizado esta estrutura teórica como 

referência centram-se frequentemente nos seguintes tipos de variáveis: variáveis 

de background e contexto do stress (ex., idade do cuidador), stressores (ex., 

tempo gasto por dia a cuidar), mediadores do stress (ex., avaliação da auto-

eficácia e suporte social) e resultados (ex., sobrecarga do cuidador, satisfação 

com o cuidado), (Ahmad, Musil, Zausznievsky e Resnic, 2005; Mizuno e Kinuko, 

2005; Kaasalainen, Craig e Wells, 2000; Billings Folkman, Acree e Moskowitz, 

2000; Dorfman, Holmes e Berlin, 1996; Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990).  

No âmbito de uma abordagem ao impacte psicossocial do cuidado, faz-se 

referência à evolução histórica do conceito de sobrecarga (impacte), ao seu 

significado e às diferenças de percepção da sobrecarga entre cuidadores e não 

cuidadores. Perspectiva-se a aquisição do papel de cuidador e apresentam-se, 

posteriormente, variáveis de background e do contexto do cuidado, com 

relevância na avaliação cognitiva do cuidador. Faz-se referência, ainda, a outras 

variáveis relevantes, como seja, o abuso, as crenças e valores, os recursos 

pessoais e sociais do cuidador e a relação entre o apoio informal e o sistema  

formal de cuidados. 

 

 

4.5.1 – Sobrecarga do papel de cuidador: significado e evolução 

histórica do conceito  

 

Actualmente, as famílias são chamadas a prestar cada vez mais cuidados, 

actividades que interferem com a dinâmica e funcionamento familiar, trabalho e 

responsabilidades sociais.  

De entre as consequências negativas, que correspondem a alterações ou 

mudanças específicas na vida das pessoas resultantes do seu papel de cuidadores 

informais, a sobrecarga do papel de cuidador é um conceito chave na 
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investigação sobre o cuidado familiar aos idosos e um dos mais sistematicamente 

referenciados no âmbito da literatura gerontológica. Termos similares para 

descrever as consequências negativas do cuidado incluem «sobrecarga», «stress», 

«tensão» e «impacte» (Stull, Kosloki e Kercher, 1994; Orbell, Hopkins e Gillies, 

1993).   

Ao longo deste trabalho os termos «impacte» e «sobrecarga» serão usados 

como equivalentes. 

O conceito de sobrecarga foi histórica e sucessivamente reformulado por 

vários autores desde as últimas décadas até aos nossos dias. A sobrecarga, como 

constructo de investigação, foi desenvolvida por Zarit, Reever e Bach-Paterson 

(1980) em cuidadores de doentes dementes.  

Depois deste trabalho pioneiro, Platty e Hirch (1981) e Thompson e Doll 

(1982) dicotomizaram a sobrecarga dos cuidadores em objectiva e subjectiva 

(separando acontecimentos e actividades em sobrecarga objectiva, dos 

sentimentos, emoções e atitudes associadas com as actividades que são 

características da sobrecarga subjectiva). Também Poulshock e Deimling (1984) 

investigaram o conceito, tendo conceptualizado a sobrecarga dos cuidadores 

informais como um conceito multidimensional abrangendo as categorias: 

dependência dos idosos (física e mental), sobrecarga e impacte. Posteriormente o 

conceito foi sendo sucessivamente melhorado, com os progressos verificados na 

área da literatura gerontológica relativa aos cuidadores.  

Em 1986, George e Gwyther referem a sobrecarga do cuidador como “os 

problemas físicos, psicológicos ou emocionais, sociais, e financeiros 

experimentados pelos cuidadores que cuidam de idosos dependentes” (p. 253). 

Na década de noventa, o conceito foi sendo sucessivamente melhorado, à custa 

dos progressos verificados na área da literatura gerontológica relativa aos 

cuidadores.  

Pearlin, Mullan, Semple e Skaff (1990) encaram a sobrecarga reportada às 

consequências físicas, psicológicas e sociais resultantes do acto de cuidar de uma 

pessoa, nomeadamente, dependente, e Given e Given (1991) definiram a 

sobrecarga com a reacção biopsicossocial experimentada pelos cuidadores 

resultante do desequilíbrio entre exigências e recursos.  
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No âmbito do desenvolvimento de uma taxionomia diagnóstica para a 

prática da Enfermagem, desenvolvida pela Associação Norte Americana de 

Diagnósticos de Enfermagem, Carpenito (1995, p. 415) refere que: 

“Exaustão do papel de cuidador representa a carga que as actividades de 

cuidados específicos supõem para a saúde física e emocional do cuidador e os 

efeitos que produz no sistema familiar e social, tanto dos cuidadores como da 

pessoa cuidada”.  

A sobrecarga do cuidador – objectiva e subjectiva – diz respeito, pois, às 

consequências físicas, psicológicas e sociais inerentes ao cuidar de outra pessoa, 

nomeadamente dependente. A sobrecarga objectiva está relacionada com os 

acontecimentos e actividades concretas, ou seja, refere-se à interrupção nos 

aspectos da vida familiar que são potencialmente observáveis e quantificáveis, 

enquanto a sobrecarga subjectiva é definida como os sentimentos, atitudes e 

reacções emocionais do cuidador à experiência do cuidado (Schulz, Visitanier e 

Williamson, 1990).  

De acordo com Schulz, Visitanier e Williamson (1990) e Faison, Faria e 

Frank (1999), entre outros autores, a percepção destas consequências tem menos 

a ver com as exigências objectivas, do que propriamente com as exigências 

subjectivas. 

Na revisão realizada sobre instrumentos de medida da sobrecarga conclui-

se que uns são unidimensionais e outros multidimensionais.    

A Burden Interview (BI) de Zarit, Reever e Back-Peterson (1980) é um dos 

instrumentos mais utilizados no estudo da sobrecarga (INSERSO, 1995; 

Imaginário, 2002). É uma escala unidimensional que avalia em que medida os 

cuidadores são afectados na sua saúde física e emocional e na vida social e 

financeira, em consequência de cuidarem de uma pessoa idosa dependente. É 

uma medida de auto-resposta constituída por 29 itens avaliados numa escala tipo 

Likert que varia de 0=Nunca até 4=Quase sempre.  

Robison em 1983 desenvolveu o Caregiver Strain Index (CSI). É um 

instrumento unidimensional que conceptualiza o impacte do cuidado em termos 

de alterações e mudanças nas actividades sociais, tensão física e financeira e 

alterações emocionais. É uma medida de auto-resposta constituída por 13 ítens, 

numa escala dicotómica (sim e não).  
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A Caregiver Appraisal Scale de Lawton, Kleban, Moss, Rovine e Glicksman 

(1989) trouxe um contributo fundamental à compreensão do cuidado informal, 

especificamente, ao conceptualizá-lo tanto de uma perspectiva negativa como 

positiva. É uma escala multidimensional cuja estrutura mais recente assenta em 

três dimensões: (i) Sobrecarga Subjectiva; ii) Satisfação do Cuidador; e iii) Impacte 

do Cuidado. É um instrumento de auto-resposta em formato Likert de 5 pontos.   

 

 

4.5.2 – Sobrecarga: diferenças de percepção entre cuidadores e não 

cuidadores 

 

Grande parte da investigação refere os cuidadores informais de idosos 

como uma população de risco em termos de saúde física e psicológica (Lage, 

2005; Feinberg e Newman, 2004; Brito, 2002; Joël, 2002; Wallesten, 2000; Paúl, 

1997; Schulz, Visitanier e Williamson, 1990). Contudo, a percepção da sobrecarga 

do cuidado é descrita como uma resposta altamente individual, o que significa 

que aquilo que é difícil para um cuidador pode não o ser para outro em idênticas 

circunstâncias (Pearlin e Zarit, 1993; Lazurus e Folkman, 1984; Poulshoc e 

Deimling, 1984).  

Embora a investigação no domínio dos cuidados a idosos se reporte quase 

exclusivamente a cuidadores de idosos dementes, autores como Carter e Acton 

(2006), Habermann e Davis (2005), Vitaliano, Young e Zhang (2004) e Faison, 

Faria e Frank (1999) referem que os cuidadores de idosos com outro tipo de 

diagnósticos também sofrem de stress.  

 Braithwaite (1990, in Schulz, Smyrnios, Gribich e Schulz, 1993) identificou 

cinco «crises» comummente vividas pelos cuidadores de idosos dependentes. 

Quatro destas (consciência da degeneração da pessoa cuidada, imprevisibilidade, 

relação cuidador-pessoa alvo de cuidados, e restrição de escolhas) têm uma 

relação directa na preservação (emocional e psicossocial) dos aspectos do 

cuidado bem como nos cuidados instrumentais. A quinta crise, os 

constrangimentos de tempo, é largamente orientada para as tarefas, mas 

aumenta inevitavelmente o stress emocional.  
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A investigação aponta para mais stress, problemas de saúde e níveis de 

morbilidade consideravelmente aumentados nos cuidadores, quando comparados 

com grupos de indivíduos da mesma faixa etária que não estão sujeitos a esse 

tipo de sobrecarga (Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli, 2005; Pinquart e 

Sorensen, 2003; Barreto, in Brito, 2002; Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e 

Whittlatch, 1995; Haley, West, Wadley, Ford, White e Barret, 1995; Nolan, Grant e 

Ellis, 1990; Brody, 1985).  

Algumas das consequências mais negativas têm a ver com limitações de 

ordem pessoal impostas pelo cuidado, nomeadamente, restrição da vida social e 

de lazer (Nieto Carrero, 2002; Gramain, Cozette e Joël, 2002; INSERSO, 1995), 

invasão da privacidade (Archobold, 1983) e conflitos de papéis (Nieto Carrero, 

2002; Stone, Caferata e Sangl, 1987). 

 Autores como Farran (2004), Braitwhaite (1992) e Nolan (1989) 

consideram que a perda de independência dos idosos acarreta uma perda de 

independência dos cuidadores, levando muitas vezes, particularmente as 

mulheres (Braitwhaite, 1992), a negligenciar as suas necessidades mais básicas e 

a subordiná-las inteiramente às do idoso dependente (Braitwhaite, 1992; Nolan, 

1989). Braitwhaite (1992) considera, ainda, que as mulheres estão 

particularmente em risco, não só porque negligenciam as suas necessidades mais 

básicas, mas também, porque lhes é negada a oportunidade de serem outras 

coisas para além de cuidadores, ou seja, são privadas de oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento fora da situação de cuidados. Os resultados do 

estudo de Nieto Garcia e Eva Bolaños (2003) concluem que as mulheres 

cuidadoras, procedente da sua condição de género, se habituaram a não pedir 

ajuda e a não necessitarem nada para elas.     

Os resultados do estudo de Wallsten e Snyder (1998), que compara 

cuidadores e não cuidadores, reflectem a percepção de um impacte mais negativo 

na realização das experiências do dia a dia (rotinas) por parte dos cuidadores do 

que dos não cuidadores.  

No que se reporta às diferenças de percepção entre ambos os grupos, 

enquanto alguns estudos encontraram resultados compatíveis com a prevalência 

de maior depressão nos cuidadores do que nos grupos de não cuidadores, outros 
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estudos apontam para maiores níveis de ansiedade e hostilidade nos grupos de 

cuidadores (Schulz, Visitanier e Williamson, 1990). 

A meta-análise realizada por Pinquart e Sorensen (2003) com base em 84 

artigos publicados entre 1987 e 2002 resume os resultados de parte da 

investigação feita sobre este tópico, neste período de tempo. 

Pinquart e Sorensen (2003), quando estudaram as diferenças entre 

cuidadores e não cuidadores, centraram o seu estudo naquilo que eles 

consideraram ser os moderadores das diferenças entre ambos os grupos.  

Relativamente ao tipo de doença do idoso, os autores postularam 

encontrar características significativas entre cuidadores de idosos dementes e 

cuidadores de idosos não dementes, ou seja, cuidar idosos dementes pode ser 

mais desgastante do que cuidar idosos não dementes. Estas diferenças dever-se-

iam sobretudo a: (i) problemas de comportamento relacionados com a demência; 

(ii) aumento da necessidade de supervisão associada à falta de tempo; (iii) 

capacidade limitada dos idosos para expressar gratidão, associada à redução das 

recompensas do cuidado; e (iv) degradação progressiva do idoso, a qual reduz ou 

elimina os efeitos de uma relação positiva ao longo do tempo. Com base nestas 

diferenças, Pinquart e Sorensen (2003), previram encontrar diferenças de 

percepção ao nível da saúde psicológica e física. 

Os autores esperaram encontrar, também, diferenças significativas entre 

cônjuges e, outros significativos, entre homens e mulheres, entre amostras de 

cuidadores idosos quando comparadas com amostras mais jovens. 

Os cônjuges manifestariam níveis mais altos de stress do que outros 

significativos devido a: (i) estarem mais sujeitos a problemas de saúde associados 

à idade, à doença e à incapacidade; (ii) prestarem maior quantidade de trabalho 

do que os outros cuidadores; e (iii) terem maior probabilidade de referir falta de 

papéis alternativos e actividades sociais fora de casa, cuja função, muitas vezes, 

tem um efeito amortecedor do stress.  

Quanto ao género, as mulheres evidenciariam maior desconforto 

psicológico do que os homens por: (i) prestarem maior assistência em geral e 

tarefas e cuidados pessoais em particular; (ii) assumirem mais o papel de 

cuidador principal, enquanto os homens assumem o de cuidador secundário; (iii) 

receberem menos ajuda formal e informal para cuidar; (iv) serem mais 
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pressionadas socialmente para se tornarem cuidadores, enquanto os homens 

sentem mais que escolheram assumir o papel; (v) permanecerem mais tempo no 

papel de cuidadores mesmo que a experiência seja stressante; (vi) e tenderem a 

ter menos recursos de coping como por exemplo locus de controle. 

A saúde psicológica e física também poderia estar mais comprometida 

para os cuidadores do que para os não cuidadores, nas amostras mais velhas. 

Comparados com cuidadores jovens, os cuidadores mais velhos: (i) têm níveis 

mais baixos de saúde psicológica, física e recursos financeiros; (ii) têm menos 

papéis e actividades amortecedoras do stress devido aos custos dos papéis 

sociais associados à idade; e (iii) usam menos o suporte formal, nomeadamente 

por falta de conhecimento dos recursos disponíveis.      

Pinquart e Sorensen (2003) debruçaram-se, também, sobre a qualidade dos 

estudos e anteciparam encontrar maiores diferenças na saúde psicológica e física 

entre cuidadores e não cuidadores nas amostras não representativas, do que nas 

representativas. Os efeitos negativos do cuidado podem ser sobrevalorizados por 

amostras com cuidadores altamente afectados em termos de stress. Por outro 

lado, os estudos baseados na população com amostras representativas podem 

subvalorizar efeitos do cuidado, porque não avaliam directamente quem presta 

os cuidados, mas definem, frequentemente, o cuidar como a prestação de um 

mínimo de ajuda ou suporte ou, com frequência, como vivendo meramente com o 

idoso. 

Finalmente, estes autores hipotetizaram, ainda, que os efeitos resultantes 

do cuidar seriam maiores nos estudos que não assegurassem a equivalência 

demográfica entre os cuidadores e os grupos controlo, uma vez que, por 

exemplo, mulheres e indivíduos, com estatuto económico mais baixo, tendem a 

tornar-se mais cuidadores e a referir pior saúde psicológica e física, relacionadas 

com o cuidar. 

     Segundo Pinquart e Sorensen (2003), os resultados deste estudo sobre 

cuidadores e não cuidadores apontam para resultados que reportam o cuidar 

como uma experiência stressante, que pode prejudicar o bem-estar psicológico e 

a saúde dos cuidadores.  

As diferenças encontradas entre cuidadores e não cuidadores eram mais 

significativas ao nível da percepção do stress, bem-estar geral subjectivo, saúde 
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física e auto-eficácia. Foram encontradas diferenças nos níveis de saúde física 

favoráveis aos não cuidadores, embora pequenas. Contudo, foram encontradas 

diferenças muito mais significativas entre cuidadores de idosos dementes e 

cuidadores de idosos não dementes, do que entre amostras heterogéneas de 

cuidadores e não cuidadores. As diferenças eram influenciadas, também, pela 

qualidade do estudo, relação entre cuidador e idoso alvo de cuidados, género, e 

média de idades dos cuidadores. 

 

 

4.6 – ADQUIRIR O PAPEL DE CUIDADOR 

 

A complexidade que envolve muitas vezes a definição de quem será o 

cuidador está longe de constituir um processo natural, e é um aspecto 

importante que traduz como efectivamente se institui habitualmente esse papel. 

A designação ou escolha do cuidador é um processo dinâmico, onde combinam e 

convergem um conjunto de factores: imperativos demográficos, tal como ser filho 

único; obrigações normativas de reciprocidade e factores situacionais, como por 

exemplo, compromissos assumidos entre pais e filhos; ter poucas obrigações 

familiares e profissionais; estar geograficamente mais próximo; ser 

economicamente mais desfavorecido, entre outros factores.  

No âmbito do tópico – aquisição do papel de cuidador – abordar-se-à, 

portanto, as razões pelas quais, dentro da família, existe uma hierarquia para 

atribuição do papel e que, além dessas, outras razões tornam alguns dos seus 

membros mais elegíveis do que outros.  

 

 

4.6.1 – Cuidadores primários 

 

Entrar no papel de cuidador informal pode ser lento e insidioso e em 

muitas circunstâncias, tornar-se uma realidade antes da pessoa ter consciência 

disso.  

Na perspectiva de Morris (1993), cuidar um familiar dependente nem 

sempre é uma actividade consciente, dado que, frequentemente, os cuidadores 
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vêem na situação uma extensão das relações pessoais e familiares, mais do que 

uma actividade como cuidador. A perspectiva de Neno (2004 b) é semelhante à 

anterior, na medida em que, assume que muitos dos cuidadores, sobretudo 

cuidadores idosos, nunca reconhecem que são cuidadores e sendo assim as 

estatísticas podem ser pouco fiáveis.  

Neno (2004 b), Morris (1993) e Ross (1991) são da opinião, que quem 

cuida um familiar dependente vê a situação de ajuda como pouco importante, 

uma extensão das relações pessoais e familiares, mais do que uma actividade 

como cuidador.  

Também Seltzer e Wailing (1996) entendem que cuidar de idosos não é 

distinto de outras situações de cuidados familiares, uma vez que é 

frequentemente a continuação de uma relação anterior de cuidados, suporte e 

assistência. O começo do cuidado, esse sim, é muito diferente de outras grandes 

transições de papéis familiares, como por exemplo a paternidade ou a viuvez que 

têm uma demarcação dos estados anteriores. A percepção subjectiva da entrada 

no papel de cuidador pode diferir substancialmente, em tempo, do momento em 

que o cuidador tem a noção objectiva do começo do cuidado. Por outras palavras, 

as pessoas são habitualmente capazes de referir há quanto tempo começaram a 

cuidar do seu familiar, mas já não conseguem estabelecer facilmente o momento 

em que elas próprias pensam em si como cuidadoras, ou seja, se identificam com 

o papel. Isto significa que a entrada subjectiva no papel de cuidador pode ter um 

tempo diferente do começo objectivo da prestação de cuidados.  

O facto de o começo do cuidado ser abrupto ou gradual, acontecer 

paulatinamente (às vezes de maneira inconsciente), à medida que o idoso vai 

requerendo cuidados, ou acontecer num estado mais avançado da doença, são 

outros factores que podem condicionar decisivamente a identificação subjectiva 

do cuidador com a aquisição do papel (Nieto Carrero, 2002; Seltzer e Wailing, 

1996; Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 1995). 

Utilizando a rede familiar como unidade de análise, Wolf, Freedman e 

Soldo (1997) concluíram que a tomada de decisão acerca da responsabilização 

pelos cuidados aos pais idosos funcionalmente dependentes ocorre num 

contexto de família alargada, e depende fundamentalmente do tipo de 

necessidades dos pais em matéria de cuidados, do tamanho e estrutura da 
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família, do factor género entre os irmãos, e da chamada «curva de oferta», ou 

seja, cada filho tem uma curva de oferta condicional para cuidar, curva esta que 

varia em função do esforço e da disponibilidade dos outros irmãos para assumir 

esta responsabilidade.  

Segundo o Modelo Hierárquico ou Modelo Compensatório de Shanas 

(1979), a disponibilidade dos cuidadores para assumir a responsabilidade pelos 

cuidados é assumida em primeiro lugar pelo cônjuge e depois pelos filhos. Na 

impossibilidade do cônjuge e dos filhos, o papel é assumido por outros 

familiares/parente e só finalmente este papel acabará por caber aos vizinhos.  

Já Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch (1995) concluíram, com 

base no seu estudo, que quando uma pessoa dependente é casada o cuidado é 

invariavelmente prestado pelo cônjuge, em 93% dos casos, um testemunho dos 

vínculos afectivos e das normas de poder que dizem respeito às obrigações 

familiares. Contudo, quando está em causa o cuidado intergeracional, a selecção 

de quem será o cuidador é regulada, quer pela qualidade da relação interpessoal 

entre pais e filhos, quer por regras estabelecidas que ditam em que 

circunstâncias uma pessoa é obrigada a prestar cuidados e em quais pode 

recusar esse papel. Para além disso, dado o cuidado informal a idosos 

dependentes ser um imperativo económico e social, deve ser fundamentado, que 

é funcionalmente benéfico para a selecção das pessoas que entram para o papel 

que esta não seja feita ao azar/fortuita nem com base na predisposição 

individual, o que pressupõe que, cuidar um familiar dependente, não é apenas 

uma questão de afinidade emocional ou de conveniência. A afinidade pessoal não 

explica, por si só, porque motivo alguns familiares são mais propensos a tornar-

se cuidadores. A selecção para o papel depende também das histórias pessoais e 

da estrutura das relações. Segundo Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch 

(1995), mais importante, talvez, são ainda as forças institucionais e as suas bases 

normativas que ditam e classificam as possibilidades e influência das escolhas 

dos cuidadores, de tal modo que ao operarem fora da sua consciência, 

frequentemente deixam nos cuidadores a convicção de que a sua entrada para o 

papel é da sua livre escolha, e não motivada por circunstâncias alheias.  

Sabe-se, que cuidar um familiar não é, geralmente, uma actividade 

partilhada. Dentro da família, a prestação de cuidados não se reparte 
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equitativamente entre os seus membros, uma vez que existe um cuidador 

principal. Cuidador informal e família cuidadora são termos que se reportam a 

indivíduos não pagos, tais como família, amigos e vizinhos que prestam 

cuidados. Podem ser cuidadores primários ou secundários, trabalhar ou não a 

tempo inteiro e viver junto ou separadamente da pessoa cuidada. O cuidador 

principal é definido como sendo a pessoa que proporciona a maior parte do 

cuidado ao idoso, aquele sobre quem recai a maior responsabilidade, e que não é 

remunerado pelos serviços que presta (Cozette, Gramain e Joël, 2002; Nieto 

Carrero, 2002; Brathwaite, 2000; Taussig, 1999; Jamuna, 1997; Aneshensel, 

Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 1995; Tennstedt, Crawford e McKinlay, 1993; 

Davies, 1992).  

Penning (1991) refere que o cuidador é habitualmente a esposa. Na 

ausência da esposa e em segundo lugar na hierarquia do compromisso, vêm os 

descendentes da segunda geração. Neste caso, o mais provável é que seja a filha 

mais velha a assumir o papel. Habitualmente, é de meia-idade, casada e com 

filhos jovens. Em segundo lugar na hierarquia vem a filha viúva, depois a solteira, 

também ela de meia-idade, com ou sem filhos. Muito raramente o cuidador é um 

parente ou um jovem e muito mais raramente é um homem. Para além das 

normas sociais, a elegibilidade de quem será o cuidador segue a lógica do que 

tem mais disponibilidade ou está mais preparado para o desempenho do papel.    

Também, a chamada «ajuda de proximidade» aparece relatada como factor 

determinante do padrão de cuidado (Tennstedet, Crawford e McKinlay, 1993; 

Ross, 1991), uma vez que a distância geográfica parece ser factor de não ajuda 

(Ross, 1991). A proximidade da residência acaba, então, por influenciar quem 

assumirá o papel de cuidador principal. Se esta for a base sobre a qual se toma a 

decisão, a escolha recai habitualmente sobre a filha economicamente mais 

desfavorecida, mais marcada pela tradição familiar, sem profissão ou reformada, 

e solteira, ou sobre o filho único (INSERSO, 1995; Brody, Litvin e Hoffman, 1994; 

Ross, 1991; Matthews, Werkner e Delaney, 1989).  

Na opinião de Ùbeda Bonet, Roca Roger e García Viñets (2000) e Quaresma 

(1996) os amigos e vizinhos raramente são cuidadores principais. Já os parentes 

e outros significativos podem assumir esse papel, nos casos em que a família não 

existe, está ausente ou não coopera.  
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O estudo de Jordan-Marsh e Harden (2005) a respeito do papel dos amigos 

nos cuidados aos idosos incorpora o conceito de «Fictive Kin», como querendo 

significar elementos das redes sociais dos indivíduos, exceptuando-se as relações 

assentes em laços de sangue e no casamento. De acordo com estes autores, este 

conceito, apesar de largamente reconhecido, existem poucos dados acerca do 

papel que estas relações informais têm na manutenção ou promoção da saúde 

das pessoas idosas. Correspondentemente, existe também pouca documentação 

sobre a sua participação nas interacções com os serviços de saúde, ajuda na 

tomada de decisão, ou prestação de cuidados. Jordan-Marsh e Harden (2005) 

entendem ser importante considerar o conceito de «Fictive Kin» como um recurso 

para os adultos idosos, o qual, deveria ser introduzido no planeamento dos 

cuidados de saúde, uma vez que, no planeamento dos cuidados aos idosos é 

importante avaliar todas as formas de recursos e ir para além das relações legais 

ou genéticas.   

 

 

4.6.2 - Cuidadores secundários 

 

Embora a maior parte do cuidado informal seja tipicamente prestado pelo 

cuidador primário, pouca investigação dá conta do papel preponderante 

desempenhado pelos cuidadores secundários.  

A importância dos cuidadores secundários advém da ajuda adicional que 

pode aumentar o tipo e/ou quantidade de cuidados prestados, contribuindo para 

que as necessidades dos idosos sejam melhor satisfeitas, apesar de o seu grau de 

responsabilidade, de envolvimento activo e de capacidade de decisão ser 

significativamente menor do que nos cuidadores primários (Rapp, Shumaker, 

Schmidt, Naughton e Anderson, 1998; INSERSO, 1995; Penroad, Kane, Kane e 

Finch, 1995).  

Os cuidadores secundários são, habitualmente, o cônjuge ou filho/a do 

cuidador primário (Penroad, Kane, Kane e Finch, 1995; Tennstedt e McKinlay, 

1989) e prestam cuidados de uma forma mais suplementar do que complementar 

ao padrão de cuidados prestados pelos cuidadores primários (Tennstedt e 

McKinlay, 1989). 
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 A co-residência do cuidador primário e do cuidador secundário aparece 

como o preditor mais importante do tipo e quantidade de ajuda prestada. Refere-

se também que os amigos têm mais probabilidade de se virem a tornar 

cuidadores secundários do que cuidadores primários (Tennstedt e McKinlay, 

1989).  

O estudo conduzido por Penroad, Kane, Kane e Finch (1995), com o 

objectivo de identificar a rede de suporte de idosos com alta hospitalar mostrou 

que, alguns idosos tinham mais do que um cuidador secundário dentro da sua 

rede de suporte e que o número de horas de cuidados e a natureza dos mesmos 

era independente do tamanho, âmbito e composição da rede de cuidadores 

secundários. Os resultados revelaram também que o número de elementos que 

constituíam a rede de apoio não influenciava o uso dos serviços formais. Segundo 

Penroad, Kane, Kane e Finch (1995), estes resultados parecem sugerir que a ajuda 

prestada pelos cuidadores secundários é mais uma ajuda assente nos afectos 

pelo idoso e pelo cuidador primário do que propriamente uma ajuda directa nos 

cuidados.  

Referindo-se ao papel dos cuidadores secundários, Globerman (1994) 

considera que os estudos ao não terem em conta a opinião destes, fica limitada a 

compreensão do processo de inter ajuda na família.  

 

 

4.7 – O IMPACTE DO CUIDADO RELATIVAMENTE A DIFERENTES 

VARIÁVEIS DO CUIDADOR  

 

Cuidar tem sido considerado como uma interacção dinâmica difícil de 

estudar. A literatura sobre o stress do cuidador não é unânime em considerar o 

cuidado como uma experiência universalmente stressante, já que existe uma 

variabilidade na forma como os cuidadores respondem à sua situação particular.  

A investigação sobre o estudo do impacte do cuidado tende a centrar-se 

mais frequentemente nas consequências negativas do cuidado. Só mais 

recentemente, os efeitos positivos de cuidar de um idoso dependente têm 

merecido alguma atenção na literatura. Verifica-se, contudo, que é uma área 
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surpreendentemente escassa, quando comparada com aquela que reporta os 

aspectos negativos da experiência.  

Alguns exemplos desta abordagem encontram-se no trabalho de Paquet 

(1995) onde se pode observar que, para alguns cuidadores, cuidar do seu familiar 

significa um sentimento do dever cumprido, ou seja, um acto de reciprocidade. O 

trabalho de Motenko (1989) revela o cuidado como motivo de gratificação. 

Também os cuidadores que integraram o estudo de Habermann e Davis (2005), 

quando questionados acerca dos aspectos satisfatórios do cuidado, referiram 

como maiores fontes de satisfação: «saberem que o idoso estava a ser bem 

cuidado», «serem capazes de ajudar», «serem capazes de permanecer juntos», 

«sentirem-se apreciados» e «sentirem amor pela pessoa cuidada».  

Outros resultados, embora não revelem ganhos, são consistentes com o 

facto de alguns membros das famílias tomarem a decisão de ser cuidadores 

porque acreditam que cuidar de um familiar é uma responsabilidade moral 

(INSERSO (1995), enquanto outros assumem o cuidado porque não querem sentir-

se culpados mais tarde (Williamson, 1992). Ainda, ser reconhecido familiar e 

socialmente, pode levar alguns cuidadores a assumir este papel (Quaresma, 

1996).  

Apesar de alguma investigação tender a enfatizar os aspectos positivos do 

cuidado, nas palavras de Carter e Acton (2006), cuidar um familiar idoso, na 

maior parte das circunstâncias, pode induzir o stress e um conjunto de 

consequências, que afectam negativamente o dia a dia e a qualidade de vida dos 

cuidadores e diminuem a sua capacidade de continuar a cuidar. 

A falta de conhecimentos, de competências ou de apoio suficientes e o 

facto de cuidar raramente corresponder a uma intervenção voluntária e 

espontânea, mas quase sempre a uma situação não desejada, pode afectar 

negativamente a percepção do cuidador (Joël, 2002; Roca Roger e Úbeda Bonet, 

2000; Paúl, 1997).  

Hall (2002) refere que as necessidades dos cuidadores informais são 

frequentemente analisadas com base na taxonomia das necessidades de 

Bradshaw’s (1972). Esta taxonomia avalia quatro tipos de necessidades: 

(i)normativas; (ii) sentidas; (iii) expressas; e (iv) comparativas.  
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Hall (2002) ilustra estas necessidades baseando-se nos resultados de 

estudos sobre as consequências do cuidado informal, para os cuidadores. 

Algumas necessidades normativas corresponderão a necessidades de informação, 

suporte emocional, aconselhamento e socialização. Falta de confiança e 

assertividade em consequência do impacte do cuidado no auto-conceito e falta de 

competências de tomada de decisão, as quais resultam num coping ineficaz, 

serão outros exemplos destas necessidades. 

 Dentro das necessidades sentidas, os cuidadores colocam a necessidade 

de informação e suporte emocional no topo da hierarquia das necessidades. Estes 

dados confirmam as necessidades normativas.  

As necessidades expressas, raramente são estabelecidas, uma vez que as 

pessoas alvo de cuidados dominam o foco da atenção e as necessidades dos 

cuidadores acabam por não ser reconhecidas.  

Finalmente, as necessidades comparativas são influenciadas pela 

percepção do impacte negativo do envelhecimento no papel de cuidador, 

particularmente, quando os cuidadores mais velhos se comparam com os 

cuidadores mais novos. 

Hall (2002) propõe um modelo de promoção de saúde para satisfazer as 

necessidades dos cuidadores informais, assente em programas de suporte e 

educação para a saúde, nomeadamente, intervenções que visem o 

desenvolvimento de estratégias de coping, gestão de stress e promoção da auto-

estima, entre outras actividades.     

Os resultados do estudo de Habermann e Davis (2005) apontam como 

maiores dificuldades dos cuidadores, falta de tempo, falta de conhecimentos e 

competências para o autocuidado (higiene e vestuário) e a necessidade de estar 

permanentemente presente. 

O estudo do impacte do cuidado tende a demonstrar que o bem-estar do 

cuidador depende mais dos seus atributos e da relação com a pessoa cuidada do 

que das características do idoso e/ou do suporte formal disponível (Cullen, 

Grayson, David e Form, 1997; Pearlin e Skaff, 1996; Pearlin, Mullan, Semple e 

Skaff, 1990). 

 Relativamente às características do idoso e no que concerne à sua 

dependência funcional (física e instrumental), os resultados da relação entre esta 
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variável e o impacte negativo do cuidado, são pouco consistentes. Contudo,  

apesar desta variável não emergir consistentemente como um factor de 

sobrecarga, alguns estudos relatam os seus efeitos (Camos Llovet, Casas Tantiñà 

e Rovira Font, 2005; Wyller, Thommessen, Sodring, Sveen, Pettersen e Bsautz-

Holter, 2003; Fuentelsaz Gallego, Roca Roger, Úbeda Bonet, Garcia Viñets, Pont 

Ribas e López Pisa, 2001; Faison, Faria e Frank, 1999; Aneshensel, Pearlin, Mulan, 

Zarit e Whittlatch, 1995). No estudo recente de Camos Llovet, Casas Tantiñà e 

Rovira Font (2005), quanto maior é a dependência dos idosos maior é a 

ansiedade dos cuidadores. Já no estudo de Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e 

Whittlatch (1995), as limitações funcionais físicas e instrumentais do idoso 

constituem um factor de sobrecarga para os cuidadores que desempenham o 

papel recentemente, comparativamente aqueles que estão há mais tempo nessa 

condição. Em outros estudos, ainda, a relação positiva entre a funcionalidade dos 

idosos e o impacte negativo do cuidado, apenas se verifica para as actividades 

instrumentais (Kramer, 1997; Chappell e Penning, 1996).    

Já no que diz respeito às características do cuidador, estas, são 

consideradas preditores significativos do impacte negativo do cuidado. Por 

consequência, de acordo com Pearlin e Skaff (1996) e Pearlin, Mullan, Semple e 

Skaff (1990), qualquer coisa que se pretenda aprender sobre o cuidado informal e 

as suas consequências é potencialmente influenciado pelas características do 

cuidador e pelas características do contexto do cuidado. 

Estas referências levam a admitir que existem variáveis que exercem um 

papel decisivo na percepção subjectiva da experiência dos cuidadores. Significa, 

pois, como referem Lazurus e Folkman (1984), que factores pessoais e 

situacionais têm uma influência determinante na avaliação cognitiva que os 

cuidadores fazem da experiência de cuidar. Nesta perspectiva, apresentam-se 

nesta secção algumas destas variáveis, quer individuais (do cuidador) quer 

contextuais.  
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4.7.1 - Género 

 

Até à data, os modelos de ajuda reflectem a divisão do trabalho baseada 

no sexo e, por isso, o cuidado prestado por um cuidador específico parece estar 

relacionado com uma suposta actividade de género. 

A suposição prevalecente na sociedade é a de que cuidar é um domínio 

feminino (Erickson, 2005; Neno, 2004 a); Cancian e Oliker, 2000; Jamuna, 1997; 

Stoller, 1990). Horowitz (1985) ilustra bem esta generalização ao referir que 

quando as necessidades dos pais idosos aumentam, o sexo dos filhos é um dos 

preditores mais importante e consistente do envolvimento nos cuidados.  

Nos resultados de estudos abrangendo o padrão de cuidado observa-se 

que a responsabilidade pelos cuidados aos idosos dependentes é na sua maioria 

assumida por mulheres (Vásquez Sanchez, Casal Sanchez, Aguilar Trujili, Aparicio 

Benito, Estébanez Carvajal e Luque Espejo, 2005; Lage, 2004; Neno, 2004 a); 

Brito, 2002; Costa, 2000; Cancian e Oliker, 2000; Martín, Paúl e Roncón, 2000; 

Wolf, Freedman e Soldo, 1997; INSERSO, 1995; Lesemann e Martin, 1993; Miller e 

Cafasso, 1992). 

De acordo com Erickson (2005), a divisão do trabalho baseada no sexo, 

confere às mulheres uma série de papéis e normas que lhe impõem um perfil de 

cuidadoras. Para muitas mulheres, cuidar de um familiar é uma extensão do seu 

papel de esposa, mãe e dona de casa (Erickson, 2005; Robison, 1997; Cancian e 

Oliker, 2000). Cancian e Oliker (2000) referem que, em particular, quando 

confrontadas com a necessidade de cuidar de um familiar idoso, é a mulher quem 

deixa de trabalhar. Na perspectiva de Hashizume (2000), é a persistência de 

certos valores culturais, normas sociais e atitudes comportamentais, relacionadas 

com a identidade feminina e o cuidado, que põe em causa o bem-estar das 

mulheres e especialmente das mulheres cuidadoras. 

Numa análise feminista, acerca do trabalho familiar, Hooyman e Gonea 

(1995, in Lee, 1999) são da opinião que esta questão é colocada frequentemente 

em termos neutros, uma vez que falta referir que a maioria dos cuidadores 

informais são mulheres e que se coloca o trabalho familiar como uma questão 

natural e assunto de mulheres. Isto significa que não se tem em consideração a 

forma como tem vindo a acontecer a preponderância de mulheres cuidadoras ou 
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como o cuidado mantém a iniquidade de género. O pressuposto de que as 

mulheres estão disponíveis para cuidar dos familiares, enquanto os homens só 

estão disponíveis se as suas aspirações o permitem, significa que a restrição 

resultante das oportunidades das mulheres é colocada como natural e inalterável.  

Finley (1989) apresenta uma perspectiva segundo a qual, as explicações 

acerca das mulheres assumirem a maior parte da responsabilidade dos cuidados 

pelos familiares idosos, são pouco claras e, provavelmente, a menor 

responsabilidade dos homens, pelos cuidados, deve-se ao pressuposto de que 

cuidar não faz parte das expectativas do papel social do homem. Partindo da 

suposição de que cuidar um familiar idoso é um tipo de cuidado familiar, Finley 

(1989) afirma que procurar diferenças de género no âmbito dos cuidados aos 

idosos é o mesmo que procurar diferenças relativamente a outro tipo de cuidados 

familiares, como as tarefas domésticas ou cuidar de uma criança. O cuidado aos 

idosos é mais uma tarefa doméstica, igual a tantas outras e não propriamente 

uma actividade de cuidar. 

O modelo de divisão do trabalho familiar (Finley, 1989) postula, ao nível da 

hipótese de especialização por tarefas, que a natureza das responsabilidades 

assumidas por homens e mulheres, perante os seus idosos, é diferente. Aos 

homens caberão tarefas que pressupõem força física, especializando-se em 

papéis fora da esfera doméstica. Às mulheres cabe cuidar e os trabalhos 

domésticos. Esta hipótese, suportada por resultados de investigação, conclui que 

as mulheres prestam mais suporte emocional e actividades instrumentais, ou 

seja, prestam cuidados pessoais e tarefas domésticas, enquanto os homens 

participam mais na tomada de decisão, assistência pessoal e em tarefas 

relacionadas com o transporte do idoso e/ou questões financeiras (Yee e Schulz, 

2000; Miller e Cafasso, 1992; Stoller, 1990).  

Porém, os resultados do estudo conduzido por Finley (1989) concluem que 

apesar do tempo disponível, sentimentos de obrigação filial (socialização 

ideológica), ou dos recursos externos (três das quatro hipóteses subjacentes ao 

Modelo de Divisão do Trabalho Familiar), as mulheres cuidam mais dos seus 

idosos do que os homens.  

Reportando-se à perspectiva de Finley (1989), Lee, Dwyer e Coward (1993) 

referem que as hipóteses implícitas ao seu modelo falham em explicar a 
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predominância das filhas sobre os filhos nos cuidados aos idosos. Lee, Dwyer e 

Coward (1993) avançam com uma explicação demográfica argumentando que 

quando os idosos são cuidados pelos filhos, o género dos filhos que prestam 

cuidados depende, em parte, do género do progenitor que requer o cuidado. Ora, 

sabendo-se que a maior parte dos idosos, em situação de dependência, são mães, 

este argumento poderá ajudar a explicar porque motivos são as filhas a principal 

fonte de assistência aos seus progenitores. Estar-se-á, assim, perante a 

possibilidade de factores demográficos, como a acentuada feminização dos 

progenitores dependentes e o factor da consistência de género progenitor/filho 

poderem ajudar a explicar a relação entre género e cuidado. Porém, Lee, Dwyer e 

Coward (1993) consideram que o género do progenitor que requer cuidados não 

é, por si só, suficiente para explicar a predominância de filhas cuidadoras.  

Sumariando, segundo Lee, Dwyer e Coward (1993), o maior envolvimento 

de esposas do que maridos nos cuidados é atribuído em grande medida a 

factores demográficos. Já o maior envolvimento das filhas do que dos filhos nos 

cuidados, embora largamente documentado, continua ainda sem estar 

claramente explicado. Lee, Dwyer e Coward (1993) avançam com uma explicação 

relativamente à existência de alguma tendência entre a consistência de género na 

relação de cuidados, apontando factores. Um desses factores é seguramente 

aquele que diz respeito aos fortes vínculos intergeracionais entre mães e filhas e 

que sugerem uma preferência das mães em serem cuidadas pelas filhas, uma vez 

que existe entre elas uma longa história de intimidade e envolvimento para lá do 

contexto do cuidado. Outro factor é que as mulheres preferem ser cuidadas por 

mulheres. Parece poder depreender-se, que o mais provável é que um filho venha 

a cuidar de um familiar do mesmo sexo. Isto não significa contudo que seja mais 

provável que os pais venham a ser cuidados por filhos do que por filhas, mas 

sobretudo que quando a pessoa cuidada é a mãe, é mais provável que o cuidado 

seja prestado pelas filhas, já no caso dos pais (homens) essa tendência não é tão 

acentuada. Parece mais provável que quando os cuidadores são filhos varões, 

estes assistem mais os seus pais (homens) do que as mães. O suporte para estas 

hipóteses pode sugerir que a preponderância de mulheres entre filhos cuidadores 

é explicável em algum grau pela preponderância de mulheres entre os idosos que 

precisam de cuidados. 
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Segundo Calasanti (2003), o cuidado familiar é um trabalho desde sempre, 

reservado primeiro às mulheres, excepto quando é necessário os maridos 

cuidarem das esposas. 

Alguma investigação ilustra bem que os homens cuidadores são ainda uma 

população relativamente escassa (Lage, 2004, Brito, 2002; Costa, 2000; Martín, 

Paúl, e Roncón, 2000) e pouco estudada (Ribeiro, 2005; Houde, 2002). Para esta 

situação, muito pode ter contribuído o que England e Farkas (1986, in Finley, 

1989) reportam como a falta de contributo dos homens para o cuidado, numa 

sociedade que espera deles, pouco mais do que «trabalho emocional». 

Erickson (2005) refere que numa tentativa de explicar porque é que o sexo 

biológico permanece o primeiro preditor da distribuição do trabalho doméstico, 

os «teóricos do género» são relativamente unânimes em considerar que homens e 

mulheres, ao desempenharem o trabalho familiar dentro de determinados 

padrões, acabam por facilitar construções de género culturalmente apropriadas. 

No estudo que desenvolveu sobre a influência da ideologia do género e do sexo 

no desempenho do trabalho familiar emocional, Erickson (2005) concluiu, que a 

construção do género e não o sexo, predizia o desempenho do trabalho 

emocional e que esse desempenho reflectia a diferença chave entre homens e 

mulheres sobre a construção do self  baseada no género.   

Finley (1989) considera que ao o cuidar não ser visto como central à 

identidade dos homens, esta posição influencia a sua experiência do cuidado e 

acarreta uma enorme sobrecarga para as mulheres. Esta «tendência» faz com que 

seja necessária a mudança de comportamento no cuidado prestado pelos 

homens, sobretudo pelos homens mais jovens, e a mudança da avaliação social 

sobre o seu contributo. Caso contrário, refere Finley (1989), a legitimação do 

valor relativo da sua participação nos cuidados (instituída ao nível da divisão do 

trabalho) e as definições dos contributos que ganharam legitimidade a nível 

social, continuarão, certamente, a afectar as negociações individuais no seio das 

famílias. A paridade laboral no âmbito dos cuidados familiares é uma questão 

que, de acordo com este autor, passa, em primeiro lugar, por ter em atenção a 

natureza estrutural das diferenças de género.  

Alguma da literatura relacionada com a diferença de envolvimento de 

homens e mulheres nos cuidados assenta na distinção entre o processo de 

«caring about» e «caring for» (Dalley, 1995), uma distinção que parece contribuir 
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também para a compreensão da percepção de maior sobrecarga por parte das 

mulheres do que por parte dos homens (Yee e Schulz, 2000; Kramer, 1997). 

 De acordo com esta distinção, «caring about» é um processo afectivo, 

envolve estar atento e manifestar preocupação pelos outros, enquanto «caring 

for» representa as tarefas práticas realizadas por alguém considerado 

dependente (Calasanti, 2003; Tronto, 1998; Dalley, 1995).  

Na perspectiva de Dalley (1995), um e outro processo são indissociáveis do 

papel social da mulher. Já relativamente ao homem, a autora considera que o 

homem será capaz de cuidar afectivamente de um familiar, mas não o fará em 

termos funcionais/instrumentais. As expectativas sociais, acerca do papel do 

homem, esperam dele, ser responsável por, mas talvez mais em termos 

financeiros, ou seja, cumprir com o tradicional papel de um chefe de família. Os 

homens terão, contudo, certas estratégias de gestão que lhe dão uma percepção 

de maior controlo das situações, como por exemplo, sentido de auto-eficácia, 

bem como a habilidade de escolher agir ou não agir. Sendo assim, os homens 

podem separar, mais facilmente, «caring about» de «caring for» e esta capacidade 

de separar os aspectos emocionais dos aspectos instrumentais/funcionais do 

cuidado actuará, provavelmente, como um amortecedor do stress resultante de 

cuidar (Thompson, 2000, in Calasanti, 2003).  

Embora se assista, ainda, a uma diferença muito significativa no 

envolvimento de homens e mulheres nos cuidados aos mais velhos, observa-se, 

todavia, que as mudanças de papéis e relações no fim da vida e o desafio à 

masculinidade com o avanço da idade são novas áreas emergentes no estudo do 

género e envelhecimento (Ribeiro, 2005). Na opinião de Richard e Lilly (2001), 

apesar de a maior parte dos cuidados aos idosos serem prestados por mulheres, 

o contributo dos homens nos cuidados não deve ser menosprezado.  

As mais recentes perspectivas sobre o papel de homens cuidadores de 

idosos revelam que os homens, sobretudo os cônjuges idosos, se vêm hoje, cada 

vez mais confrontados com a possibilidade de virem a tornar-se cuidadores das 

suas esposas, nomeadamente em situações de doença mental ou situações 

crónicas incapacitantes.  
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Neno (2004 b) considera que o número de cuidadores cônjuges tem 

aumentado mais do que em qualquer outro tipo de relações e, dentre estes, mais 

entre homens do que entre mulheres.  

Com efeito, existe hoje um número crescente de homens cuidadores de 

esposas com demência, sobretudo cônjuges idosos, envolvidos activamente em 

todos os tipos de cuidado, desde o emocional ao instrumental (Ribeiro, 2005). 

Segundo Mizuno e Kinuko (2005), muitos maridos assumem hoje o papel de 

cuidadores principais das suas esposas prestando todo o tipo de cuidados 

pessoais e as tarefas domésticas. 

Relativamente à investigação sobre a influência do género na percepção do 

impacte do cuidado, esta, aponta sobretudo para uma diferença de género na 

percepção da sobrecarga, indicando que as mulheres têm percepção de maior 

sobrecarga, tanto objectiva (Farran, 2004; Faison, Faria e Frank, 1999; Miller e 

Cafasso, 1992; Vitaliano, Russo, Young, Teri e Maiuro, 1991), como subjectiva 

(Farran, 2004; Faison, Faria e Frank, 1999; Haley, West, Wadley, Ford, White e 

Barret, 1995; Morris, 1993; Miller e Cafasso, 1992; Pruchno e Resch, 1989). Mais 

especificamente, alguns dados revelam que as mulheres tendem a referir mais 

sobrecarga, nomeadamente mais ansiedade (Yee e Schulz, 2000), mais depressão 

(O´Neill e Morroow, 2001), mais sobrecarga física, problemas de saúde (Low e 

Gutmann, 2006; O´Neill e Morroow, 2001), mais baixo nível de satisfação do que 

os homens (Dorfman, 1995) e maiores limitações funcionais (Low e Gutmann, 

2006). 

 No estudo realizado por Low e Gutmann (2006) acerca da influência do 

género nos domínios físico e psicossocial da saúde relacionada com a qualidade 

de vida dos cuidadores, o género tinha uma influência e um papel relevante 

nestes dois domínios: as mulheres apresentavam mais sintomas ligados aos 

domínios psicossociais da qualidade de vida, enquanto os homens reportavam 

mais sintomas no domínio da saúde física relacionados com a qualidade de vida. 

Outros resultados, como os de Suen e Morris (2006), sugerem que as mulheres 

apresentavam maiores níveis de depressão, pior qualidade do sono, tinham maior 

número de doenças e tomavam mais medicação do que os homens.  
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4.7.2 - Idade  

 

O estudo acerca do papel da idade no impacte psicológico do cuidado 

encerra em si algumas discrepâncias (Bookwala e Jacobs, 2004; Walker, Martin, 

Sally e Jones, 1992). Pearlin e Zarit (1993) apontam para a noção de que da 

mesma forma que a socialização com os valores de diferentes culturas 

modela/determina o significado do impacte do cuidado, também ser socializado 

com o cuidado em diferentes idades acaba por determinar o impacte do mesmo. 

O cuidado e os seus efeitos são, pois, sensíveis a diferenças de coorte e de ciclo 

de vida (estádio de desenvolvimento) do cuidador e da pessoa cuidada. 

Numa amostra controlada por género e relação idoso-cuidador, Walker 

(1992) encontrou parcialmente confirmados resultados anteriores que relatavam 

custos emocionais relacionados com a idade. Neste estudo, as filhas cuidadoras 

mais jovens experimentavam mais ansiedade, provavelmente, porque, como 

refere Walker (1992), prestar cuidados a uma mãe também ela relativamente 

jovem e com potencial para uma longa duração da dependência, pode ser 

percepcionado como emocionalmente difícil. Periard e Ames (1993) são da 

opinião que os cuidados podem ser problemáticos para os cuidadores mais 

jovens, em virtude de lhe deixarem pouco tempo e de os confinarem a casa. Os 

dados de Riedel, Fredman e Langenberg (1998) apontam para uma relação entre 

a percepção, quer de dificuldades, quer de gratificações pelo cuidado por parte 

de cuidadores mais jovens, e os de Hughes, Giobbie-Hurder, Weaver, Kubal e 

Henderson (1999) reportam uma percepção de maior sobrecarga por parte destes 

cuidadores. Também os resultados do estudo de King e Semik (2006) apontam 

para maiores dificuldades nos cuidadores mais jovens, comparativamente aos 

cuidadores mais velhos. 

Quando se fala na variável idade dos cuidadores, tem de se considerar que 

o aumento da longevidade e as mudanças demográficas significam um número 

cada vez maior de pessoas idosas a prestar (e receber) cuidados.  

Na opinião de McGarry e Arthur (2001), a tendência para focar a 

investigação no cuidado intergeracional, sobretudo no cuidado prestado pelos 

filhos a pais idosos, tem levado a que falhe a atenção que deve ser dada ao 

impacte da idade do cuidador no processo do envelhecimento e, tem falhado, 
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também, distinguir perfeitamente as necessidades dos cuidadores idosos das dos 

outros cuidadores em geral, uma vez que os cuidadores não constituem um 

grupo homogéneo. 

Archobold (2005) refere que alguns dos membros familiares identificados 

como cuidadores são eles próprios idosos e doentes e, portanto, estão na 

situação classificada como «situação de cuidado mútuo».   

O risco de morbilidade nos cuidadores idosos advém da sua própria idade, 

dos problemas de saúde com que eles próprios se debatem (McGarry e Arthur, 

2001; Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 1995) e da interferência de outras 

variáveis como baixos rendimentos, dificuldade de acesso a transportes públicos 

e aos serviços de saúde (Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 1995). Para além de 

cuidarem, frequentemente, em circunstâncias difíceis, cuidam também 

habitualmente sozinhos, sem suporte formal ou outro tipo de ajuda.  

Nos resultados do estudo de Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich (1995), a 

sobrecarga subjectiva para os cuidadores idosos estava relacionada com: fraca 

relação entre cuidador e a pessoa a seu cargo, serem cônjuges e terem uma 

longa história como cuidadores. O risco de morbilidade psicológica estava 

relacionado com: serem mulheres, percepção de fraca qualidade de vida e com 

serem cuidadores de idosos com distúrbios de humor e comportamento, 

resultados, que traduzem a natureza multifactorial do stress neste grupo de 

pessoas.  

Os resultados referidos por Lage (2005) sugerem que os cuidadores mais 

velhos apresentam pior percepção de saúde e alterações no estado de humor e os 

reportados por Brito (2002), são consistentes com a percepção de mais 

dificuldades nas tarefas de ordem física, por parte dos cuidadores mais idosos.  

No que concerne aos cuidados prestados pelos enfermeiros aos cuidadores 

mais idosos, McGarry e Arthur (2001) entendem, que uma vez que os cuidadores 

idosos diferem dos cuidadores mais jovens por um conjunto de razões, os 

enfermeiros devem ter um papel principal ao trabalhar com este grupo de 

pessoas. Primeiro, identificando os cuidadores idosos; segundo, desenvolvendo 

estratégias para assistir estes cuidadores no desempenho do seu papel e, 

finalmente, respondendo precocemente a situações de crise que possam surgir 

neste grupo vulnerável de pessoas. Para além disso, os enfermeiros precisam 
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sublinhar a necessidade de os cuidadores idosos manterem a saúde de modo a 

poderem continuar a cuidar com sucesso.   

 

 

4.7.3 - Estado civil 

 

 Até à data a investigação referente à interacção entre o funcionamento 

familiar e a saúde física e psicológica dos cuidadores de idosos é bastante 

escassa. Friedman, Bowden e Jones (2003) e Hanson (2001) consideram, no 

entanto, que no que se refere às pessoas divorciadas, ao passarem pelos mesmos 

ciclos de vida e com muitas das mesmas responsabilidades que as famílias 

nucleares, isso torna-as mais susceptíveis às alterações de humor e à 

instabilidade financeira.  

 

 

4.7.4 - Nível educacional  

 

Alguns dos estudos não revelam uma relação ou tendência clara entre o 

nível educacional do cuidador e o impacte psicológico do cuidado (Kramer, 1997; 

Chappell e Penning, 1996; Vitaliano, Russo, Young, Teri e Maiuro, 1991). 

Contudo, estudos recentes realizados entre nós dão conta de que uma maior 

escolaridade é preditora de melhor qualidade de vida (Lage, 2005), um factor 

facilitador das relações pessoais e das exigências de ordem física na prestação de 

cuidados (Brito, 2002) e determinante no reconhecimento de aspectos positivos 

associados ao cuidar (Martins, 2006).   

Kramer (1997) também encontrou na educação do cuidador um preditor da 

satisfação com o cuidado. Todavia, os resultados do estudo de Riedel, Fredman e 

Langenberg (1998) são consistentes com o facto de os cuidadores mais 

escolarizados referiam mais dificuldades, especialmente sociais, e uma 

combinação de outras dificuldades, quando comparados com os cuidadores 

menos escolarizados. Para além disso referiam, também, maior sobrecarga pelo 

impacte social do cuidado e sentiam-se também mais gratificados pelo cuidado 

prestado. Uma possível explicação para estes resultados, residirá no facto de os 
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cuidadores mais escolarizados tenderem a ser jovens e por isso estarem mais 

dispostos a discutir a sua situação e, ao fazê-lo, oferecem um leque maior de 

exemplos quer das dificuldades quer das gratificações.  

 

 

4.7.5 – Estatuto laboral  

 

Alguns resultados de investigação têm mostrado que as experiências no 

desempenho de um papel afectam frequentemente as experiências num outro 

papel, tanto positiva (Orodenker, 1990) como negativamente (Nieto Carrero, 

2002). Estes efeitos podem ser particularmente relevantes nos domínios do 

trabalho e família.    

De acordo com Ross (1991), o exercício de uma actividade profissional 

presente ou passada é habitualmente um factor de não ajuda ou reduz pelo 

menos o tempo de ajuda. Os dados de Joël (2002) convergem com a opinião de 

Ross (1991), sugerindo que o cuidador activo ou reformado cuida muito menos 

do que o cuidador que nunca teve um emprego.  

Para Martire, Stephens e Atienza (1997) tanto o papel de cuidador como o 

papel profissional têm potencial para ser stressantes. Especificamente, no que diz 

respeito aos múltiplos papéis desempenhados pelas mulheres, Orodenker (1990) 

estudou 1168 mulheres cuidadoras e concluiu que um emprego fora de casa 

amortece o impacte do cuidado na medida em que proporciona relações e 

interesses que vão para lá do desempenho do papel de cuidador, melhora a 

percepção de saúde, dá mais estabilidade financeira e aumenta a auto-estima. Os 

resultados do estudo desenvolvido por Martire, Stephens e Atienza (1997) com 

118 mulheres empregadas que cuidavam de um familiar dependente, vêm 

proporcionar evidências para o facto de as experiências no trabalho profissional 

poderem moderar os efeitos do stress dos cuidados, no bem-estar das mulheres. 

Contudo, no estudo de King e Semik (2006) alguns cuidadores percepcionavam 

stress e dificuldades para encontrar o equilíbrio entre o desempenho do papel 

profissional e o de cuidadores.  

Na opinião de Martire, Stephens e Atienza (1997) a compreensão sobre 

este tópico fica limitada, porque a investigação se tem centrado apenas na 
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variável emprego e não nas experiências levadas a cabo para o desempenho 

desse papel. Nesta perspectiva, estes autores sugerem que os estudos se 

debrucem sobre a forma como as experiências nestes dois papeis (o de cuidador 

e o profissional) se combinam para afectar o bem-estar dos cuidadores.  

 

   
4.7.6 - Etnia 

 

Nas últimas duas décadas tem sido dada uma atenção crescente às 

diferenças que ocorrem entre diferentes grupos étnicos relativamente ao cuidado 

informal. A investigação nesta área tem sido dirigida a identificar e explicar as 

similaridades e as diferenças, de modo que possam ser levadas a cabo 

intervenções que satisfaçam efectivamente as necessidades específicas dos 

diferentes grupos étnicos.  

Embora a literatura mostre que existem diferenças de comportamento 

baseadas na etnicidade, não parece todavia claro que as influências etnoculturais 

sejam o único determinante das diferenças observadas, ou em que medida a 

etnia e a cultura afectam as percepções da sobrecarga do cuidado ou a qualidade 

dos cuidados que são prestados aos idosos.  

Li e Fries (2005) alegam que algumas inconsistências nos resultados se 

devem a questões metodológicas, como variações nas amostras e instrumentos 

de medida. Genericamente falando, pode dizer-se que os estudos realizados se 

podem classificar em duas categorias, baseadas nas suas abordagens para avaliar 

as diferenças raciais. A primeira categoria tem avaliado as diferenças nas 

variáveis dependentes. A segunda categoria tem procurado isolar o efeito da raça 

a partir do estatuto socioeconómico e outras variáveis demográficas. De acordo 

com Li e Fries (2005) a selecção das variáveis é muito diferente nestas duas 

categorias de estudos, o que poderá ser parcialmente responsável pelos 

diferentes resultados relativos à raça. Dado que muitos estudos se têm centrado 

num número limitado dos componentes do cuidado informal para a comparação 

racial, Li e Fries (2005) centraram o seu estudo em múltiplos componentes 

estruturais e funcionais das redes de cuidado informal aos idosos. Segundo estes 

autores, os componentes estruturais são o veículo através do qual o cuidado 

informal é prestado ou recebido, como por exemplo, a fonte de cuidados (relação 
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de parentesco entre idoso e cuidador). Os componentes funcionais são aqueles 

que são prestados ou recebidos, como por exemplo, a quantidade e tipos de 

assistência.   

Apesar das inconsistências nos resultados da investigação neste domínio, 

estudos comparativos mostram que as famílias Asio-americanas as Afro-

americanas e Hispânicas estão mais relacionadas, do que a população em geral, 

com a prestação de cuidados aos idosos. Aquelas prestam cuidados a mais do 

que um idoso, mais horas semanais de cuidados, maior número de tarefas, 

coabitam mais com os familiares idosos a seu cargo e contam com mais ajuda 

dentro da própria família, do que a população branca (Pinquart e Sorensen, 2005; 

Montegomery e Hishorn, 1991).  

Após a realização de um estudo cultural comparativo, Tennstedt e Chang 

(1998) concluíram que os cuidadores negros prestam mais cuidados aos seus 

idosos, muito por causa da existência de uma grande reciprocidade filial, da 

centralidade da família, de expectativas de ajuda mútua e de suporte à hierarquia 

da idade. Pinquart e Sorensen (2005) subscrevem parte destes resultados, 

revelando que os cuidadores pertencentes a minorias étnicas têm crenças mais 

fortes sobre as obrigações filiais do que os cuidadores brancos. 

Relativamente à ajuda recebida por idosos Negros e Brancos a partir das 

suas redes de apoio informal, os resultados do estudo de Li e Fries (2005) 

revelaram que a raça tem efeitos significativos em muitos componentes 

estruturais e funcionais do cuidado independentemente das características sócio- 

demográficas. Especificamente, os idosos Negros são mais cuidados por 

familiares, vivem com os seus cuidadores, têm um só cuidador, recebem mais e 

mais vasta assistência e são mais ajudados nos cuidados pessoais e nas tarefas 

domésticas. Contudo, as diferenças nos componentes funcionais esbatem-se 

quando controladas pelo grau de incapacidade dos idosos. A maior necessidade 

de cuidados dos idosos Negros do que dos Brancos era a razão principal para as 

diferenças raciais na componente funcional do cuidado. O facto de a 

incapacidade dos idosos determinar diferenças na dimensão funcional do cuidado 

mas não na estrutural, corrobora outros resultados, ou seja, perante a exigência 

crescente de cuidados às pessoas idosas, as redes informais não mudam a sua 

estrutura mas adaptam as suas funções. Isto significa, que as redes informais dos 
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idosos Negros têm uma função mais alargada do que as dos Brancos, o que pode 

determinar maiores níveis de sobrecarga em virtude dos níveis mais elevados de 

incapacidade dos idosos.  

Segundo Li e Fries (2005), os resultados do seu estudo, ao apontarem para 

o facto de os idosos Negros terem um só cuidador, vêm contrariar a investigação 

acerca deste tópico que sugere que os cuidadores Negros têm redes informais 

mais alargadas, mas acabam por ser consistentes com resultados mais recentes 

que reportam que os Negros têm redes sociais mais pequenas. Estes dados estão 

ainda em concordância com o argumento de que as redes familiares alargadas 

nas famílias negras podem não ser tão prevalecentes com eram no passado, em 

virtude das mudanças sócio-demográficas e do aumento das dificuldades 

económicas dos Negros. 

No estudo levado a cabo por Pinquart e Sorensen (2005), o facto de os 

cuidadores Afro-Americanos estarem psicologicamente melhor (traduzido por 

níveis mais altos de bem-estar subjectivo e níveis mais baixos de sobrecarga e 

depressão), quando comparados com outros grupos em investigação, levaram 

estes autores a encontrar explicação para estes resultados em níveis mais altos 

de motivação para prestar cuidados baseados no «familialismo», no uso de 

estratégias de coping que ajudam os cuidadores a encontrar significado pessoal e 

espiritual na experiência do cuidado e ainda na grande disponibilidade de 

suporte informal. Outros factores poderão, talvez, contribuir para estes 

resultados, nomeadamente, altos níveis de compromisso religioso.  

No que concerne à prestação de cuidados e relativamente à forma como 

lidam com as situações, Knight, Silverstein, Callum e Fox (2000) e Pinquart e 

Sorensen (2005) constataram que os indivíduos de raça negra utilizavam mais 

estratégias centradas nas emoções, enquanto os de raça branca utilizam mais 

estratégias centradas nos problemas.  

Quanto a percepções sobre o cuidado, alguma investigação sugere que os 

indivíduos de raça negra têm uma percepção menos negativa do cuidado quando 

comparados com os indivíduos de raça branca (Knight, Silverstein, Callum e Fox, 

2000; Hughes, Giobbie-Hurder, Weaver, Kubal e Henderson, 1999), embora 

manifestem níveis comparáveis de ansiedade e depressão (Knight, Silverstein, 

Callum e Fox, 2000). 
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Os resultados da meta-análise de Pinquart e Sorensen (2005), são 

consistentes com o facto de os cuidadores Asio-Americanos, mas não os Afro-

Americanos e Hispânicos, usarem menos os serviços formais do que os 

cuidadores brancos não-Hispânicos. Enquanto os cuidadores Afro-Americanos 

apresentavam níveis mais baixos de sobrecarga e depressão do que os 

cuidadores Brancos, os cuidadores Hispânicos e Asio-Americanos estavam mais 

depressivos do que os seus «pares» Brancos não-Hispânicos. Também, apesar de 

todos os grupos de minorias étnicas reportaram pior saúde física, reportavam, 

contudo, melhor saúde psicológica do que os cuidadores Brancos. Os autores 

pensam que este último resultado se deva mais à dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, uma vez que estes cuidadores tinham baixos recursos, do que 

propriamente à percepção negativa do cuidado na saúde física, dado a 

experiência do cuidado ter geralmente um impacte pequeno na saúde física. 

Uma vez que não existe uma teoria compreensiva das diferenças étnicas 

no cuidado, Pinquart e Sorensen (2005) entendem ser urgente desenvolver um 

modelo a partir do qual as hipóteses possam ser formuladas. Especificamente, é 

necessária teoria que foque similaridades e diferenças entre grupos étnicos e que 

explique as fontes de heterogeneidade dentro destes grupos, tais como a barreira 

da língua no acesso ao uso de serviços, diferentes níveis de aculturação e 

diferenças entre subgrupos, entre outros aspectos. Mais do que estudar 

simplesmente diferenças étnicas nos stressores, resultados psicológicos, e 

variáveis sócio-demográficas, os futuros estudos devem comparar motivação para 

prestar cuidados, processos de coping e energias emocionais nos diferentes 

grupos étnicos. 

As intervenções com cuidadores Brancos podem também beneficiar do 

conhecimento obtido de estudos de minorias étnicas. Pinquart e Sorensen (2005) 

sublinham ainda, que os estudos comparativos entre cuidadores Brancos e outros 

grupos étnicos têm também a vantagem de contribuir para o estudo do 

conhecimento do cuidado informal aos idosos, o qual se centra, frequentemente, 

apenas nos aspectos negativos do cuidado. Os benefícios que os cuidadores de 

raça negra retiram de fazer uma avaliação positiva para lidar com altos níveis de 

stress, podem ser um contributo para as intervenções dos cuidadores em geral. 

Nesta perspectiva, recomenda-se que sejam incorporados elementos nas 
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intervenções junto de cuidadores, que ajudem a desenvolver sistematicamente 

uma avaliação positiva, encontrar significado e reconhecer aspectos agradáveis 

do cuidado.  

A este propósito, Swanson (2006) sugere dar particular relevância à 

componente cultural nos programas educativos, de modo a que se promova um 

trabalho culturalmente competente junto dos idosos e cuidadores, através da 

compreensão das múltiplas facetas culturais dos cuidadores e de estratégias 

eficazes e adaptadas às diferentes situações.   

 

 

4.8 – O IMPACTE DO CUIDADO RELATIVAMENTE A DIFERENTES 

VARIÁVEIS CONTEXTUAIS 

 

 

4.8.1 - Relação de parentesco 

 

Consistente com algumas perspectivas as esposas são a primeira fonte de 

assistência no cuidado (Neno, 2004 a); Nieto Carrero, 2002; Hashizume, 2000; 

De la Cuesta, 1995; INSERSO, 1995; Brody, Litvin e Hoffman, 1994), e muitas 

vezes o único cuidador (Tennsetdt e McKinlay, 1989; Stone, Cafferata e Sangl, 

1987).  

Nas famílias unigeracionais, a ajuda é prestada pelo cônjuge, muitas vezes 

ele próprio um idoso dependente, simultaneamente produtor e beneficiário de 

cuidados e o único cuidador (Joël, 2002; Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e 

Whittlatch, 1995; INSERSO, 1995). Porém, como refere Chappel (1991), uma das 

maiores garantias de suporte na velhice.  

Nas famílias multigeracionais o cuidado é habitualmente prestado por uma 

filha (Brito, 2002; Joël, 2002; Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 1995; 

INSERSO, 1995). Quando as famílias são exclusivamente compostas por homens, 

estes assumem o papel de cuidadores (Lesemann e Martin, 1993). Os amigos e 

vizinhos raramente são cuidadores principais. Contudo, quando a família não 

existe, está ausente ou não coopera, outros significativos podem assumir esse 

papel (Quaresma, 1996; INSERSO, 1995).  
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No caso dos doentes de Alzheimer, são os cônjuges os cuidadores, em 

72% dos casos. Se o doente é um homem, o cuidador principal é a sua mulher, 

em 86% dos casos. Ao contrário, se se trata de um doente mulher, o cuidador 

principal é o marido em 61% dos casos. As filhas são cuidadoras principais em 

81% dos casos, e os filhos apenas cuidam em 20% dos casos (Cozette, Gramain e 

Joël, 2002). 

Quando se observa a relação de parentesco entre o cuidador e o idoso, tal 

relação parece ter consequências quer ao nível da adaptação ao papel de 

cuidador quer na percepção da sobrecarga.  

Muitos estudos realizados entre grupos de género e parentesco apresentam 

diferenças no nível de depressão dos cuidadores: as mulheres apresentam uma 

percepção de maior sobrecarga do que os homens (Schulz, Wiliamson, Morycz e 

Biegel, 1993; Tennstedt, Cafferata e Sullivan, 1992; Schulz e Wiliamson, 1991), as 

esposas experimentam mais stress do que os maridos (Horowitz, 1985), e as 

filhas percepção de maior sobrecarga do que os filhos (Faison, Faria e Frank, 

1999). Segundo Miller e McFall-Montegomery (1991), os cônjuges referem mais 

envolvimento e experimentam uma maior percepção da sobrecarga pessoal, ao 

passo que os filhos acusam maior sobrecarga interpessoal. Contudo, na 

perspectiva de Kramer (1993), os resultados da investigação parecem apontar 

para a percepção de menor sobrecarga por parte dos cônjuges cuidadores, uma 

vez que têm com a pessoa cuidada uma relação de maior proximidade anterior ao 

aparecimento da dependência do que aqueles cuja relação não é tão próxima. 

Os resultados do estudo de Mizuno e Kinuko (2005) que pretendia 

comparar a assistência efectiva prestada por filhas e noras a um idoso 

dependente, são consistentes com a percepção de maiores níveis de sobrecarga 

por parte das noras, apesar de estas cuidarem menos horas do que as filhas. 

Todavia, este resultado podia estar relacionado com uma relação pouco positiva 

entre idosos e cuidadores, anterior ao início dos cuidados. 

No caso dos cônjuges cuidadores e, de acordo com Dalley (1995), a 

relação que o cônjuge idoso tem para com o seu par é diferente da de outros 

cuidadores. É uma relação assente na responsabilidade pelo cuidado mútuo, e faz 

parte de uma «normal» relação contratual do casamento – uma esperada e 

aceitável obrigação – da mesma forma que os pais cuidam dos filhos. O papel do 
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cuidador, na recta final da vida é, pois, mais facilmente assumido como a 

continuação das responsabilidades tradicionais do casamento e está intimamente 

relacionado com a rede de significados partilhada por esses casais.  

Segundo Ingersool-Dayton e Raschick (2004), duas abordagens teóricas 

podem ajudar a explicar as diferenças de género entre maridos e esposas na 

percepção do cuidado. Uma abordagem diz respeito ao processo de socialização 

que ocorre na infância. Segundo esta abordagem, as raparigas aprendem a ser 

mais sensíveis nas relações e mais atentas em relação aos outros enquanto os 

rapazes aprendem a valorizar a autonomia, a diferenciação e os comportamentos 

instrumentais. Estas experiências precoces, de socialização, podem afectar as 

diferenças de género nas reacções ao cuidado que ocorre em fases mais tardias 

da vida. A segunda perspectiva propõe que as diferenças de género no stress do 

cuidador estão relacionadas com mudanças psicológicas que ocorrem mais tarde 

na vida. De acordo com esta perspectiva, as mudanças de papéis no fim da vida 

resultam numa mudança de necessidades psicológicas que diferem de homens 

para mulheres. Especificamente, os homens querem ser mais atentos aos outros 

enquanto as mulheres desejam mais oportunidades de poderem ser mais 

produtivas e mais enérgicas. Estas diferenças psicológicas podem, por sua vez, 

afectar a forma como maridos e esposas encaram o cuidado marital.    

Karp e Tanarusgsachock (2000), ao estudarem a gestão das emoções dos 

cuidadores concluíram que no caso dos cônjuges, as emoções negativas 

raramente reflectem apenas as circunstâncias do momento, mas são fruto de um 

conjunto de circunstâncias construídas ao longo do tempo. Igualmente, os 

sentimentos positivos e afectividade entre marido e mulher são inseparáveis da 

história marital que foram construindo.  

 

 

4.8.2 - Coabitação 

 

Além de outros factores como os geracionais, de género e parentesco, 

viver na mesma casa que o idoso é na grande maioria das vezes o factor mais 

determinante para a elegibilidade de quem será o cuidador e um dos principais 
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factores de sobrecarga (Farran, 2004; Cozette, Gramain e Joël, 2002; Joël, 2002; 

Ross, 1991).  

De acordo com Ross (1991) a coabitação é uma variável determinante no 

cuidado informal e pode ser causa ou consequência da ajuda. Reportando-se a 

resultados de investigação Farran (2004) assegura que o cuidado tem sido 

considerado uma experiência stressante, particularmente para quem coabita com 

o idoso. Na opinião de Chappel (1991), independentemente da doença do idoso, 

os cuidadores prestam mais cuidados quando vivem com a pessoa que é alvo de 

cuidados e prestam sobretudo cuidados de carácter instrumental. Habitualmente, 

a coabitação acresce o tempo de cuidado, restringe o tempo de lazer e a vida 

social, nomeadamente para as mulheres, para os filhos adultos que vivem com os 

pais (Cozette, Gramain e Joël, 2002; Tennstedt, Crawford e McKinlay, 1993; 

George e Gwynter, 1986) e para os cônjuges cuidadores (Joël, 2002).  

 

 

4.8.3 - Tempo de cuidado 

 

O impacte relativamente ao tempo de duração do cuidado é uma variável 

de relevo no âmbito do cuidado informal. Cozette, Gramain e Joël (2002) 

consideram que o tempo de duração do cuidado varia segundo a natureza e o 

grau de dependência da pessoa que precisa de ajuda. 

Segundo Richer e Ezer (2000), as experiências passadas e o tempo que 

dura um evento (situação de crise) no ciclo de vida de um indivíduo ou família 

são factores determinantes do significado atribuído ao evento e da capacidade 

para gerir a situação.  

As hipóteses levantadas por alguns investigadores prevêem que a 

sobrecarga aumenta à medida que aumenta a duração do cuidado, postulando 

uma negatividade concorrente para os cuidadores (William e Schulz, 1992, in 

Nijboer, Tempelaar, Sanderman, Triemstra, Spruijt e Van-Den-Bos, 1998). Outros 

resultados apontam para uma certa tendência de estabilização no grau de 

exposição ao stress com o decorrer do tempo produzindo-se um efeito de 

adaptação, ao mesmo tempo que podem também ocorrer mudanças nas 

exigências dos cuidados que tornam o cuidado menos penoso (Whitlatch, 
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Feinberg e Sebesta, 1997, 1998). O stress e as perdas são mais altos no início, 

mas o cuidador tornar-se-á mais competente com o tempo (Lawton, Moss e 

Hoffman e Perkinson, 2000; Whitlatch, Feinberg e Sebesta, 1997; Aneshensel, 

Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 1995).  

De acordo com Lawton, Moss, Hoffman e Perkinson (2000), o desenrolar 

da doença pode determinar mudanças no decurso das exigências. As exigências 

do cuidado parecem mais fortes no início do papel, mas o sentido de sobrecarga 

pode estabilizar ou diminuir ao longo do tempo, em virtude de uma variedade de 

processos dentro da vida do cuidador, tais como aprender a desempenhar as 

tarefas ou estabelecer novos níveis de adaptação para comportamentos ou 

estados psicológicos. Gaugler, Kane, Kane, Clay e Newcomer (2005) partilham 

uma perspectiva semelhante à anterior, ao concluírem a partir dos resultados do 

seu estudo, que os cuidadores que permanecem muito tempo no desempenho do 

papel são capazes de demonstrar capacidade para se adaptar ao cuidado. 

Apesar de concordarem que o factor duração do tempo de cuidado parece 

ser determinante, Walker, Martin, Sally e Jones (1992) parece não comungarem 

das perspectivas anteriores, na medida em que consideram, que quanto menor é 

o período de tempo, mais a experiência do cuidado se repercute negativamente 

na percepção da sobrecarga, diminuindo também a satisfação à medida que o 

tempo passa.  

Gaugler, Kane, Kane, Clay e Newcomer (2005) sugerem que dado a 

importância de que se reveste a duração do cuidado, os modelos de stress e 

adaptação podem ajudar a compreender como os acontecimentos afectam os 

cuidadores nos diferentes estádios. Apesar de se considerar complexo o como e 

quando os cuidadores estão mais susceptíveis a resultados negativos, é cada vez 

mais vital caracterizar a trajectória individual de entrada e saída do papel que 

cada família cuidadora experimenta. A investigação prospectiva que explore a 

progressão do cuidado em grande medida é, pois, necessária.  

 

  
4.8.4 - Tipo e quantidade de cuidados 

 

Os cuidados prestados pelas famílias caracterizam-se pela diversidade, 

uma vez que as actividades desenvolvidas cobrem o conjunto de necessidades 
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que contribuem para a saúde e o bem-estar dos idosos: suporte psicológico, 

emocional, financeiro, cuidados e assistência nas actividades básicas e 

instrumentais da vida diária. 

O cuidado informal consiste, segundo Tennstedt, Crawford e McKinlay 

(1993), em actividades não especificas que requerem do cuidador, compromisso, 

flexibilidade no tipo e tempo de resposta e familiaridade com a pessoa alvo de 

cuidados, visando facilitar a satisfação das necessidades de ajuda.  

Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whitlatch (1995) concluíram que o 

estudo do tipo e quantidade de cuidados prestados é fundamental para uma 

melhor compreensão dos padrões de cuidado informal. 

O tipo e intensidade do cuidado estão estritamente relacionados com as 

exigências objectivas deste, nomeadamente, com a deterioração cognitiva, as 

perturbações comportamentais e com a dependência funcional para as 

actividades da vida diária (Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whitlatch, 1995). 

Martín (2002) considera que isto não quer significar, necessariamente, que haja 

uma relação linear entre estas características, ou que variáveis de carácter 

psicológico ou social não tenham aqui o seu lugar. Variáveis relacionadas com o 

prestador de cuidados, nomeadamente nas situações de sobreproteção e 

negligência, também devem ser consideradas.  

Tennstedet e McKinlay (1989) reportando-se à quantidade de cuidados 

prestados, concluíram que os cuidadores que prestam cuidados constantes têm 

pior percepção de saúde.  

Estudos têm demonstrado que homens e mulheres prestam diferentes 

tipos de cuidados, padrões consistentes com a divisão sexual do trabalho. 

Segundo Stone, Cafferata e Sangl (1987) os resultados dos estudos sobre se o 

tipo e quantidade de cuidados varia segundo o género, são pouco consistentes. 

Contudo, Stone, Cafferata e Sangl (1987) referem que as mulheres são quem 

mais presta o suporte emocional, referido frequentemente como uma das 

actividades mais comuns, o mesmo acontecendo com as actividades 

instrumentais, que constituem também a maior parte da ajuda prestada. As 

mulheres prestam cuidados pessoais e tarefas domésticas, enquanto os homens 

cuidadores participam mais em tarefas relacionadas com o transporte do idoso 
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e/ou com a gestão de dinheiro (Yee e Schulz, 2000; Miller e Cafasso, 1992; 

Stoller, 1990). 

Sabe-se também que as filhas se envolvem mais – e com mais frequência 

do que os filhos – nos cuidados aos seus familiares (Nieto Carrero, 2002; Wolf, 

Freedman e Soldo, 1997; Brody, Litvin e Hoffman, 1994).  

A investigação sugere ainda que os cônjuges estão mais adaptados ao 

papel de cuidador e parece provar, também, que os cônjuges são um grupo 

distinto de cuidadores que presta os cuidados mais extensivos e compreensivos 

(Neno, 2004 b); Nieto Carrero 2002; Stone, Cafferata e Sangl 1987). Porém, 

segundo Tennstedt, Crawford e McKinlay (1993), quando os cônjuges cuidadores 

são comparados com outros cuidadores co-residentes, os modelos de cuidado 

informal e o uso de serviços formais são similares. 

Ao colocar-se a questão em termos de género, se as mulheres, por estarem 

mais associadas ao cuidado, prestam maior quantidade de cuidados, Neno (2004 

a) refere que quando o homem assume o papel de cuidador, a crença geral é a de 

que eles recebem mais ajuda e suporte do que as mulheres em situações 

idênticas.  

Habitualmente, a participação dos amigos nos cuidados restringe-se às 

pequenas tarefas, companhia, compras e ajuda pontual em situações de 

emergência (De La Cuesta, 2004; Quaresma, 1996), quando não se pode deitar 

mão de outro tipo de apoio familiar ou social, ou estes são débeis (De La Cuesta, 

2004; INSERSO, 1995), ou quando é necessário, apenas, que se «deite um olhar» 

(De La Cuesta, 2004).  

 

 

4.8.5 - Relação interpessoal cuidador-idoso 

 

Um desenvolvimento importante na literatura sobre o cuidado informal é o 

que diz respeito à relação interpessoal entre cuidador e a pessoa cuidada 

(Archobold, 2005; Sbern, 2005; Zingmark, Sandman e Norberg, 2002; 

Greenwood, Loewental e Rose, 2001; Nolan, Grant e Keady, 1996). 

 Na perspectiva de Chang, Noonan e Tennstedt (1998), a qualidade da 

relação entre cuidador e idoso emergiu como uma variável importante na 
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investigação sobre o cuidado informal, sendo considerada como uma peça 

fundamental da situação que rodeia os cuidados. Segundo estes autores, a 

importância desta relação tem sido explorada, valorizada e relacionada como 

centro da experiência dos cuidados. 

A investigação tende a suportar que os aspectos qualitativos da relação 

entre cuidador e a pessoa cuidada influenciam os resultados e podem, de facto, 

ter um impacte na decisão de assumir ou continuar as responsabilidades do 

cuidado (Sbern, 2005; Zingmark, Sandman e Norberg, 2002; Greenwood, 

Loewental e Rose, 2001; Cullen, Grayson, David e Form, 1997; Nolan, Grant e 

Keady, 1996; Pearlin e Skaff, 1996; Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990). Deve 

acrescentar-se, ainda, que na opinião de Wrubel, Folkman e Acree (2001), os 

cuidadores que viveram anteriormente experiências de cuidar são cuidadores 

mais comprometidos com estas experiências do que aqueles que nunca as 

viveram, mantendo, assim, melhor relação nas situações de cuidados. 

Na perspectiva de Peter-Davies, Moss e Pruchno (1999), a percepção do 

impacte do cuidado depende mais da qualidade da relação entre o cuidador e o 

idoso do que propriamente da relação de parentesco e segundo Chang, Noonan e 

Tennstedet (1998), uma boa relação aparece associada a menor depressão e a um 

menor nível de «imersão» no papel de cuidador.  

Os conceitos de «mutuality», «congruence» e «attachment» têm vindo a ser 

estritamente associados à qualidade da relação entre idoso e cuidador, querendo 

significar relação positiva, partilha, familiaridade, comunhão, consenso, 

reciprocidade e o nível de acordo entre dois ou mais indivíduos nas suas 

percepções, avaliações, ou crenças (Archobold, 2005; Cookman, 2005; Sbern, 

2005; Horowitz, Goodman e Reinhardt, 2004; Zingmark, Sandman e Norberg, 

2002; Greenwood, Loewental e Rose, 2001; Nolan (1997, in Scott, Lewis e 

Loughlin, 2005). A falta de «mutuality» é, segundo Nolan (1997, in Scott, Lewis e 

Loughlin, 2005), um factor de risco que pode levar ao abuso e comprometer toda 

a relação. 

 Cookman (2005) na análise ao conceito de «attachment» refere que 

Bradley e Cafferty (2001) descreveram este conceito como relevante para o 

envelhecimento em três áreas fundamentais: (i) cuidado informal e doença 

crónica; (ii) gestão de luto e perdas; e (iii) adaptação ao envelhecimento e ao 
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bem-estar na velhice. Reportando-se a outras perspectivas, Cookman (2005) 

assume que as condições impostas pela doença crónica são um fenómeno 

relacionado com este conceito (afeição) que envolve tanto a pessoa doente como 

o cuidador. Similarmente, as questões do luto e das perdas são questões 

largamente reconhecidas como mudanças desenvolvimentais com que se 

confrontam as pessoas idosas, da mesma forma que a afectividade tem sido 

largamente reconhecida no bem-estar deste grupo de pessoas.    

Cookman (2005) sublinha a importância do estudo deste conceito, uma 

vez que a velhice representa uma fase da vida particularmente relevante para o 

estudo das relações afectivas, dada a importância de estabelecer novas fronteiras 

de afectos para substituir as perdidas. Por outro lado, o estudo do conceito é o 

primeiro passo na construção do conhecimento sobre este fenómeno, numa área 

importante da saúde relacionada com o desenvolvimento humano.  

A maioria dos estudos realizados acerca deste tópico baseou-se na teoria 

das relações interpessoais de Clark e Mills (1979; 1993) e Mills e Clark (1982, in 

Williamson e Schulz, 1995) e na investigação experimental que suporta a teoria. 

Esta teoria postula que através do processo de socialização as pessoas 

interiorizam normas acerca da ajuda aos outros com os quais têm relações 

próximas, familiares e/ou de amizade. Estas normas levam as pessoas a acreditar 

que é bom ajudar quem precisa sem esperar ser retribuído. A investigação de 

Williamson e Schulz (1995) parece demonstrar até, que as pessoas sentem a 

ajuda menos negativamente, mesmo quando a pessoa não pode retribuir.  

Basicamente, a teoria sublinha a ideia de que estão socializadas crenças 

normativas que especificam que a preocupação comum pelo bem-estar dos 

outros e as demonstrações comportamentais destes sentimentos são normas 

óptimas para as relações de proximidade entre amigos e família. 

A teoria das relações interpessoais, no contexto da prestação de cuidados 

a um membro familiar doente, tem evidenciado que os cuidadores tendem a 

manifestar menor sobrecarga quando entre eles e a pessoa cuidada existe uma 

relação afectiva (passada e presente) (Sbern, 2005; Zingmark, Dandman e 

Norberg, 2002; Greenwood, Loewental e Rose, 2001; Nolan 1997, in Scott, Lewis 

e Loughlin, 2005; Cicirelli, 1993; Williamson e Schulz, 1990; Horowitz e 

Shieldeman, 1983).  
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A investigação mostra também que relações afectuosas entre cuidador e 

idoso aparecem associadas ao bem-estar (Braithwaite, 2000) e que as relações 

percebidas como positivas ajudam a manter uma atitude positiva e a perceber 

mais benefícios nas relações de ajuda (Wrubel, Folkman e Acree, 2001; Carruth, 

Tate, Moffett e Hill, 1997; Walker, Martin, Sally e Jones, 1992).  

Assim, filhas cuidadoras com melhores relações com as mães 

experimentam menos custos resultantes do cuidado (Walker, Martin, Sally e 

Jones, 1992). Mahoney (1991) suporta de algum modo estes últimos resultados, 

ao argumentar que os vínculos afectivos configurados na infância virão a ter 

consequências na vida adulta, a nível afectivo, cognitivo e social.  

Dos dados encontrados na literatura parece concluir-se que a 

interdependência afectiva encoraja uma avaliação positiva do cuidado. Contudo, 

Williamson e Schulz (1995) constataram que os cuidadores com histórias 

afectivas com a pessoa cuidada, tal como aqueles cujas histórias nada tinham de 

afectivo, cuidavam igualmente dos seus familiares. Segundo Williamson e Schulz 

(1995), por razões culturais as pessoas cuidam igualmente apesar dos custos do 

cuidado, ou seja, as pessoas cuidam porque a cultura dita o que deve ser feito. 

Estes autores reconhecem a importância crucial da relação e referem que o 

conhecimento atempado da relação interpessoal passada entre idoso e cuidador 

ajuda a identificar aqueles membros da família que estão mais relacionados com 

uma fraca adaptação ao papel. Estes indivíduos serão, de acordo com Williamson 

e Schulz (1995), aqueles que estarão mais sujeitos à sobrecarga psicológica, e, 

talvez, até física, mas também aqueles que serão os menos capazes de prestar 

cuidados de qualidade. Por isso, identificar os cuidadores familiares que estão 

mais aptos a tornar-se «sobrecarregados», significa que estes indivíduos podem 

ser objecto de intervenções precoces dirigidas a reduzir a sua sobrecarga e a 

aumentar a qualidade dos cuidados prestados. 

Numa perspectiva de prevenção do risco e da promoção da qualidade dos 

cuidados prestados, Archobold (2005) sugere a atenção a dar à relação entre o 

idoso e o familiar envolvido nos cuidados como uma variável chave na 

intervenção dos enfermeiros.  

Para Cookman (2005), estudar a relação interpessoal entre cuidador e 

idoso, é uma forma de a enfermagem desenvolver o cuidado com os seus 
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clientes, combater os estereótipos ligados à velhice como um tempo 

exclusivamente de perdas e deterioração e de relacionar as pessoas idosas com 

as outras pessoas. Por isso, na opinião de Horowitz, Goodman e Reinhardt, 

(2004) é importante compreender a qualidade da relação entre idoso e cuidador 

para melhor compreender o contexto do cuidado. De acordo com estes autores, o 

importante é que a investigação avalie as consequências da falta de congruência 

entre idosos e cuidadores e de que forma ela influencia tanto o bem-estar dos 

idosos como dos cuidadores e os resultados e cuidados aos idosos dependentes, 

os quais dependem tipicamente do envolvimento activo e compreensão entre os 

membros da família. 

 
 

4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS RELEVANTES NO ESTUDO DO IMPACTE DO 

CUIDADO 

 

Nesta secção aborda-se o abuso, as crenças e os valores, a religião/ 

espiritualidade, uma vez que se revestem de extrema importância no estudo do 

impacte do cuidado.  

 

 
4.9.1 - Abuso 

 

Embora o abuso seja objecto de referencia sistemática no âmbito da 

Gerontologia, não existe uma definição standard do abuso, sendo geralmente 

distinguido pelo tipo: físico, psicológico, sexual, negligência, financeiro e 

abandono. O problema do abuso aos idosos só foi largamente reconhecido como 

problema no início da década de oitenta. Martinez Maroto (2000) considera que a 

gravidade do problema dos maus-tratos aos idosos requer que se considere, em 

primeiro lugar, a sua correcta definição e, em segundo lugar, que se conheçam as 

características quantitativas da magnitude do problema, porque só assim se pode 

fazer uma abordagem rigorosa desta questão.  

De acordo com Martinez Maroto (2000), em sentido amplo, o abuso 

corresponde a um conjunto de acções ou omissões, realizadas intencionada ou 

negligentemente, que não têm carácter de acidentalidade, e fazem referência a 



- AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS INFORMAIS AOS IDOSOS - 

 

 
 

 
- 169 -     CAPÍTULO IV 

danos físicos, psíquicos e/ou económicos. Contudo, a questão relativa à 

magnitude do problema, sobretudo no que diz respeito ao interesse do problema 

desde o ponto de vista sociológico e psicossocial (e não do ponto de vista legal), 

a fase embrionária do seu desenvolvimento, limita para já uma ampla 

compreensão da problemática. 

Nas perspectivas de Aquino (2002) e Nieto Carrero (2002), as exigências 

físicas e psicológicas dos cuidados estão muitas vezes associadas ao abuso, 

particularmente, se o idoso tem alterações cognitivas e de comportamento, se o 

cuidador não beneficia de suporte e se a duração do cuidado for longa. Outra 

investigação reporta a origem do abuso no stress do cuidador (Thinker, 1997) e 

na falta de informação e de satisfação com o papel (Nolan, Grant e Keady, 1996).  

Para Steinmetz (1997) as famílias que experimentam altos níveis de stress 

estão mais predispostas a levar a cabo práticas abusivas junto dos seus idosos, 

passando-se o mesmo com os cuidadores principais. Já o abuso praticado em 

instituições é, segundo Thinker (1997), devido quase sempre à falta de 

qualificação dos profissionais.  

Fumer, Paveza, Weerd, Fairchil e Guadagno (2005) estudaram a negligência 

praticada com idosos tendo por base um modelo de risco e vulnerabilidade. 

Concluíram que é urgente dar atenção aos factores de risco relacionados com o 

cuidador e com os factores de vulnerabilidade do idoso. No domínio do risco, o 

estatuto funcional, traumas de infância e a personalidade dos cuidadores 

apareceram como estatisticamente significativos. No domínio da vulnerabilidade, 

o estatuto funcional e cognitivo, a depressão, fraco suporte social do idoso, os 

traumas de infância e a personalidade eram os factores mais significativos. 

Perante estes resultados, os autores consideram serem necessárias intervenções 

educativas que contribuam para reduzir o risco da negligência, dar atenção aos 

problemas físicos dos idosos que causem limitação de funções, e às restantes 

variáveis encontradas como significativas.  

Relativamente ao abuso sexual, Teaster e Roberto (2004) apontam-no 

como a última forma de abuso, percebida, reconhecida e reportada. 

Colectivamente, os idosos vitimas deste tipo de abuso são mulheres 

institucionalizadas em lares, ou a viver em ambiente familiar, com idade 

compreendida entre os 70 e os 89 anos, e com limitações cognitivas e funcionais, 
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nomeadamente dificuldades na deambulação, as quais predispõem a múltiplas 

formas de abuso sexual. A maioria das pessoas que comete este tipo de abuso é, 

também, residente de lares, pessoas ligadas ao staff das instituições, ou pessoas 

que pertencem ao ciclo próximo do idoso. Teaster e Roberto (2004) referem 

ainda que, até à data, as instituições têm manifestado uma grande falta de 

interesse pela gravidade deste problema.  

Alford (2006), reportando-se aos comentários de um painel de 

profissionais ligados à Gerontologia considera que os sinais e sintomas do abuso 

são muitas vezes subtis e podem ser frequentemente mascarados e confundidos 

com sintomas correntes de doença ou debilidade, razão pela qual, os 

profissionais devem estar particularmente despertos para estas situações.  

 

 
4.9.2 – Crenças, valores, religião e espiritualidade 

     

O estudo da avaliação das crenças e valores das famílias cuidadoras, 

acerca da obrigação filial e dependência parental, tem merecido grande atenção 

por parte dos investigadores, uma vez que segundo Albert (1992), as crenças 

predizem aspectos da satisfação e da sobrecarga do cuidador. Também, segundo 

Chang, Noonan e Tennstedet (1998), e não surpreendentemente, a 

religião/espiritualidade emergiu como um mecanismo ou recurso importante e 

benéfico nos estudos sobre stress e coping, uma vez que as crenças religiosas 

parecem oferecer recompensa pelo cuidado. 

  Leininger (1991) na Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado 

postula que existe uma variabilidade na forma como as pessoas respondem aos 

estímulos físicos e emocionais baseada nos valores culturais e crenças. Segundo 

Leininger (1991), os valores morais das pessoas referem-se à forma como as 

pessoas se conduzem a si próprias com respeito ao que elas consideram ser 

bom, mau, certo ou errado. Na sua teoria, a autora prediz que para que o cuidado 

possa ser terapêutico e satisfatório e conduzir à saúde, precisa de ser adequado 

às crenças culturais, valores e modos de vida das pessoas.  

Os resultados do estudo de Albert (1992) sobre a ideologia do cuidador, 

mostraram que as crenças acerca do compromisso individual do cuidador sobre 

os cuidados aos progenitores dependentes, correspondiam muito mais a um 
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modelo cultural com força motivacional do que propriamente a uma norma 

relativamente autónoma. A este propósito, Lee, Netzer e Coward (1994) 

entendem que as obrigações intergeracionais, particularistas (ex., a ajuda que os 

pais esperam dos filhos) ou universalistas (ex., compromissos entre pais e filhos), 

fazem parte das crenças, significados e escolhas dos cuidadores que orientam as 

suas intervenções e os seus sentimentos e que são fundamentais para dar 

sentido à vida.   

Crist (2004) considera que as crenças e os significados têm muito a ver 

com a trajectória da vida familiar e a natureza das relações e experiências 

passadas, exercendo uma influência preponderante nas relações intergeracionais 

de ajuda. Ao valorizarem as crenças e os significados, os cuidadores reconhecem 

uma história comum e um sentimento de pertença, que faz com que tenham uma 

percepção positiva do cuidado. É esta partilha de histórias comuns, que Crist 

(2004) reconhece estar na base de contextos de cuidados e relações positivas 

entre idosos e cuidadores e numa melhor aceitação dos cuidados, por parte dos 

idosos.  

Também os cenários de reciprocidade moral e material observados por 

McGarry e Arthur (2001) dão aos cuidadores a oportunidade e a capacidade de se 

transformarem em pessoas responsáveis com sentido de reciprocidade e dívida 

moral. As posições de Carruth, Tate, Moffett e Hill (1997) e Nolan e Grant (1989) 

sobre a reciprocidade, são consistentes com o facto de a reciprocidade na 

satisfação dos cuidadores com o cuidado constituir um elemento de recompensa 

para o cuidador e evitar os conflitos.  

 No que se reporta à religiosidade, no campo do cuidado informal, Ark, 

Hull, Husaini e Craun (2006) referem que muitos autores reconhecem que a 

religiosidade é um mecanismo de coping que afecta a percepção da saúde 

influenciando a resposta durante o stress. Ark, Hull, Husaini e Craun (2006) 

reportam-se ao coping religioso como tendo um efeito positivo nos resultados de 

saúde. Os dados reportados por Holt (2000) vão ao encontro da fé e das práticas 

religiosas como factores essenciais para manter a esperança e para a percepção 

da saúde.  

Na opinião de Davidson, Warren e Maynard (2005), a importância da fé e 

da religiosidade, como um recurso, tem sido largamente ignorado. Todavia, nos 
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resultados do seu estudo, a religião fazia parte integrante da vida dos 

participantes, constituindo, até, uma forma de participação social.  

No âmbito do estudo da espiritualidade e da fé, Chang, Noonan e 

Tennstedet (1998) consideram que os cuidadores que usam as crenças religiosas 

para lidar com os cuidados têm melhor relação com os idosos, a qual por sua vez 

aparece associada a menor nível de depressão e de «absorção» pelo desempenho 

do papel. Autores como Gaskamp, Sutter e Meragvilia (2006), Touhy, Brown e 

Smith (2005) e Knestrick e Lobri-Posey (2005) são unânimes em considerar, que a 

promoção da saúde desde uma perspectiva holística, integra não só as dimensões 

físicas e psicológica, mas também a dimensão espiritual da vida humana.  

Os resultados do estudo conduzido por Knestrick e Lobri-Posey (2005), 

vieram revelar que a espiritualidade é uma parte essencial do indivíduo que o 

capacita a lidar com as situações da vida e a não fracassar. No estudo recente de 

King e Semik (2006), 60% dos cuidadores referiram o suporte espiritual como um 

dos recursos mais necessários para fazer frente às dificuldades e às necessidades 

insatisfeitas durante os 2 primeiros anos de cuidados. 

Para Knestrick e Lobri-Posey (2005), a compreensão da saúde e 

espiritualidade é essencial para que possam ser prestados cuidados holísticos. 

Consequentemente, na perspectiva destes autores, o conceito de espiritualidade 

deve ser incluído nos programas educativos dos enfermeiros. Também Madox 

(2000, in Knestrick e Lobri-Posey, 2005) considera que a relação entre saúde e 

espiritualidade precisa de ser reconhecida, porque os indivíduos usam a 

espiritualidade como uma forma de lidar com as adversidades e os efeitos da 

doença crónica.  

 

 

4.10 - O IMPACTE DO CUIDADO RELATIVAMENTE AOS RECURSOS 

PSICOSSOCIAIS 

 

As famílias estabelecem padrões de funcionamento que são identificáveis 

pelas características e comportamentos inerentes ao meio em que a família vive 

habitualmente. Tais padrões influenciam a capacidade da família para lidar com 

as situações stressantes.  
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O estudo do stress no âmbito dos cuidados informais aos idosos ajudou a 

responder à questão porque é que pessoas expostas a stressores semelhantes 

são afectadas diferentemente por estes stressores (Lazurus e Folkman, 1984).  

De acordo com Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch (1995), uma 

explicação possível, encontrada empiricamente, é a de que os cuidadores 

possuem diversos tipos de recursos que mitigam as consequências da exposição 

ao stress. Os recursos correspondem a características, disposições, e relações 

que têm a capacidade para proteger os cuidadores do poder dos stressores. 

Correspondentemente, a falta de recursos torna os cuidadores mais vulneráveis 

ao impacte das exigências dos cuidados. O processo de stress pode, então, ser 

limitado pelos recursos pessoais sociais e, desta forma, reduzir indirectamente o 

risco de resultados nefastos, sendo particularmente importantes o suporte social 

e o sentido de mestria ou auto-eficácia do cuidador.  

Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch (1995) referem 

especificamente dois tipos de recursos de coping: pessoais e sociais. A auto- 

eficácia é um recurso de natureza pessoal enquanto o suporte social é um 

exemplo de recurso social. 

Segundo Van Riper (2001), os recursos familiares incluem os individuais, 

as características familiares e da comunidade e os apoios que estão disponíveis 

para a família usar em situações de stress. Os recursos individuais incluem os 

conhecimentos, experiências, competências, estabilidade económica, a partilha 

de crenças e competências de tomada de decisão. Os recursos comunitários, 

como o suporte social dos amigos, parentes, e profissionais de saúde, são 

também componentes importantes dos recursos familiares. Na perspectiva de 

Úbeda Bonet (1995), sempre que a família se depara com um acontecimento vital 

stressante e utiliza um conjunto de mecanismos adaptativos chamados recursos 

familiares, que podem proceder da própria família, da comunidade, da rede social 

familiar e dos profissionais de saúde, não deverá ser esquecido que de todos os 

recursos o mais importante é a própria família. 

Ao falar de recursos, Häggman-Laitila (2005) reporta-se a recursos internos 

e externos. Os recursos internos compreendem os membros familiares, a saúde 

física e psíquica, a auto estima, conhecimentos e competências, competências de 

resolução de problemas, e atitudes optimistas em relação ao futuro. Os recursos 
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externos consistem em diferentes dimensões de suporte social, ou seja, suporte 

emocional, cognitivo, concreto e mental. O suporte emocional consiste em 

proximidade, cuidados e valorização. O suporte cognitivo está relacionado com 

informação e «counseling». Manifesta-se em empatia, simpatia, escuta, e «feed-

back» positivo. O suporte concreto envolve fazer coisas pela pessoa, tais como, 

modificar o meio e arranjar suporte financeiro. Finalmente, a comunidade 

envolvente e a sua cultura podem constituir um recurso mental significativo para 

a família.  

 

 

4.10.1 – Recurso pessoal: mestria ou auto-eficácia 

 

A família cuidadora está continuamente a aprender novos papéis, quer 

para fazer face a mudanças que ocorrem na estrutura da família, quer pela 

necessidade de prestar cuidados a familiares em situação de dependência. 

A Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1997;1986) postula que o 

comportamento é aprendido e influenciado pelas interacções sociais. Como 

resultado, os indivíduos têm a capacidade de se autoavaliar e serem capazes de 

determinar as suas acções. De acordo com a Teoria Social Cognitiva, a 

competência do cuidador consiste em dois elementos essenciais: a capacidade 

(habilidade prática) e a auto-eficácia. 

 A capacidade prática indica que o cuidador tem conhecimentos, 

competências e habilidades intelectuais bem como capacidades físicas para fazer 

modificações seguras e minimizar com segurança os riscos que não podem ser 

mudados. A auto-eficácia “é o juízo acerca da capacidade de cada um para levar a 

cabo/realizar um certo nível de performance” (Bandura, 1986: p. 391). Pode 

dizer-se que a auto-eficácia representa a capacidade individual para organizar e 

executar procedimentos de acção requeridos para satisfazer exigências 

situacionais. Basicamente, a teoria da auto-eficácia propõe que a confiança na 

capacidade individual para o desempenho de determinado comportamento, está 

extremamente relacionada com a capacidade actual para desempenhar esse 

comportamento.  
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A mestria ou auto-eficácia do cuidador como sentimento individual de 

controlo ou juízo acerca das capacidades pessoais (Bandura, 1997; Aneshensel, 

Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 1995), é um recurso psicológico que fortalece 

os cuidadores e os torna mais aptos para o cuidado (De La Cuesta, 2004). A auto-

eficácia, enquanto variável cognitiva pode afectar o comportamento, nível de 

motivação, o padrão de pensamento a reacção emocional em situações 

conflituais. Um elevado sentido de eficácia pessoal está relacionado com melhor 

saúde, com melhor realização e melhor integração social (Bandura, 1997;1986).  

Estudos realizados têm estabelecido que o sentido de controlo interno 

(mestria) conduz a um coping mais activo e a níveis mais baixos de depressão 

dos cuidadores. Na opinião de Nieto Carrero (2002), a crença do cuidador na sua 

eficácia, influencia a forma como é percebida a doença e é mais determinante do 

seu sentido de competência do que a gravidade da doença ou o número de 

pessoas que compõem a sua rede social. A percepção do cuidador acerca do 

sentido de controlo determina a sua capacidade para clarificar as situações, 

apesar do grau de sobrecarga, da mesma forma que ajuda a determinar os tipos 

de informação e suporte que ele pode usar para gerir a situação. 

 A mestria emergiu como tema central do estudo desenvolvido por Perry 

(2004) com filhas cuidadoras de mães dementes. Segundo Perry (2004), a 

capacidade de tomar conta de uma mãe vai para além do compromisso/vínculo 

mãe-filha e apoia-se na capacidade para dominar as complexidades exigidas. De 

acordo com este autor, sem esta capacidade, a motivação pode acabar por ser 

insuficiente.     

Para De La Cuesta (2004) a mestria do cuidado expressa-se no 

conhecimento acumulado e na perícia adquirida no manejo das situações, 

aumenta com o tempo, necessita de ser permanentemente actualizada à medida 

que as circunstâncias se modificam, e é determinante na hora de tomar decisões 

cruciais.  

Relativamente à competência prática, Hurley, Gauthier, Horvath, Harvey e 

Smith (2004), reconhecem ser geralmente designada como «competência». 

Embora frequentemente utilizado, o termo «competência do cuidador», não 

existe consenso quanto ao seu significado, para além do habitual «saber cuidar 

bem» ou «prestar bem o cuidado». Talvez, por isso, Schumacher, Stewart e 
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Archbold (1998) assumam que para haver progressos na quantificação e 

implementação da «competência do cuidador», é necessário definir conceitos, 

identificar as suas dimensões e compará-las com conceitos relacionados.  

Para autores como Joël (2002), Roca Roger e Úbeda Bonet (2000) e Nolan e 

Grant (1989), a falta de conhecimentos e competências pode agravar as 

consequências dos cuidados. Nesse sentido, desenvolver a competência da 

família para cuidar pode, segundo Hurley, Gauthier, Horvath, Harvey e Smith 

(2004), fazer a diferença na diminuição do risco, ao aliviar o stress do cuidador. 

 Archobold (2005) considera que desenvolver a competência das famílias 

melhora os resultados de saúde tanto dos idosos como das famílias. A posição 

desta autora deixa claro que não existem abordagens standard que os 

enfermeiros possam utilizar para assistir melhor as famílias no seu papel de 

cuidadores principais. Daí a importância de duas variáveis fundamentais para a 

enfermagem: (i) dotar as famílias de competências para fazer face aos cuidados e 

(ii) estar atento à relação positiva entre o idoso e o familiar envolvido nos 

cuidados.  

A competência do cuidador pode, em muitos, casos alongar o tempo de 

permanência do idoso no domicílio e prevenir a institucionalização precoce ou 

desnecessária. Dorfman, Holmes e Berlin (1996) encontraram na confiança na 

capacidade de gestão das tarefas dos cuidadores (auto-eficácia) o maior preditor 

da satisfação com a vida. Também, de acordo com Roca Roger e Ùbeda Bonet 

(2000), a família adaptar-se-á melhor às mudanças produzidas pelas situações de 

crise e desempenhará melhor o seu papel se dispuser de conhecimentos e 

capacidades para gerir as situações.  

Nesta investigação, optou-se por designar e considerar a capacidade 

prática do cuidador (conhecimentos e capacidades) como «sentido de 

competência». 

 

 

4.10.2 - Recursos comunitários 

 

A exigência de cuidados e de ajuda a longo prazo tem vindo a aumentar, 

não só em função do número crescente de pessoas idosas, mas também de 
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razões socioculturais, como o trabalho das mulheres e a transformação do modo 

de vida das famílias. O aumento da longevidade significa, pois, que as 

necessidades de algum tipo de cuidados são hoje significativamente maiores do 

que no passado.  

De acordo com Salazar Agulló e Martínez Marco (2000), na actualidade, em 

consequência do aumento significativo da necessidade de cuidados prestados às 

pessoas no seu domicílio e a pouca disponibilidade dos cuidadores informais, a 

necessidade de cuidados sociais e de saúde é hoje maior que nunca. A ajuda 

prestada ao domicílio constitui a provisão de serviços e equipamentos, cuidados 

sociais e de saúde aos doentes em casa, com o objectivo de manter ou restaurar 

o nível máximo de função, conforto e saúde. 

Lares, centros de dia, internamentos temporários e cuidados domiciliários 

de carácter social e de saúde, são alguns dos serviços de apoio aos cuidadores 

informais e recursos importantes que podem aumentar o funcionamento da 

família.  

 

 

4.10.2.1 - Cuidados domiciliários 

 

No que diz respeito aos cuidados de saúde, a família foi tradicionalmente 

considerada a unidade de serviço dos enfermeiros e de outros profissionais que 

trabalham na comunidade, uma vez que, através dela, se pode chegar a todos os 

seus membros para alcançar melhores níveis de saúde (Roca Roger e Ùbeda 

Bonet, 2000).  

As actividades levadas a cabo pelos enfermeiros, não se referem apenas às 

actividades de tipo curativo, mas também de tipo preventivo, de promoção de 

saúde e, sobretudo, de educação para a saúde. Este tipo de actividades permitem 

detectar, avaliar, apoiar e controlar os problemas de saúde do indivíduo e da 

família, potenciando a autonomia e melhorando a qualidade de vida das pessoas 

(Roca Roger e Ùbeda Bonet, 2000; Salazar Agulló e Martínez Marco, 2000).  

Roca Roger e Ùbeda Bonet (2000) descrevem um conjunto de situações 

que justificam os cuidados de saúde domiciliários: (i) o aumento da esperança de 

vida; (ii) os problemas de saúde (doenças crónicas cuja evolução implica, 
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geralmente, uma deterioração da autonomia); (iii) o desejo dos idosos em ser 

cuidados no seu domicílio (quando é possível, as pessoas idosas tardam mais 

tempo em perder a sua autonomia); (iv) os cuidados de saúde no domicílio 

permitem cuidados integrados (uma vez que a família funciona como um 

sistema); (v) o domicílio é o lugar onde melhor se podem avaliar os estilos de 

vida, o funcionamento familiar, os recursos e as estratégias necessárias para 

enfrentar as situações de crise; (vi) a pouca disponibilidade dos cuidadores 

familiares; e (vii) a política de desinstitucionalização e de redução de custos da 

saúde.  

Embora não haja uma abordagem definida para a intervenção em saúde 

por parte das equipas multidisciplinares, existe, contudo, uma metodologia de 

planificação em saúde que deve ser seguida. Tal metodologia pressupõe: (i) 

identificação das necessidades; (ii) estabelecimento de prioridades; (iii) definição 

de objectivos; (iv) definição de estratégias; (v) desenvolvimento das actividades; e 

(vi) avaliação do(s) programa(s) (indicadores de resultado, indicadores de 

estrutura e indicadores de processo).  

A visita domiciliária não deve, no entanto, ser considerada uma actividade 

única, concreta e isolada, mas sim o princípio, a continuação e o fim de um 

processo de cuidados ao domicílio. Esta característica deve ser tida em 

consideração, uma vez que a situação se vai modificando ao longo das diferentes 

visitas e, a planificação de objectivos e actividades terá de ser adequada às 

diferentes mudanças que se vão produzindo. 

Segundo Roca Roger e Ùbeda Bonet a planificação dos cuidados 

domiciliários deve ter em conta: (i) o trabalho interdisciplinar; (ii) a coordenação 

entre os diferentes níveis assistenciais; (iii) a mobilização dos recursos 

disponíveis; e (iv) a relação de ajuda e a educação para a saúde, que são os 

aspectos dos cuidados que permitem às pessoas permanecer no seu domicílio ao 

longo dos processos de saúde-doença. 

 
 

4.10.2.2 - Internamentos de alívio 

 

Os internamentos de alívio são uma componente dos sistemas de apoio que 

proporcionam ajuda temporária aos cuidadores. No entanto, dados de investigação 
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demonstram que apesar de os familiares saberem da sua existência, raramente os 

procuram (Danielson, Hamel-Bissell e Winstead, 1993). Lawton, Brody e Saperstein 

(1989) adiantam, contudo, que de todos os serviços, os internamentos de alívio 

são os referidos pelos cuidadores como os mais necessários.     

Faison, Faria e Frank (1999) e Danielson, Hamel-Bissell e Winstead (1993) 

consideram que o papel fundamental que este tipo de recursos pode 

desempenhar no bem-estar e qualidade de vida dos cuidadores e pessoas idosas, 

deve levar os profissionais de saúde a advogar mais e melhores recursos/apoios 

que contribuam para maximizar a saúde das famílias.  

 

 

4.10.2.3 - Suporte social: conceptualização e perspectivas 

 

Até à data, o suporte social é o recurso comunitário que mais atenção 

recebeu dos investigadores no estudo da adaptação da família à doença. 

Embora a família seja considerada um recurso básico, nem sempre existe 

uma plena reciprocidade entre os seus membros. Assinale-se, por exemplo, que 

existem diferenças específicas por sexo, idade e estrutura do núcleo familiar 

coabitante na hora de dar ajuda nos cuidados: as mulheres apresentam maior 

sobrecarga, os velhos dependem mais dos familiares com idade intermédia, 

enquanto que as famílias mais débeis dependem frequentemente de importantes 

ajudas externas. Daí, a extrema importância das redes de apoio que se movem 

dentro e em torno da família. Ao ser assim, cada vez mais frequentemente as 

reflexões, sobre os comportamentos ligados à gestão da saúde e da doença, 

focam a atenção sobre as redes sociais (Donati, 1987). 

O suporte social é considerado um recurso que compreende formas 

tangíveis e não tangíveis de assistência e a sua eficácia pode ser influenciada pelo 

tipo de suporte propriamente dito, pelo agente de stress e pela especificidade do 

contexto individual (Li, Seltzer, Greenberg, 1997).  

Tak e McCubin (2002) parecem ter uma opinião semelhante, ao 

encontrarem no suporte familiar um preditor significativo do coping familiar e um 

factor que influencia a resiliência das famílias que lidam com familiares doentes 

crónicos.  
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Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch (1995), citando House e Kahn 

(1985), identificam três dimensões distintas de suporte social: (i) integração, a 

existência de relações sociais; (ii) redes sociais, a estrutura de relações sociais; e 

(iii) suporte, o conteúdo funcional das relações sociais, incluindo socioemocional, 

instrumental e informacional. No estudo desenvolvido por Aneshensel, Pearlin, 

Mulan, Zarit e Whittlatch (1995), o suporte social foi avaliado através de dois 

componentes funcionais: (i) suporte instrumental e (ii) suporte socioemocional.  

De acordo com Bailey (1998), a ideologia influencia a forma como as 

pessoas definem e utilizam o suporte social nas situações com que se deparam. 

 O suporte social é considerado como uma variável importante na 

manutenção da saúde para todos os grupos de pessoas, parecendo existir uma 

relação entre a experiência de bem-estar e a manutenção de sistemas de apoio ao 

longo da vida. O vínculo entre o suporte social e resultados de saúde, tanto física 

como psicológica, está amplamente reconhecido na literatura científica (Ward-

Griffin, Schofield, Vos e Coatsworth-Puspoky, 2005; Schulz, Willamson, Morycz e 

Biegel, 1993; Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990), sendo visto como um 

mediador do efeito do stress na saúde (Schulz, Willamson, Morycz e Biegel, 1993; 

Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990).  

A Community Health Nurses Association of Canada (2003) definiu o 

suporte social como um factor determinante da saúde das pessoas que vivem e 

convivem com a doença crónica na comunidade e crucial na promoção da saúde 

da família. 

Porém, embora seja reconhecida uma associação firme e significativa entre 

apoio social e saúde em geral, muitos estudos não foram capazes de demonstrar 

os efeitos que tem para saúde.  

A noção de que o suporte social é sempre benéfico para o cuidador está 

longe de ser pacífica (Wiles, 2003). Loughlin (2004), por exemplo, apesar de não 

negar o efeito positivo do suporte social na percepção da depressão, os 

resultados da sua investigação com idosos, não revelam uma relação significativa 

entre depressão e o suporte social recebido, quantitativo e qualitativo. O 

primeiro, operacionalizado em termos do número e tipo de serviços recebidos e,  

o segundo, definido como o nível de satisfação percebido. 
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Tal como refere Myrra (1996), os resultados são contraditórios e não está 

perfeitamente estabelecido em que medida os diferentes modos de suporte social 

(emocional, informacional e instrumental) trazem benefícios para o cuidador. 

Saranson (1999) aponta como causa provável desta dificuldade o facto de o 

suporte social ter vindo a ser conceptualizado de diferentes maneiras e que 

diferentes definições variam na sua relação com os resultados de saúde. A este 

propósito, Heller e Swindle (1983, in Sarason, p. 20, 1999) referem que “o 

suporte social deve ser visto como um processo complexo que implica uma 

interacção entre estruturas sociais, relações sociais e atributos pessoais”. Stuckey 

e Smyth (1997) advertem para a falta de clareza na conceptualização de recursos 

sociais como a rede social e o suporte social, dado que são construtos separados 

e devem ser tratados como tal. 

Segundo Rasulo, Christensen e Tomasini (2005) é comum conceptualizar 

as relações sociais em termos de estrutura e função, mas apesar destas duas 

dimensões serem igualmente relevantes, a investigação tende a focar-se na 

primeira. As questões da estrutura das relações sociais cobrem normalmente o 

tipo de relação (parentesco ou amizade), relação marital, frequência de contactos, 

duração das relações. As funções das relações sociais referem-se normalmente 

aos recursos proporcionados pelas relações chamadas de «suporte social» 

(emocional, informacional e instrumental).  

Na perspectiva de Häggman-Laitila (2003) as famílias usam os seus 

recursos para gerir a vida no dia a dia e, um melhor conhecimento dos recursos 

manifesta-se numa melhor percepção dos problemas e numa melhor tomada de 

decisão, tornando-se assim mais organizadas. O apoio familiar aparece como um 

tipo particular de e como um processo de intercâmbio que se produz no quadro 

de relações interpessoais familiares.   

Outros dados de investigação referem os efeitos directos e indirectos no 

bem-estar e coping dos cuidadores e descrevem o seu efeito positivo na saúde e 

como moderador do stress provocado pela experiência dos cuidados (Suen e 

Morris, 2006; Henley, Danziger e Offer, 2005; Lage, 2004; Loughlin, 2004; 

Stewart, Davidson, Meade, Hirth e Weld-Viscount, 2001; Rapp, Shumaker, 

Schmidt, Naughron e Anderson, 1998; Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990; 

George e Gwyther, 1986).  
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Os cuidadores com fortes redes de apoio podem, de acordo com Clipp e 

George (1990), sentir-se protegidos da sobrecarga associada ao desempenho do 

seu papel, na medida em que os diferentes tipos de ajuda (financeira, 

instrumental e as trocas sociais e emocionais) reforçam a auto estima e a crença 

de que as situações stressantes são passíveis de ser geridas. Com base  numa 

revisão de literatura e na sua própria investigação, estes autores previram que 

diferentes características e necessidades do cuidador estão relacionadas com 

diferentes padrões/modelos de suporte social. Assim, as características sócio-

demográficas, os recursos económicos, a saúde física e mental e actividades 

sociais e recreativas, bem como as características do contexto, determinam 

diferentes tipos de suporte. Por exemplo, um cuidador idoso terá mais 

probabilidade de precisar de suporte instrumental do que um cuidador novo. O 

estatuto económico também pode influenciar o modelo de suporte social, na 

medida em que dispor de recursos adequados pode aliviar o impacte do cuidado 

através do apoio de uma ajuda paga. Nesta perspectiva, o apoio aos idosos pode 

ser classificado segundo vários critérios (material, instrumental e emocional), que 

dificilmente ocorrem em separado, nomeadamente quando se trata de idosos 

incapacitados, o que implica um atendimento em várias necessidades ao mesmo 

tempo, para além de habitualmente ocorrer em progressão, ou seja, envolvendo 

exigências crescentes determinadas pelo aumento das necessidades do idoso.  

As redes sociais também podem ter uma influência significativa na 

determinação do tipo e quantidade de suporte social recebido. Os resultados do 

estudo de Mizuno e Kinuko (2005) demonstraram que as diferentes formas de 

suporte aos cuidadores dependem em boa medida da identidade (relação de 

parentesco) do cuidador principal, uma vez que a relação de parentesco 

determina frequentemente a qualidade da relação interpessoal idoso-cuidador e,  

em consequência, diferentes intervenções por parte dos serviços formais. Ou 

seja, de acordo com Mizuno e Kinuko (2005), as relações familiares são variáveis 

importantes que determinam o tipo e quantidade do suporte requerido. 

No estudo levado a cabo por McKevitt, Baldock, Hadlow, Moriarty e Butt 

(2005), o suporte social provinha em primeiro lugar da família e, em menor 

extensão, dos amigos. Os autores concluíram que receber e prestar suporte 

social pode reforçar a identidade através da possibilidade que oferece de trocas 
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materiais e simbólicas. Os resultados do estudo de Dorfman, Holmes e Berlin 

(1996) apontam o suporte prestado pelas esposas como maior preditor da 

satisfação com o cuidado e o preditor negativo mais forte da sobrecarga do 

cuidador. 

 Em 2003, Gurung, Taylor e Seeman, ao estudarem os determinantes da 

mudança de suporte social, concluíram que, em termos gerais, o suporte social 

aumentava com o tempo, especialmente para aqueles que tinham redes sociais 

anteriores. Para além disso, os resultados do estudo mostraram também que o 

suporte social era influenciado pelo género: os homens recebiam suporte 

emocional em primeiro lugar das esposas, enquanto as mulheres encontravam 

maior suporte emocional por parte dos amigos, de outros significativos e dos 

filhos, do que dos maridos. Segundo estes autores, o género é frequentemente 

referido como um dos maiores preditores do suporte social, sendo que, as 

mulheres recebem e dão mais suporte ao longo da vida e experimentam mais 

benefícios do suporte das suas interacções sociais. As actividades e interacções 

dos homens, seja com as redes sociais, seja com amigos, tendem a declinar com 

o tempo, enquanto as relações sociais das mulheres fora de casa se mantêm 

estáveis.  

Relativamente às redes sociais, Rasulo, Christensen e Tomasini (2005) 

estudaram a associação entre medidas estruturais (ter cônjuge e a frequência de 

contacto com os filhos) ou seja, a frequência de contactos sociais e o risco de 

mortalidade dos idosos, tendo confirmado, à semelhança de outras investigações, 

que ter um cônjuge aumenta a sobrevivência em ambos os géneros. Outros 

dados adicionais mostraram que os contactos com os filhos reduzem o risco de 

mortalidade entre os idosos. Segundo estes autores, é necessária investigação 

que proporcione insights sobre natureza e significado das relações sociais no fim 

da vida de modo a que possam ser conhecidas melhor as dimensões do contacto 

social. O estudo das relações sociais e mortalidade deverá dar particular 

importância às diferenças de género, uma vez que os homens tendem a manter 

menos contactos sociais e, consequentemente, isso terá repercussões, enquanto 

as mulheres são mais orientadas para as relações sociais e o seu bem-estar é 

definido como sendo contingente à manutenção das suas relações para lá de 

casa.   
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Ainda, no que concerne às redes sociais, Robison (1989) encontrou relação 

entre afecto, afirmação e ajuda de uma rede social e a auto-estima, tendo 

concluído, à semelhança de Rapp, Shumaker, Schmidt, Naughron e Anderson 

(1998) que as competências sociais são um antecedente importante do suporte 

social recebido, uma vez que os cuidadores expressam mais à vontade a 

necessidade de ajuda.  

 

 

4.10.2.4 – Uso dos recursos comunitários 

 

Embora os recursos comunitários de apoio aos cuidadores informais sejam 

recursos importantes que podem aumentar o funcionamento da família, as 

práticas de saúde e o uso dos serviços comunitários variam muito de família para 

família. Friedman, Bowden e Jones (2003) apontam como principais razões para 

esta diversidade: (i) as diferenças familiares na conceptualização do que constitui 

a saúde e a doença; e (ii) as suas crenças relativas à procura e seguimento dos 

cuidados de saúde relacionadas com a percepção que as famílias têm sobre esses 

mesmos cuidados de saúde.   

Para Donati (1987), as famílias que percebem a vida como 

fundamentalmente stressante e fonte de potenciais problemas tendem a fazer um 

maior uso dos serviços de saúde, sem que isso resolva naturalmente os seus 

problemas.  

Não obstante parecer existir falta de teoria que ajude a compreender as 

razões que levam os cuidadores a fazer pouco uso dos serviços formais, Stephens 

(1993) refere os Modelos Estruturais e os Modelos Cognitivos como contributos a 

esta compreensão.  

Os Modelos Estruturais, dos quais o Modelo de utilização de serviços 

(Anderson e Newman, 1973) é representativo, assumem que o uso diferencial dos 

serviços de saúde é feito em função de três variáveis: (i) características pessoais 

como o género, a idade e a raça que podem predispor os indivíduos a procurar os 

serviços; (ii) factores como baixo estatuto sócio-económico, falta de cobertura de 

serviços de saúde e outras barreiras aos cuidados de saúde; e (iii) factores 
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relativos à necessidade de cuidados, tais como a avaliação objectiva e subjectiva 

da condição de saúde. 

 A abordagem cognitiva para a compreensão do comportamento da doença 

vai para além da abordagem estrutural tradicional em diferentes aspectos. Os 

Modelos Cognitivos interpretam o uso dos serviços formais por parte dos 

cuidadores como tendo a ver com um processo de tomada de decisão no que diz 

respeito à necessidade de ajuda. A abordagem cognitiva: (i) enfatiza o papel do 

potencial beneficiário dos serviços como um agente activo no processo dos 

cuidados de saúde, mais do que um agente passivo; (ii) reconhece a 

complexidade das decisões que o indivíduo precisa tomar acerca do seu estado 

de saúde e da forma como lidar com os problemas; e (iii) finalmente, aceita a 

possibilidade de que indivíduos perante situações objectivas semelhantes, 

possam ter representações marcadamente diferentes da sua condição de saúde e, 

consequentemente, adoptem comportamentos distintos para gerir as situações.   

Segundo Stephens (1993), o dado mais consistente relativo ao uso dos 

serviços formais pelos cuidadores é o de que não muitos cuidadores usam estes 

serviços e aqueles que o fazem não os usam muito, devido à relutância dos 

cuidadores em pedir ajuda, mesmo que a sobrecarga seja grande. Hurley, 

Gauthier, Horvath, Harvey e Smith (2004) referem que muitas vezes o que está na 

origem da sobrevalorização dos recursos por parte dos cuidadores são hábitos 

passados e tradições da família. Já na opinião de Danielson, Hamel-Bissell e 

Winstead (1993), a primeira das razões apontada é económica e também a falta 

de informação acerca de e acesso aos serviços de suporte. Outros dados são 

consistentes com o facto de que mesmo que os cuidadores procurem estes 

serviços, inclusive os chamados «internamentos de alívio», estes, 

frequentemente, não existem ou não estão disponíveis (Mullan, 1993; Zarit e 

Pearlin, 1993).  

No estudo longitudinal de Archobold (2005), os cuidadores referiram que 

cuidar dos idosos era fácil, mas obter ajuda dos serviços de saúde era uma das 

muitas e maiores dificuldades experimentadas. 

Contudo, os resultados de outro estudo longitudinal sobre as dificuldades, 

o uso de recursos e as necessidades insatisfeitas dos cuidadores de idosos com 

fractura, durante os primeiros 2 anos de cuidado (King e Semik (2006), vêm dizer 
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que, salvo algumas excepções, 85% a 100% dos cuidadores consideraram os 

recursos importantes. Entre os mais importantes destacaram os cuidados de 

saúde, os centros de dia e o suporte social. Só os cuidados de saúde eram usados 

por mais de 50% dos cuidadores. Outros recursos usados e não usados, mas 

considerados importantes, foram a informação acerca dos recursos e 

comportamentos de sobrevivência, transportes, orientação financeira e 

companhia aos doentes. Na opinião de King e Semik (2006), educar para o acesso 

aos recursos pode ajudar a reduzir o risco de stress associado a necessidades 

insatisfeitas.   

 

 

4.11 – RELAÇÃO ENTRE O APOIO INFORMAL E O SISTEMA FORMAL DE 

CUIDADOS  

 
Falar de cuidado informal e especificamente de recursos sociais, implica 

tecer algumas considerações gerais sobre os diferentes modelos de protecção 

social e a forma como se processa a relação entre o apoio informal e o sistema 

formal de cuidados.  

 

 

4.11.1 – Modelos de Protecção Social: considerações gerais 
 

 
Tendo em conta a pirâmide das idades, cada país confronta-se com a 

questão do envelhecimento e o Estado assume uma maior ou menor 

responsabilidade pelos cuidados aos idosos.  

De acordo com Joël (2002), apesar de diferentes iniciativas e dispositivos 

de ajuda terem sido implementados nos diferentes países, tendo como objectivo 

cobrir o risco da dependência, acontece, que em alguns casos, grande parte da 

ajuda conserva um carácter pontual e heterogéneo.  

Joël (2001) apresentou uma revisão de diferentes modelos de protecção 

social na Europa, na qual se observa que nos diferentes países europeus a gama 

de serviços prestados é grosso modo a mesma, do alojamento aos cuidados de 

higiene, aos serviços de saúde, às ajudas na gestão das actividades da vida diária 
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e à gestão das tarefas domésticas, apesar das especificidades de cada país 

tenderem a desenvolver mais este ou aquele tipo de serviços. Não obstante, a 

cobertura do risco da dependência e o nível dos serviços oferecidos variam muito 

de país para país, em função dos financiamentos públicos destinados à 

responsabilização pela dependência.  

Na medida em que a dependência é um risco dissociado da actividade 

profissional, esta questão interroga de forma diferente os sistemas de protecção 

social. Da análise realizada por Joël (2001), a responsabilização pela dependência 

é, com efeito, marcada pela organização geral da protecção social. 

Assim, na Europa podem distinguir-se três modelos de protecção social: (i) 

o modelo béveridgiano; (ii) o modelo bismarkiano; e (iii) o modelo da Europa do 

Sul, que integram diferentemente a cobertura do risco da dependência. 

O modelo béveridgiano, do qual os países escandinavos são 

particularmente representativos, assegura a responsabilização por todos os 

indivíduos através de princípios de equidade e igualdade de acesso aos serviços 

colectivos. Os direitos sociais adquiridos são a título individual e não de membro 

de uma família. Com efeito, a partir do momento que a protecção social é 

organizada a partir do indivíduo e não da família, a lógica é satisfazer em 

primeiro lugar de forma satisfatória os riscos do indivíduo e, em particular, os 

riscos da dependência. Na Suécia, por exemplo, o suporte e ajuda permite o 

acesso a um número de horas e tipos de serviços definidos previamente pelo 

gestor de cuidados a partir de uma avaliação caso a caso. Neste sistema de 

protecção social da dependência substitui-se à família que não tem nenhuma 

obrigação jurídica perante o seu idoso. O sistema de protecção social substitui-se 

à família para permitir à pessoa dependente ser «autónoma». 

Na filosofia do modelo bismarkiano, o sistema de protecção social está 

organizado para proteger o trabalhador e a sua família. Os riscos sociais melhor 

cobertos são aqueles que dependem directamente da actividade do chefe de 

família. Nos países bismarkianos do centro da Europa como a Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Luxemburgo e França existe um princípio de subsidiariedade. A 

protecção social só intervém quando a família não está em condição de poder 

fazer face às situações, ou seja, quando falta a protecção familiar.  
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O modelo da Europa do Sul, que vigora em Espanha, Portugal, Grécia e 

Itália, transfere toda a responsabilidade pela dependência para a família. A 

necessidade de ajuda a longo prazo parece menos urgente, em função da falta de 

recursos financeiros dos sistemas de protecção social e das tradições culturais de 

ajuda no interior da própria família. A responsabilização pelas pessoas idosas 

dependentes está a cargo da família a título principal, com poucos apoios 

profissionais exteriores. Observa-se não só pouca ajuda prestada, como também 

a poucas pessoas. Este sistema como assenta apenas no princípio da assistência 

(e não da segurança) exclui as pessoas que têm recursos financeiros e aqueles 

que têm um potencial de ajuda no seio da família. A obrigação moral e financeira 

é muito forte e recai sobre os filhos, considerados como cuidadores naturais a 

tempo inteiro. 

Segundo Joël (2001), pode-se dizer-se, que o debate sobre a cobertura do 

risco da dependência se estrutura nos diferentes países europeus, sobre dois 

eixos: (i) o custo e financiamento da dependência; e (ii) a organização e oferta de 

serviços.  

A análise das questões económicas decorrentes da dependência comum a 

todos os países da Europa é conduzida de forma idêntica em todos os países. O 

mesmo se pode dizer acerca dos debates sobre a organização (ou reorganização) 

da oferta de serviços. Em todos os países a oferta dos serviços organiza-se à volta 

de questões recorrentes como a manutenção no domicílio, o nível de 

descentralização e o estatuto funcional do idoso (cognitivo, físico, instrumental e 

social). 

Parece existir, pois, a nível europeu, uma percepção comum das questões 

económicas decorrentes da demografia/dependência. Todavia, também as 

questões ligadas à manutenção no domicílio, à intervenção a nível local e à 

«questão» dos cuidadores informais, têm dado lugar a debates centrados na 

necessidade de promover uma política de manutenção no domicílio dotada de 

meios suficientes.  

A manutenção no domicílio coloca, porém, interrogações ao nível dos 

custos dessa manutenção, sobre os limites da manutenção e sobre a necessidade 

de políticas activas de desinstitucionalização.  
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O nível local de intervenção pública deve, tendo em conta as disparidades 

geográficas e as especificidades locais, gerir integralmente caso a caso as 

questões relacionadas com a dependência. 

Finalmente, os diferentes sistemas de protecção social equacionam de 

forma diferente a questão dos cuidadores familiares. Quanto mais se caminha 

para o sul da Europa, mais a questão da sobrecarga familiar se coloca. 

As políticas de ajuda significam que a colectividade se preocupa com a 

articulação entre a protecção social colectiva e a protecção social familiar. Elas 

são mais consequentes nos países nórdicos e assumem diferentes formas: a 

remuneração dos cuidadores pelas colectividades locais na Suécia e na Noruega, 

direitos à reforma na Alemanha e compensações fiscais em França. 

Para Joël (2001), as escolhas feitas em matéria de manutenção ao 

domicílio, de descentralização e de ajuda aos cuidadores são determinantes para 

a aproximação na responsabilização pela dependência e para a convergência dos 

sistemas de protecção social, assegurando, assim, um pouco mais de unidade 

política e social. 

 

 

4.11.2 – Famílias e sistemas de protecção social: substituição ou 

complementaridade? 

 

O facto de os poderes públicos transferirem para as famílias o conjunto de 

tarefas que a própria sociedade delegou nas instituições e ser igualmente óbvio 

que as instituições manifestam não poder resolver todos os problemas, para além 

de não existir uma política familiar eficaz (Ùbeda Bonet, Roca Roger e García 

Viñets, 2000), faz com que a compreensão da forma como as famílias e os 

serviços actuam e se influenciam, seja vital para a compreensão do cuidado 

familiar às pessoas idosas em situação de dependência.  

Da leitura sobre o cuidado informal sobressai as vantagens da 

permanência dos idosos no seu domicílio, sempre que estejam asseguradas as 

condições necessárias formais e informais (Del Rey e Mazarrasa Alvear, 2000; 

Paúl, 1995; INSERSO, 1995). Estar-se-á, assim, na presença do chamado modelo 

de «intimidade à distância» – o qual permite conjugar autonomia e cooperação 
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entre os membros da família (INSERSO, 1995), e evitar institucionalizações 

precoces ou desnecessárias, com todas as consequências que daí podem advir. 

Del Rey e Mazarrasa Alvear (2000) referem que quando o lugar do cuidado 

é o ambiente familiar pode ter múltiplas vantagens. A primeira é que permite ao 

idoso viver no seu meio e preservar o carácter de intimidade que caracteriza o 

auto cuidado de saúde. A segunda é que quando os cuidados são prestados em 

ambiente familiar, podem, ainda, ter repercussões altamente positivas na auto-

estima dos cuidadores, uma vez que permitem que eles desenvolvam o seu lado 

solidário, ao encontrarem satisfação na ajuda prestada aos outros, ao crescerem 

pessoalmente com a aquisição de conhecimentos sobre a saúde e a doença e ao 

compreenderem a evolução dos processos. 

Contudo, o que se interpreta da literatura empírica acerca do cuidado às 

pessoas idosas é que esta tende, ainda, a ser fracturada por uma linha divisória 

entre cuidado informal e sistema formal.  

Para Paulus, van Raak e Keijzer (2005) e Ward-Griffin e McKeever (2000) 

muito pouca atenção tem sido dada às relações entre cuidadores informais 

(famílias) e formais (profissionais). Ward-Griffin e McKeever (2000) convergem 

com os autores anteriores subscrevendo que muito pouco se tem escrito, 

sobretudo, acerca das relações entre profissionais de saúde e cuidadores 

informais, ou seja, acerca de como eles trabalham em conjunto na prestação e 

cuidados e de como as relações evoluem no tempo. Para além disso, muito pouco 

se conhece acerca destas relações, quando está em causa a satisfação das 

necessidades de cuidados prestados aos idosos.  

Sendo assim, e segundo o OASIS (2003), cabe perguntar: Como é que as 

políticas sociais afectam as famílias? Qual é o nível sustentável e razoável de 

responsabilidades entre as famílias e o sistema de protecção social? Como pode 

ser construída uma relação de suporte entre famílias e serviços? 

Os serviços formais substituem ou complementam os cuidados familiares? 

A solidariedade familiar é encorajada ou desencorajada pela prestação de 

serviços formais?  

De acordo com o OASIS (2003) algumas formulações teóricas reflectem as 

relações família – estado social. Especificamente, a Hipótese Hierárquica 

Compensatória de Cantor e Life (1985) vê a família como o alvo das preferências 
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hierárquicas entre aqueles que devem prestar cuidados. Os cuidadores «mais 

distantes» e os serviços entre eles organizados, só devem ser chamados à 

prestação de cuidados quando os mais altos na hierarquia não têm 

disponibilidade. Uma formulação política e social daqui resultante é a ideia do 

princípio da «subsidiariedade», ou seja, a responsabilidade é assumida, em 

primeiro lugar, pela família e a protecção social tem, apenas, uma 

responsabilidade residual. Entre outros argumentos, está a ideia de que os 

serviços podem desencorajar a responsabilidade cívica das famílias e, também, a 

de que a obrigação moral da família de prestar cuidados mútuos pode ser 

corrompida, se estiverem disponíveis formas alternativas de suporte fora da 

família. 

Num paradigma que contrasta com o anterior, as necessidades são 

socialmente definidas e o estado social é um agente activo e não apenas reactivo. 

O estado social desenvolve-se para se adaptar às mudanças. Neste paradigma, as 

necessidades são constantemente renegociadas.  

O primeiro cenário exposto, o declínio da solidariedade da família, é uma 

característica da «hipótese da substituição». 

 Os princípios do desenvolvimento e da mudança são variantes da tese da 

complementaridade. Esta tese encerra duas formulações: (i) a hipótese do suporte 

familiar e (ii) a hipótese da especialização familiar. 

A primeira deriva da teoria das trocas sociais e sugere que as famílias 

estão mais dispostas a prestar ajuda – e os idosos a recebê-la – quando a 

sobrecarga não é demasiado pesada. Os serviços desenvolvem os compromissos 

familiares partilhando a sobrecarga. Quando os serviços são introduzidos como 

um suplemento, a família sente menos sobrecarga e a ajuda é melhor aceite. 

Resultados de investigações realizadas no Canadá, França e Noruega, suportam 

este princípio. 

O modelo da «especificidade da tarefa» de Litwak (1985) é uma variante da 

hipótese da especialização. Sugere basicamente que as redes formais e informais 

têm competências especializadas e uma lógica interna própria, o que significa 

que podem entrar em conflito. As famílias e os serviços podem funcionar melhor 

quando as tarefas são divididas e o contacto é pouco. Contudo, nem todas as 

formulações assumem que as duas partes têm necessariamente de entrar em 
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conflito. A variante comum em ambos os casos é que famílias e serviços são 

vistas como tendo diferentes papéis no sistema de cuidados. Cada parte tem as 

suas competências que não podem ser substituídas facilmente pela outra. 

Segundo o OÁSIS (2003), as diferenças entre substituição e 

complementaridade nem sempre são claras pelo que o importante é estudar os 

factores e circunstâncias que influenciam estes dois modelos opostos. 

Os resultados do estudo desenvolvido pelo OÁSIS (2003) em cinco países 

(Alemanha, Espanha, Inglaterra, Noruega e Israel) mostraram elementos tanto do 

trabalho de substituição como de complementaridade, embora favorecessem a 

complementaridade. No entanto, notavam-se, também, alguns efeitos de 

substituição.  

A ajuda tendia a ser maior nos países com mais baixo nível de serviços, no 

entanto, quando as necessidades eram satisfeitas pelos serviços formais, a 

família não se alheava das suas obrigações conjuntas. 

Os dados permitiram concluir também que quando havia relação entre 

famílias e serviços, os idosos eram melhor cuidados do que quando o sistema era 

dominado pela família.  

 A leitura dos resultados do estudo desenvolvido em Espanha, pelo 

INSERSO (1995), é consistente com o facto de a colaboração entre os serviços 

formais e informais ser muito escassa. Este estudo revelou que os serviços sociais 

formais prestados às pessoas dependentes que precisavam de cuidados no seu 

domicílio tinham muito pouco significado. O peso destes cuidados representava 

apenas 4,7% do total dos cuidados recebidos. Para além disso, o estudo concluiu, 

ainda, que as necessidades de cuidados das pessoas idosas se traduziam num 

excessivo número de horas que, para ser assumidas exclusivamente pela família, 

no todo ou em parte, seria necessário contar com formação prévia e supervisão 

profissional, o que raramente acontecia.  

De acordo com o INSERSO (1995), as circunstâncias que rodeiam a 

prestação de cuidados informais aos idosos exigem uma nova concepção dos 

serviços comunitários, os quais não devem continuar a desenvolver-se à margem 

do apoio informal. Isto significa, que o princípio da complementaridade deverá 

substituir o de subsidiariedade, ideia partilhada também por Paulus, van Raak e 
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Keijzer (2005) e Zarit e Pearlin (1993), no sentido da convergência entre os 

serviços formais e o apoio informal (Zarit e Pearlin, 1993). 

Também para Atallah, Nehmé, Séoud, Yérétzian, Zablit e Lévesque (2005), 

o trabalho desenvolvido pelos cuidadores familiares aos idosos dependentes 

pressupõe a definição e implementação de uma política de apoio aos cuidados 

familiares. Um dos fundamentos essenciais a uma política desta natureza 

consiste em considerar os cuidadores, não como um recurso do sistema de saúde 

para suprir a falta de compromisso do Estado, mas em considerá-los enquanto 

grupo que, em si, tem necessidade de suporte. Tal ajuda torna imperativo sair da 

lógica onde a família tem, ela só, a responsabilidade do cuidado pelo seu 

familiar. Uma política de apoio aos cuidadores requer também a participação 

activa dos serviços de saúde comunitários e a implementação de serviços 

domiciliários e Centros de Dia, entre outras medidas. A eficácia do apoio 

pressupõe, contudo, a oferta de serviços integrados, a fim de evitar a 

implementação de um conjunto de serviços fragmentados e de difícil acesso. 

Igualmente, Ùbeda Bonet, Roca Roger e García Viñets (2000) e Quaresma 

(1996) entendem que esta realidade do cuidado determina a necessidade de 

encontrar fórmulas de cooperação e inter relação entre o sistema informal e 

formal. Fórmulas que permitam complementar as exigências dos cuidados 

familiares, satisfazer condições de vida independente para os idosos e promover 

a sua qualidade de vida e a dos seus cuidadores principais, uma vez que são 

estes que sofrem as principais consequências da prestação de cuidados.  

 

 

4.12 - CONCLUSÃO 

 

No contexto deste capítulo exploraram-se algumas perspectivas teóricas 

sobre o stress consideradas fundamentais para guiar a compreensão do processo 

de cuidar um idoso dependente. Através dos conceitos chave subjacentes a estas 

estruturas teóricas é possível captar alguns dos aspectos relativos às experiências 

subjectivas dos cuidadores e ao significado destas experiências, apresentadas em 

capítulos posteriores. Para tal, a descrição de um conjunto de variáveis 

potencialmente preditoras do impacte do cuidado foram também apresentadas, 
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não, sem que antes se analisasse a evolução do conceito de impacte/sobrecarga 

do papel de cuidador e a aquisição desse papel, ou seja, como se institui 

habitualmente. Tendo sido abordados alguns recursos pessoais e sociais do 

cuidador, apresentou-se uma análise sumária de alguns dos modelos de 

segurança europeus e colocou-se também a questão dos princípios da 

substituição e da complementaridade entre e famílias e serviços formais, na 

perspectiva da responsabilização pela dependência dos idosos, a qual é na 

grande maioria dos casos assumida inteiramente pelos cuidadores principais.  
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CAPÍTULO V - ESTUDO DO IMPACTE DO CUIDADO NOS CUIDADORES 
PRINCIPAIS DE IDOSOS 

 

 

Neste capítulo, após a nota introdutória que contextualiza os factores 

intervenientes no impacte do cuidado familiar a idosos dependentes, apresentam-

se os objectivos e o modelo de análise, o esquema do desenho do estudo, a 

metodologia adoptada e os procedimentos estatísticos, procedendo-se, por fim, à 

apresentação dos resultados e resumo das conclusões.  

 

 

5.1 - INTRODUÇÃO 

 

A investigação no domínio dos cuidados informais às pessoas idosas 

reporta a relevância do papel desempenhado pela família na ajuda na 

manutenção da independência e da saúde aos seus membros mais idosos, e os 

efeitos negativos que podem advir do desempenho do papel de cuidador.  

Desde a perspectiva da estrutura teórica que conduz este estudo (Lazurus 

e Folkman, 1984), o cuidador é confrontado com um conjunto de stressores e 

exigências, as quais são mediadas pela avaliação do cuidador e pelos 

mecanismos de coping. Assim sendo, são frequentemente referidas, entre outras 

variáveis, as variáveis individuais do idoso e do cuidador e as variáveis 

contextuais, como factores que podem influenciar os resultados. O impacte da 

situação stressante é influenciado, também, pela forma como a pessoa interpreta 

a situação e pelas estratégias de coping que usa, as quais podem limitar o 

processo de stress e, desta forma, reduzir indirectamente o risco de resultados 

negativos para o cuidador.  
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5.2. – OBJECTIVOS E MODELO DE ANÁLISE  

 

Dado que em Portugal é escasso o conhecimento acerca da problemática 

que rodeia a situação dos prestadores de cuidados a familiares idosos, o primeiro 

objectivo deste estudo era essencialmente de carácter exploratório e descritivo e 

visava: conhecer as características sócio-demográficas e a funcionalidade dos 

idosos; as características sócio-demográficas dos cuidadores; as características 

do contexto do cuidado; e a autopercepção da saúde, autopercepção da saúde 

comparada e autopercepção da qualidade de vida dos cuidadores. 

O segundo objectivo do estudo pretendia identificar as variáveis 

associadas ao impacte do cuidado nos cuidadores principais. Para concretizar 

este objectivo, desenvolveu-se uma pesquisa de natureza descritiva e 

correlacional. 

Basicamente, este estudo baseou-se no pressuposto de que o cuidador é 

confrontado com um conjunto de stressores e exigências, as quais são mediadas 

pela avaliação do cuidador e pelos mecanismos de coping. Neste processo, a 

avaliação cognitiva que o cuidador faz da situação é um elemento determinante 

do seu bem-estar subjectivo.  

Partindo desta referência, adoptou-se um modelo de análise, através do 

qual se pretendeu precisar as relações entre as variáveis preditoras e as variáveis 

dependentes, ou seja, avaliar quais e qual a importância relativa dos 

determinantes do impacte do cuidado e os seus efeitos na percepção da 

Avaliação do Cuidado Informal, Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e 

Estado de Humor dos cuidadores.   

O desenho do estudo que visa cumprir os objectivos anteriormente 

definidos está representado na Figura 1. 
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Figura 1 – Desenho metodológico do estudo do impacte do cuidado nos cuidadores 

principais de idosos  

 

 

5.3 – VARIÁVEIS 

    

A explicitação das variáveis em estudo e das suas relações constitui um 

passo importante na definição do modelo de análise do problema. 

Estudo 1 
Obter informação sobre 

os idosos

Questionário de características 
sócio-demográficas e clínicas

dos idosos 

Indicador de Autoavaliação 
da Qualidade de Vida 

Índice de  ABVD (KATZ, 1963) 
(autonomia física) 

Escala  de  AIVD  (LAWTON  & 
BRODY,  1969)  (autonomia 
instrumental) 

Avaliar a funcionalidade   

dos idosos

(física e instrumental)

Indicadores de Autoavaliação 

da Saúde e Saúde Comparada 

(FERNANDEZ-BALLESTEROS, 

1999; PAÚL et al, 1999) 

Avaliar o impacte do 

cuidado 

Obter informação sobre

os cuidadores informais

e contexto do cuidado

Questionário Geral

 OBJECTIVOS INSTRUMENTOS 

Perfil dos Estados de Humor- 
POMS (McNAIR et al, 1981; 
AZEVEDO, SILVA e DIAS, 1991) 

Escala de Avaliação do Cuidado 
Informal (LAWTON et al, 1989; 
MARTIN, PAÚL e RONCON, 
2001) 
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Segundo Almeida e Freire (2003), na investigação correlacional, as 

variáveis têm sobretudo a ver com as dimensões do comportamento avaliadas ou 

com os construtos subjacentes – traço ou traços a avaliar.  

Neste estudo definiram-se duas classes de variáveis: variáveis preditoras e 

variáveis dependentes. 

 As variáveis preditoras eram de três tipos: (i) variáveis sócio-demográficas 

clínicas e dependência física e instrumental dos idosos; (ii) variáveis sócio-

demográficas do cuidador; e (iii) variáveis do contexto do cuidado.  

As informações dos cuidadores traduzidas através dos itens dos seis 

construtos/sub-escalas e do valor global do Perfil dos Estados de Humor (Tensão-

Ansiedade, Depressão-Rejeição, Cólera-Hostilidade, Vigor-Actividade, Fadiga-

Inércia e Confusão-Desorientação), dos itens dos três construtos/sub-escalas e do 

valor global da Escala de Avaliação do Cuidado Informal (Sobrecarga Subjectiva, 

Satisfação do Cuidador e Impacte do Cuidado) e dos indicadores de Autoavaliação 

da Saúde; Autoavaliação da Saúde Comparada; e Autoavaliação da Qualidade de 

Vida constituíram as variáveis dependentes nas análises reportadas.  

 

 

5.4 - QUESTÕES ORIENTADORAS DO ESTUDO 

 

Tendo por base a pesquisa realizada e a estrutura teórica de referência, 

este estudo centrou-se num conjunto de questões de investigação, 

designadamente: 

Que impacte tem a prestação informal de cuidados no bem-estar dos 

cuidadores principais dos idosos? 

Existe relação entre as variáveis sócio-demográficas, clínicas e a 

funcionalidade dos idosos e a percepção do impacte/sobrecarga dos cuidadores? 

Existe relação entre as variáveis dos cuidadores e a sua avaliação da 

experiência do cuidado (percepção do impacte/sobrecarga)? 

Existe relação entre as variáveis contextuais e a percepção do impacte do 

cuidado/sobrecarga dos cuidadores? 

São os efeitos da prestação de cuidados (sobrecarga/impacte) moderados 

pelos recursos pessoais e sociais dos cuidadores? 



- ESTUDO DO IMPACTE DO CUIDADO NOS CUIDADORES - 
 

 
 

 
CAPÍTULO V      - 218 - 

Se o cuidado tem um impacte na saúde e no bem-estar psicológico dos 

cuidadores, como se explica que alguns cuidadores o descrevam como positivo 

enquanto outros o descrevem como fonte de insatisfação? 

Como vivem e sentem os cuidadores a experiência de cuidar um idoso 

dependente? 

 

 

5.5 - HIPÓTESES  

 

Com base nas considerações tecidas no quadro teórico de referência sobre 

a relevância dos factores individuais, situacionais e dos recursos de coping 

(Lazurus e Folkman, 1984) e, também, relativamente às questões de investigação 

formuladas, definiram-se um conjunto de hipóteses que a seguir se descrevem: 

 

1. Prevê-se uma correlação fraca entre as variáveis sócio-demográficas, clínicas e 

a dependência física e instrumental dos idosos e a percepção dos cuidadores 

quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida, Estado de Humor e 

Avaliação do Cuidado Informal.  

2. Prevê-se uma correlação forte entre as variáveis sócio-demográficas dos 

cuidadores e a percepção destes quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, 

Qualidade de Vida, Estado de Humor e Avaliação do Cuidado Informal.  

3. Prevê-se uma correlação forte entre as variáveis contextuais e a percepção dos 

cuidadores quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida, Estado 

de Humor e Avaliação do Cuidado Informal.  

4. Prevê-se que efeitos da prestação de cuidados (impacte/sobrecarga) sejam 

moderados pelos recursos pessoais dos cuidadores; rendimento mensal; ter 

ajuda de um cuidador secundário, ter ajuda doméstica, ter ajuda paga, 

sentido de competência, e pelo recurso social – suporte social. 

 

 



- AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS INFORMAIS AOS IDOSOS - 

 

 
 

 
- 219 -     CAPÍTULO V 

5.6 – PRÉ-TESTE  

 

Alguns autores, entre os quais Nolan (1996), convergem no sentido de a 

maior parte da investigação com cuidadores informais de idosos ser desenvolvida 

com amostras não aleatórias. Um dos motivos é a grande dificuldade em 

identificar e obter um adequado número de cuidadores através de uma amostra 

comunitária aleatória, devido a limitações impostas por circunstâncias dos 

próprios cuidadores. No caso especifico deste estudo, a principal dificuldade 

consistiu no facto de não haver dados oficiais disponíveis que permitissem 

identificar e localizar os idosos e as famílias.   

Para a constituição da amostra, recorreu-se aos serviços de saúde 

comunitários – Centro de Saúde, atendendo a que seria fácil identificar e localizar 

idosos dependentes e cuidadores e também porque facilitaria o acesso às 

pessoas, a sua aceitação e a sua colaboração, uma vez que se tratava de ser 

recebido nos seus domicílios.  

Formalizou-se, então, o pedido de colaboração, ao responsável de um 

Centro de Saúde da Região Norte. Após resposta favorável foram realizadas duas 

reuniões. Nestas reuniões foi analisado o projecto de investigação, os objectivos 

e apresentado o cronograma para a colheita de dados.  

Posteriormente, em reuniões com os enfermeiros das três unidades de 

saúde foram acordados os procedimentos. Estabeleceram-se acordos e formas de 

intervir entre os enfermeiros e o investigador. Decidiu-se que seriam os 

enfermeiros das equipas domiciliárias que iriam colaborar. Foram explicados os 

objectivos do estudo, particularidades respeitantes à finalidade dos instrumentos, 

forma de os preencher e procedimentos éticos.  

 As equipas de enfermagem domiciliária identificaram inicialmente 107 

idosos e cuidadores que obedeciam aos critérios referidos pelo investigador, 

como critérios de inclusão na amostra.  

O cuidador era elegível se: (i) fosse cuidador primário, ou seja, se ele se 

auto definisse como sendo a pessoa mais directamente envolvida nos cuidados e 

assistência ao idoso, e/ou se os enfermeiros o identificassem como tal; (ii) se 

cuidasse do idoso pelo menos nos últimos doze meses; e (iii) se não fosse 

remunerado pela ajuda prestada.  
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O idoso era elegível se: (i) tivesse 65 ou mais anos; (ii) sofresse de 

qualquer tipo de patologia excepto demência; e (iii) se necessitasse de ajuda em 

pelo menos uma das actividades básicas e/ou instrumentais da vida diária.  

Os primeiros 107 idosos e respectivos cuidadores constituíram os 

participantes com os quais foi realizado o pré-teste. 

 

 

5.6.1 – Considerações éticas    

 

Apesar da ciência se desenvolver através da investigação, não significa que 

o progresso do conhecimento científico ofereça garantias morais e éticas. As 

formas de agir em relação aos outros estão baseadas no reconhecimento 

explícito do valor absoluto das pessoas e do seu direito a se decidir livremente. O 

respeito por este pressuposto constituiu o ponto de partida da conduta do 

investigador. Neste sentido, formalizou-se o consentimento informado mediante 

uma ficha construída para o efeito (ANEXO I), assente na explicação da natureza, 

objectivos, finalidade do estudo e procedimentos através dos quais os dados 

seriam colhidos. Foi também explicado que a participação seria da livre escolha 

do cuidador, podendo abandonar o estudo se e quando o entendesse. Pensa-se 

ter cumprido, desta forma, os pressupostos éticos relativos à investigação e 

prestados todos os esclarecimentos, para que os participantes pudessem tomar 

uma decisão livre e informada.  

 

 

5.6.2 – Procedimentos    

    
Este estudo tinha como parte dos seus objectivos identificar as 

características dos cuidadores informais de idosos não dementes. Dado não se 

conhecerem no nosso país dados sobre o perfil dos cuidadores informais de 

idosos não dementes, optou-se por não excluir da amostra os cuidadores 

analfabetos. Atendendo ao interesse em caracterizar o melhor possível o perfil 

dos cuidadores decidiu-se pela heteroadministração dos instrumentos. 
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A colheita de dados relativa ao pré-teste foi realizada em contexto 

domiciliário e prolongou-se por quatro meses. O pré-teste dos instrumentos foi 

realizado pelos enfermeiros das equipas de cuidados domiciliários.  

Foram inquiridos os primeiros 107 idosos e respectivos cuidadores 

principais, previamente identificados e contactados.  

Sempre que condição de saúde do idoso o impossibilitava de participar no 

estudo (responder às questões do questionário e participar na avaliação 

funcional), o cuidador foi seu representante. 

Durante a colheita de dados foram realizadas reuniões semanais com as 

equipas de enfermagem onde eram analisadas as ocorrências sobre a 

colaboração dos participantes e sobre o preenchimento dos instrumentos de 

colheita de dados.  

Na primeira reunião, analisaram-se os instrumentos (os quais serão 

descritos na secção 5.8) e definiu-se correctamente o significado de alguns dos 

termos que compunham o Perfil dos Estados de Humor (POMS), susceptíveis de 

poderem ser considerados sinónimos. Tome-se como exemplo: irritado e 

enervado, rancoroso e ressentido. 

 Realizada a colheita de dados, conclui-se que o Perfil dos Estados de 

Humor se revelou de aplicação fácil à totalidade dos cuidadores, no que diz 

respeito à compreensão das questões e em termos de tempo médio de resposta 

(aproximadamente quinze minutos), tendo por isso, sido muito bem aceite pelos 

participantes.  

No que concerne ao outro instrumento – a Escala de Avaliação do Cuidado 

Informal –, a sua aplicação revelou-se uma tarefa extremamente fácil, uma vez 

que é um instrumento cujas questões são facilmente compreensíveis, sendo 

também um instrumento que demora apenas cerca de cinco minutos a ser 

respondido.  

Também no que se reporta ao questionário geral (incluía os indicadores de 

saúde e de qualidade de vida), as questões foram bem compreendidas e muito 

bem aceites. Contudo, algumas questões iniciais foram reformuladas, com o 

objectivo de obter maior precisão nas respostas.  
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O questionário de dados demográficos, sociais e clínicos dos idosos 

revelou-se um instrumento fácil de aplicar. Também os instrumentos de avaliação 

da funcionalidade dos idosos foram muito bem aceites.  

 

 

5.7 - AMOSTRA DO ESTUDO E PROCEDIMENTOS 

 

Analisados os dados do pré-teste, decidiu-se que a colheita de dados 

relativa ao estudo propriamente dito seria realizada pelo investigador. Esta 

decisão teve por base três aspectos fundamentais: (i) eliminar na medida do 

possível a «mistura de subjectividades» decorrente de diferentes percepções no 

preenchimento dos instrumentos; (ii) o investigador poder trabalhar no terreno, 

transformando-se ele próprio num instrumento de trabalho; e (iii) o investigador 

poder realizar a observação e tirar notas de campo que pudessem vir a revelar-se 

fundamentais para a compreensão da experiência em estudo.  

Por questões de organização e disponibilidade do investigador e, também, 

de colaboração por parte dos serviços de saúde, optou-se por realizar o estudo 

em apenas duas das três unidades de saúde. 

O estudo reiniciou-se dois meses após ter sido concluído o pré-teste, e 

logo que os enfermeiros identificaram novos cuidadores e idosos que obedeciam 

aos critérios de inclusão na amostra. 

Todos os pressupostos éticos foram cumpridos. Tal como aconteceu 

durante o pré-teste, cada cuidador constitui-se como representante do idoso, 

sempre que este não tinha condições para participar no estudo.  

Dado tratar-se de duas unidades de saúde, o entrevistador organizava-se 

com as equipas de cuidados domiciliários de modo a que estas auscultassem e 

avisassem os cuidadores da data e hora da realização da entrevista.  

Ao longo de todo o processo quatro cuidadores recusaram participar no 

estudo.   

Os participantes foram entrevistados individualmente nos seus domicílios. 

As entrevistas estenderam-se ao longo de dezoito meses e foram realizadas em 

função da disponibilidade dos sujeitos. Cada entrevista, incluindo a avaliação da 

funcionalidade do idoso, durou aproximadamente duas horas. 
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 Durante o trabalho de campo foi sendo realizada observação não 

sistemática e tomadas notas de campo. 

A colheita de dados terminou quando expirou o tempo solicitado para a 

sua realização, ou seja, o tempo estipulado para a colheita de dados relacionada 

com o Estudo 1.  

A amostra final inclui 214 idosos e respectivos cuidadores principais, 

residentes em freguesias urbanas, periurbanas e rurais. 

 

 

5.8 - INSTRUMENTOS  

    

A selecção dos instrumentos obedeceu à sua especificidade e adequação 

aos objectivos do estudo, bem como às características dos participantes. 

A percepção do impacte/sobrecarga do cuidador foi avaliada através dos 

dados resultantes da aplicação do questionário geral relativo ao cuidador e ao 

contexto do cuidado; dos dados do questionário relativo ao idoso; e dos dados 

resultantes da aplicação dos instrumentos: Índice de Katz (1963); Escala de 

Lawton e Brody (1969); Escala de Avaliação do Cuidado Informal (Martín, Paúl e 

Roncon, 2001); Perfil dos Estados de Humor (Azevedo, Silva e Dias, 1991) e 

indicadores de Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida. 

 

 

5.8.1 – Questionário Geral 

 

O planeamento do questionário teve por base o conhecimento das 

variáveis e das hipóteses em estudo. Primeiro foram listadas todas as variáveis de 

investigação para serem estudadas. Seguidamente procurou-se identificar o 

número de perguntas e a sua eventual necessidade para medir cada uma das 

variáveis a serem estudadas (Hill e Hill, 2000).  

O questionário geral foi estruturado com base em perguntas fechadas/ 

dicotómicas, de escolha múltipla, de opinião tipo Likert de 5 pontos e abertas 
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(resposta breve). Optou-se por integrar uma questão aberta, uma vez que se 

pretendia recolher informação qualitativa que complementasse e contextualizasse 

a informação quantitativa obtida pelas outras variáveis (Hill e Hill, 2000). Mais 

especificamente, foi utilizada uma questão aberta com o objectivo de gerar dados 

acerca das diferentes experiências dos cuidadores. 

A combinação de elementos quantitativos e qualitativos é um método 

apropriado para uma compreensão mais abrangente da experiência dos 

cuidadores. A pergunta aberta questionava: Genericamente falando o que tem 

sido a sua experiência como cuidador de um idoso dependente?  

Havia ainda um espaço no final do questionário para clarificação da 

experiência, comentários ou sugestões, caso os participantes assim o 

desejassem.  

A versão final do questionário geral (ANEXO V) incluía vinte e nove 

questões distribuídas por três áreas fundamentais que a seguir se designam: 

• Variáveis de contexto biográfico e sócio-cultural dos cuidadores;  

• Variáveis de contexto do cuidado; 

• Indicadores de Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida. 

 

 

 
5.8.2 – Questionário de dados demográficos, sociais e clínicos do 

idoso  

 

O questionário destinado ao estudo dos idosos foi construído tendo por 

base variáveis de natureza demográfica, sócio-cultural e clínica, num total de 

cinco questões (ANEXO II): 

• Variáveis de contexto biográfico e sócio-cultural; 

• Variável clínica (diagnóstico médico);  

Os instrumentos de avaliação da funcionalidade dos idosos integravam o 

protocolo.  
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5.8.3 – Instrumentos de avaliação da funcionalidade do idoso 

 

O Índice de Katz (1963) e a Escala de Lawton e Brody (1969) foram os 

instrumentos utilizados para a avaliação funcional física e instrumental dos 

idosos.  

 

 

5.8.3.1 - Índice de Katz 

 

O Índice de Katz, Ford, Moskovitz e Jackson (1963), (ANEXO III) constitui 

um instrumento de estudo de informações sobre a dinâmica da incapacidade no 

processo de envelhecimento. Amplamente conhecido e utilizado é sobretudo 

adequado para a avaliação da funcionalidade física/graus dependência em idosos 

com doença crónica. Mede as actividades básicas mediante seis possíveis 

categorias de dependência: Banho; Vestir-se; Usar o WC; Mobilidade; Continência; 

e Alimentação.  

As funções estão organizadas de forma hierárquica de menor para maior 

dependência. As respostas às seis funções permitem hierarquizar os idosos em 

sete grupos, desde o independente em todas as funções, até ao dependente em 

todas elas. Existe, ainda, um oitavo grupo, onde se incluem todos os idosos 

dependentes em pelo menos duas funções, mas que não se incluem em alguns 

dos outros grupos. 

 

 

5.8.3.2 - Escala de Lawton e Brody ou do Philadephia Geriartic Center 

   

A Escala de Lawton e Brody ou do Philadephia Geriartic Center (1969) 

(ANEXO IV) é uma das escalas clássicas de maior uso na avaliação das actividades 

instrumentais da vida diária (Benítez del Rosário, 1999). Mede estas actividades 

em oito categorias diferentes com as sub categorias correspondentes. Estas 

actividades correspondem a: utilizar o telefone; ir às compras; preparar refeições; 

cuidar da casa; lavar a roupa; utilizar os meios de transporte; controlar a 

medicação; e gerir o dinheiro. 
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 As alternativas de resposta a estas funções podem ser três, quatro ou 

cinco. A pontuação derivada produz informações específicas acerca da 

independência funcional do idoso. A pontuação em cada função situa-se, 

contudo, apenas entre zero (0) e um, sendo a pontuação mínima obtida zero e a 

máxima oito pontos.  

A escala oferece ainda a possibilidade de medir os primeiros graus 

significativos de deterioração funcional nas pessoas mais velhas. Amplamente 

conhecida e utilizada, é sobretudo adequada para a avaliação dos graus de 

dependência em idosos com doença crónica. Foi desenvolvida para estudar os 

resultados de tratamento e prognóstico em idosos com doenças crónicas e desde 

então para cá, tem sido utilizada para avaliar o grau de dependência/autonomia 

em idosos, ou seja, avaliar as capacidades funcionais em pessoas com idade 

avançada.  

Apesar de o Índice de Katz (1963) e da Escala de Lawton (1969) serem dos 

instrumentos mais amplamente utilizados no estudo da avaliação da 

funcionalidade dos idosos, não se encontrou nenhum estudo de validação destes 

instrumentos para a população portuguesa, tendo, por isso, sido analisada a 

consistência interna destes instrumentos, com base nos dados recolhidos neste 

estudo.  

 

 

5.8.3.3 - Características psicómétricas do Índice de Katz (1963) e da 

Escala de Lawton e Brody (1969) na amostra em estudo 

 

Com base nos dados recolhidos, constatou-se que o Índice de Katz (1963) 

apresentou boa consistência interna, avaliada através do coeficiente alfa de 

Cronbach (α= 0,90), mostrando a correlação entre itens, valores entre r= 0,64 e 

r= 0,88. As correlações positivas entre os itens mostram que há concordância 

entre as suas classificações. Da análise das relações entre cada item e o item 

total, o coeficiente de correlação entre cada item e os restantes (total) variou 

entre r= 0,79, relativo ao item continência e r= 0,92 relativo ao item uso do WC.  

Relativamente à Escala de Autonomia Instrumental (Lawton e Brody, 1969), 

verificou-se que tem também uma boa consistência interna, avaliada através do 



- AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS INFORMAIS AOS IDOSOS - 

 

 
 

 
- 227 -     CAPÍTULO V 

coeficiente alfa de Cronbach (α= 0,67), mostrando a correlação entre itens valores 

entre r= 0,42 e r= 0,65. As correlações positivas entre os itens mostram que há 

concordância entre as suas classificações, sendo moderadas/altas entre todos os 

itens. Da análise das relações entre cada item e o valor do item total, pode 

concluir-se que a maior correlação observada entre cada item e os restantes 

verificou-se entre o item sair de casa r= 0,77 e a menor correlação, r= 0,63 que 

corresponde ao item usar o telefone.  

Segundo Pestana e Gajeiro (2003), valores de correlação desta grandeza 

(moderadas a boas) reduzem a probabilidade de se estar perante valores de alfa 

de Cronbach que, embora elevados, dariam a ideia errada de uma grande 

consistência interna dos instrumentos.  

 
 

5.8.4 – Avaliação da funcionalidade do idoso 

 

Antes de se proceder à avaliação da funcionalidade de cada idoso, tiveram-

se em consideração alguns critérios estabelecidos por autores nesta matéria. 

O primeiro critério a ter em atenção foi o de saber se o desempenho de 

algumas das actividades da vida diária estava comprometido, por limitação do 

idoso, por imposição médica, ou por limitação de recursos. Avaliou-se, então, a 

funcionalidade, ponderando os critérios anteriores e em função do que o idoso 

era capaz de realizar habitualmente e não segundo as possibilidades teóricas de 

poder realizar determinada actividade (Benítez del Rosário, 1999).  

Ponderou-se, ainda, no caso da avaliação das actividades instrumentais, a 

realização de algumas destas actividades domésticas por parte dos homens. 

Acontece que muitas vezes, por razões culturais, a maior parte dos homens não 

exerce este tipo de actividades (Botelho, 2001 a; b); Rodríguez Mañas, 2000; 

Benítez del Rosário, 1999). Considerou-se, também, o facto de a gravidade da 

dependência poder variar com outros componentes que condicionam essa 

dependência, como, por exemplo, a existência de barreiras arquitectónicas, bem 

como a possibilidade de o idoso estar em fase aguda de doença (Benítez del 

Rosário, 1999). 
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Nesse sentido, o idoso foi classificado como dependente, sempre que não 

realizava a tarefa e/ou não era auto-suficiente através de auxiliares mecânicos 

mediante os quais as limitações fossem ultrapassadas (Botelho, 2005). Na 

perspectiva de Botelho (2005) e Han, Phillips, Ferruci, Bandeen-Roche, Jylha e 

Kasper (2005), a classificação da funcionalidade deve ser feita de acordo com o 

grau de auto-suficiência nesse desempenho, o que em termos dicotómicos se 

pode manifestar como independência (quando há total independência, ou se 

utilizam apenas auxiliares mecânicos mediante os quais as limitações são 

ultrapassadas) e dependência (quando há necessidade regular de ajuda, na 

satisfação de pelo menos uma das tarefas de funcionalidade).  

 
 

5.8.5 - Escala de Avaliação do Cuidado Informal 

 

A Escala Caregiving Appraisal (Lawton, Kleban, Moss, Rovine e Glicksman, 

1989) é uma escala que foi traduzida e adaptada para português como Escala de 

Avaliação do Cuidado Informal (Martín, Paúl e Roncon, 2001). Segundo Martín, 

Paúl e Roncon (2001), a versão portuguesa mantém uma estrutura factorial 

semelhante à escala original americana. Quanto ao seu grau de fidelidade as três 

sub-escalas apresentaram os seguintes resultados: Factor 1, com um alfa de 

Cronbach =0,71; Factor 2 com um alfa de Cronbach =0,60; e Factor 3 com um 

alfa de Cronbach =0,22. Este resultado é considerado baixo em termos de 

fidelidade, o que, segundo os autores, se poderá dever ao facto desta última sub 

escala ter apenas três itens. Em termos de estrutura, é constituída por três sub-

escalas designadas como: (i) Sobrecarga Subjectiva; (ii) Satisfação do Cuidador; e 

(iii) Impacte do Cuidado (ANEXO VI). 

A Sobrecarga Subjectiva é definida como a manifestação negativa do stress 

do cuidador, a Satisfação do Cuidador é interpretada como a ideia de benefícios 

que o cuidador tem pelo seu esforço e o Impacte do Cuidado é definido como a 

interrupção no estilo de vida do cuidador (Martín, Paúl e Roncon, 2001).  

Em cada sub-escala a pontuação é obtida a partir da soma das respostas e 

todos os itens das diferentes sub-escalas têm a mesma direcção. A versão 

portuguesa é uma medida de auto-resposta em formato Escala de Likert de 5 
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pontos, constituída por 13 itens, aos quais o sujeito deve responder de acordo 

com o grau de concordância no seu caso. A Escala de Avaliação do Cuidado 

Informal (Martín, Paúl e Roncon, 2001) foi seleccionada por ser a escala adaptada 

ao contexto português que melhor satisfazia o objectivo de obter uma 

compreensão clara e abrangente do cuidado informal, uma vez que para além  

das dimensões negativas do cuidado, Sobrecarga Subjectiva e Impacte, inclui 

também a dimensão positiva Satisfação do Cuidador.   

O contributo da Caregiving Appraisal (Lawton, Kleban, Moss, Rovine e 

Glicksman, 1989) para o estudo do impacte do cuidado é muito significativo, na 

medida em que avalia o cuidado tanto de uma perspectiva positiva como 

negativa. Tal como referem Braitwhaite (1996) e Orbell, Hopkins e Gillies (1993), 

esta escala contribuiu significativamente para uma abordagem sistemática do 

cuidado, especificamente, ao conceptualizá-lo tanto de uma perspectiva negativa 

como positiva, o que aliás se torna imprescindível quando se pretende avaliar o 

cuidado de uma forma mais completa considerando diferentes perspectivas. 

Na opinião de Martin, Paúl e Roncon (2001), tendo em conta a sua base 

conceptual e a sua aplicação prática, a utilização desta escala está direccionada 

para a investigação do papel de cuidador de pessoas funcionalmente 

dependentes.  

 
 

5.8.6 - Perfil dos Estados de Humor (POMS) 

 

O Profile of Mood States-POMS (McNair, Lorr e Droppleman, 1981), foi 

traduzido e adaptado para a população portuguesa como Perfil dos Estados de 

Humor (Azevedo, Silva e Dias, 1991). Foi desenvolvido com o objectivo de ser 

uma ferramenta rápida e económica para identificar e avaliar estados afectivos 

transitórios e flutuantes. Foi também planeado para avaliar, primariamente, as 

variações dos estados afectivos de doentes do foro psiquiátrico em tratamento 

ambulatório, sendo por isso escolhido como período de tempo a ser levado em 

conta «a última semana, incluindo o dia de hoje» (o que foi mantido neste 

estudo), uma vez que é um intervalo de tempo considerado adequado para 

avaliar resultados (McNair, Lorr e Droppleman, 1981). 
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 O seu uso em indivíduos normais é, todavia, frequente – sendo uma das 

medidas auto-aplicáveis de humor mais utilizadas, mesmo para avaliação de 

períodos de tempo mais curtos, como por exemplo «este momento». Tem sido 

utilizado por enfermeiros, na sua forma mais simplificada (37 itens, versão de 

Shacham, 1983), no estudo das alterações do estado de humor em doentes 

oncológicos e seus familiares, com resultados altamente satisfatórios 

(Miaskowski, Kragness, Diblle e Wallhagen, 1997; Miaskowski, Zimmer, Barret, 

Diblle e Wallhagen, 1997) e na avaliação de programas de intervenção e suporte 

no impacte dos cuidados a familiares idosos (Kaasalainen, Craig e Wells, 2000).  

Entre nós, foi utilizado por Martín (2002) num estudo sobre doentes 

(doença de Machado-Joseph) e cuidadores, tendo-se revelado, segundo o autor, 

um instrumento bem aceite pelos participantes no estudo, fácil de compreender e 

de preencher.  

Todos os itens são respondidos numa escala tipo Likert de 5 pontos, com 

a seguinte correspondência: 0= Nada. 1= Um pouco, 2= Moderadamente (mais ou 

menos), 3= Bastante, e 4= Extremamente.  

O POMS é composto por uma lista de 65 adjectivos, agrupados em seis 

sub-escalas, pretendendo medir seis estados de humor, designadamente: (i) 

Tensão-Ansiedade, que reflecte a elevada tensão dos músculos esqueléticos; (ii) 

Depressão-Rejeição, que indica um estado de humor depressivo, bem como um 

sensação de incapacidade pessoal e de futilidade; (iii) Cólera-Hostilidade que 

reflecte um estado de humor de irritação e hostilidade face aos outros, assim 

como de rebeldia e mau temperamento; (iv) Vigor-Actividade, que indica um 

estado de humor caracterizado pelo vigor psíquico e elevada energia; (v) Fadiga-

Inércia, representa a inércia, fadiga e baixo nível de energia; e (vi) Confusão-

Desorientação, que reflecte um estado de humor caracterizado pela confusão e 

falta de clareza mental (ANEXO VII).  

A nota final de cada sub-escala obtém-se somando as cotações obtidas em 

cada um dos objectivos que a integram. Todos os itens que compõem cada sub-

escala são cotados no mesmo sentido, excepto o item 22 (da sub-escala Tensão -

Ansiedade) e o item 54 (da sub-escala Confusão-Desorientação), os quais 

recebem pesos negativos nos cálculos das notas totais das sub-escalas. Também 
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se pode obter uma pontuação global de perturbação do humor somando as 

pontuações de cada uma das sub-escalas. 

 De acordo com Azevedo, Silva e Dias (1991), o POMS é um instrumento de 

grande utilidade no estudo das emoções em que há também um interesse em se 

abordar a componente subjectiva. 

No trabalho desenvolvido por Azevedo, Silva e Dias (1991) foram 

comparados diferentes grupos de populações, (i) estudantes (n=112); (ii) doentes 

de consulta externa de psiquiatria (n=112); (iii) funcionários públicos (63); 

trabalhadores de uma empresa (n=66).    

Optou-se pela utilização do POMS pelo facto de ser o único instrumento 

adaptado ao contexto português que satisfazia os objectivos deste estudo. Como 

tal, e apesar de não ser uma medida standardizada, na sua selecção foi tido em 

consideração a sua especificidade e adequação ao que se pretendia. Ao tratar-se 

de uma escala psicopatológica de carácter geral e não de uma medida especifica 

de avaliação da sobrecarga do cuidador, tem, sobre estes instrumentos, a 

vantagem de poder ser aplicada a indivíduos normais (grupo comparação), uma 

vez que, como referem Pinquart e Sorensen (2003) e Stull, Koloski e Kercher 

(1994), as medidas de sobrecarga são irrelevantes para os não cuidadores. 

 
 

5.8.7 - Indicadores de Autoavaliação da Saúde   

 

A percepção do impacte/sobrecarga do cuidado na saúde do cuidador foi 

avaliada através de um indicador relativo à Autoavaliação da Saúde e de um outro 

relativo à Autoavaliação da Saúde Comparada (ANEXO V), tendo por referência os 

desenvolvimentos de Fernandez-Ballesteros (1999) nesta matéria. Estes 

indicadores foram utilizados por Fernandez-Ballesteros (1999) no âmbito do 

projecto Eugeron: Aging, Health and Competence e fazem parte da Autoavaliação 

da Saúde, que se refere à Avaliação Subjectiva da Saúde, tendo sido traduzidos e 

adaptados à população portuguesa por Paúl, Fonseca, Cruz, Cerejo e Valença 

(1999).  

Através do indicador da saúde a pessoa efectua a avaliação, desta, com 

base em cinco categorias: 1= Muito boa; 2= Boa; 3= Aceitável; 4= Fraca; e 5= 

Muito fraca (ANEXO V). 
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A autoavaliação da saúde é o produto de um processo de autoavaliação, 

que não depende, apenas da experiência subjectiva da percepção/informação 

somática, das crenças culturais, da funcionalidade e do estado de ânimo 

(Williamson, 1992). Ela relaciona-se, também, com a observação e discussão 

sobre a doença com outros indivíduos do grupo (Fernández-Ballesteros, 1999; 

Benyamini, Leventhal e Leventhal, 1999; Leventhal, Diefenbach e Leventhal, 

1992).  

A Autoavaliação da Saúde Comparada com indivíduos da mesma idade e 

sexo é avaliada através do indicador de saúde comparada, como: 1= Muito 

melhor; 2= Um pouco melhor; 3= Mais ou menos na mesma; 4= Um pouco pior; e 

5= Muito pior (ANEXO V). 

Fakouri e Lyon (2005) realizaram uma extensa revisão da literatura, a qual 

revelou que a medida de saúde mais comum era um indicador de um só item. 

O indicador Autoavaliação da Saúde (Lorig, Stewart, Ritter, González, 

Laurent e Lynch, 1996) é semelhante em termos conceptuais e de estrutura ao 

indicador utilizado neste estudo. Este indicador foi traduzido e adaptado para 

português por Martín (2002), tendo sido também utilizado por este autor. Através 

deste indicador a pessoa efectua a Autoavaliação da Saúde com base em cinco 

categorias: 1= Excelente, 2= Muito Boa; 3= Boa; 4= Razoável; ou 5= Má.  

McCullen e Luborsky (2006) utilizaram um indicador desta natureza, tendo 

sido classificado pelos autores como uma medida excelente para avaliar a 

percepção da saúde, capaz de predizer a mortalidade com mais precisão do que a 

idade, as avaliações físicas e outros sintomas frequentemente referidos. Através 

deste indicador a pessoa efectua uma autoavaliação da saúde física com base 

numa resposta fixa traduzida em quatro categorias: 1= Excelente; 2= Boa; 3= 

Razoável; ou 4= Fraca.  

Martin e Roberto (2006), Brennan, Horowitz e Su (2005), Han, Phillips, 

Ferruci, Bandeen-Roche, Jylha e Kasper (2005) e Sparks, Zeher e Painter (2004), 

são outros autores que utilizaram indicadores de autoavaliação da saúde com a 

mesma estrutura e base conceptual dos anteriormente referidos. 

 A opção por este tipo de escalas/indicadores teve em conta as suas 

características que contribuem para que sejam medidas rápidas e de fácil 

compreensão e aceitação, as características dos participantes, a sua 
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disponibilidade de tempo e o facto de o protocolo da investigação ser já muito 

extenso, uma vez que só na aplicação do Perfil dos Estados de Humor (apesar de 

perguntas e respostas rápidas), a pessoa era inquirida sessenta e cinco vezes.  

 

  

5.8.8 - Indicador de Autoavaliação da Qualidade de Vida 

 

Definir e medir a qualidade de vida tem-se revelado tarefa complexa, 

devido à natureza multidimensional do conceito. 

Na perspectiva de Patrick e Ericson (1993), a qualidade de vida, ao ser 

mais largamente baseada na teoria e em valores e não em inferência científica e 

ao as teorias e os valores variarem em função dos elementos que são mais 

importantes para a qualidade de vida, não surpreende que muitos instrumentos 

tendam a avaliar diferentes domínios e a diferir nos seus propósitos.  

Para Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2003), a investigação sobre qualidade de 

vida depende totalmente daquilo que as pessoas são capazes de responder. 

Tendo por referência o estudo de Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2003) e 

Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2003) que apontam a avaliação da qualidade de vida 

através de um único indicador, como um processo largamente utilizado na 

investigação sobre este tópico, construiu-se um indicador para a Autoavaliação da 

Qualidade de Vida com a mesma estrutura dos indicadores de saúde. Optou-se 

por este indicador, pelas mesmas razões que justificaram a opção pelos 

indicadores de saúde. 

 Através deste indicador a pessoa efectua a Autoavaliação da Qualidade de 

Vida com base em cinco categorias: 1= Muito boa; 2= Boa; 3= Aceitável; 4= Fraca; 

e 5= Muito fraca (ANEXO V). 

 

 

5.9 – PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

O programa estatístico utilizado foi o SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 13,0 para Windows. 
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No que se reporta aos dados constantes no questionário geral procedeu-se 

a uma análise descritiva, com o objectivo de os descrever através de indicadores 

estatísticos. As variáveis quantitativas foram expressas em média ± desvio 

padrão. As variáveis categóricas/dicotómicas foram apresentadas em frequências 

absolutas e relativas. 

O tratamento estatístico foi, também, baseado na análise inferencial, 

através da utilização do teste estatístico designado por teste t de Student para 

duas amostras independentes. Quando um ou mais pressupostos para a 

aplicação do teste t foram violados, usou-se o teste não paramétrico alternativo, 

chamado teste U de Mann-Whitney. 

A medida estatística de correlação R de Pearson foi também utilizada. Esta 

medida consiste numa medida de correlação entre variáveis quantitativas 

(exemplos: idade do idoso; sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor; e da 

Escala de Avaliação do Cuidado Informal).  

Outra medida estatística utilizada foi o coeficiente de Ró de Spearman para 

se averiguar sobre a existência de associação entre variáveis ordinais (ex., 

associação entre a autonomia física e instrumental do idoso e o sentido de 

competência do cuidador; a Autoavaliação da Qualidade de Vida; Autoavaliação 

da Saúde; e Autoavaliação da Saúde Comparada). 

Por convenção sugere-se que R menor que 0,2 indica uma associação 

muito baixa; entre 0,2 e 0,39 baixa; entre 0,4 e 0,69 moderada; entre 0,7 e 0,89 

alta; e, por fim, entre 0,9 e 1 uma associação muito alta (Pestana e Gageiro, 

2003).  

Para se analisar a existência de diferenças entre grupos com mais de duas 

categorias recorreu-se ao teste One-Way Anova. Este teste permite verificar qual o 

efeito de uma variável independente, de natureza qualitativa, numa variável 

dependente ou de resposta, cuja natureza é quantitativa. A questão central desta 

análise consiste em saber se as populações têm ou não médias iguais para as 

variáveis que se pretendem testar. 

Antes de se agrupar quaisquer conclusões a partir dos resultados 

observados, foi necessário verificar previamente se se respeitavam os 

pressupostos para aplicação do teste F da ANOVA, ou seja, se as observações 

dentro de cada grupo tinham distribuição normal; se as observações eram 
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independentes entre si; se as variâncias de cada grupo eram iguais entre si, ou 

seja se havia homocedasticidade (igualdade de variâncias). 

Para as variáveis onde se verificou uma diferença significativa das médias 

entre grupos procedeu-se às comparações post-hoc. Neste estudo, o teste 

utilizado foi o teste de Bonferroni, uma vez que o número de comparações foi 

pequeno (exemplo: grau de parentesco, estado civil e outras).  

Tendo como objectivo identificar relações entre variáveis dependentes e 

independentes recorreu-se à regressão linear. 

Segundo Pestana e Gageiro (2003), a regressão é um modelo estatístico 

usado para prever o comportamento de uma variável quantitativa a partir de uma 

ou mais variáveis relevantes de natureza intervalar ou rácio, informando sobre a 

margem de erro dessas previsões. O tratamento de uma escala ordinal como 

variável quantitativa exige que cada item tenha distribuição normal ou pelo 

menos simétrica. 

As variáveis qualitativas podem ser introduzidas no modelo sob a forma de 

variáveis artificiais. Estas variáveis artificiais possibilitam a inclusão sob a forma 

aditiva, das variáveis qualitativas no modelo de regressão, assinalando a presença 

ou ausência de determinada característica. Ainda segundo Pestana e Gageiro 

(2005), a codificação das variáveis artificiais deve ser feita codificando a categoria 

de referência com o código zero. 

Quando existe apenas uma variável independente, o modelo designa-se 

por regressão linear simples. Quando existe mais do que uma variável 

independente este designa-se por regressão linear múltipla.  

A regressão linear simples pressupõe a independência das observações, a 

linearidade do fenómeno, a normalidade da variável dependente com média e 

variância constante, a normalidade da variável aleatória residual com média e 

variância constante e ainda a não auto correlação de resíduos. 

A regressão linear múltipla requer, para além dos pressupostos supra 

mencionados, a não multicolinearidade (as variáveis explicativas são linearmente 

independentes).  

Contudo, é importante referir que quando duas ou mais variáveis 

independentes estão medidas em unidades diferentes, como é o caso das 

variáveis deste estudo, os coeficientes «estandardizados» podem fornecer um 
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meio para se comparar o efeito relativo na variável dependente de cada uma das 

variáveis independentes.  

O método utilizado neste estudo foi o Stepwise, dado ser um método 

estatístico de inclusão de variáveis independentes. 

Nos 214 questionários gerais preenchidos, observaram-se alguns valores 

omissos. Dado os valores omissos das variáveis serem inferiores a 20 %, estes 

valores foram substituídos pela média da variável (Pestana e Gageiro, 2003).  

Para a avaliação do significado estatístico dos testes efectuados, 

comparou-se o valor de p resultante do teste com o usual nível de significância (α 

= 0,05).  

 

 

5.10 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta secção procede-se à apresentação dos dados obtidos organizados 

em função dos objectivos e das hipóteses formuladas.  

O Estudo 1 pretendeu obter informação sobre os idosos, cuidadores e 

contexto do cuidado, bem como identificar os factores associados à percepção do 

impacte do cuidado/sobrecarga dos cuidadores.  

Em primeiro lugar, apresenta-se o perfil sócio-demográfico, clínico e a 

funcionalidade dos idosos e o perfil sócio-demográfico dos cuidadores. 

Apresentam-se também os resultados relativos ao contexto do cuidado informal, 

ou seja, os resultados do estudo das associações entre variáveis preditoras e 

variáveis dependentes e os resultados do estudo da regressão linear múltipla. 

Dado o elevado número de variáveis envolvidas no estudo, optou-se por 

incluir na apresentação dos dados, apenas os resultados estatisticamente 

significativos. 
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5.10.1 – Análise descritiva 

 

Investigou-se primeiramente o perfil sócio-demográfico clínico e funcional 

dos idosos, o perfil sócio-demográfico dos cuidadores e as características do 

contexto do cuidado.  

Mais especificamente, pretendeu-se saber: Quem eram os idosos? Qual o 

seu diagnóstico? Qual a sua condição funcional? Quem eram os cuidadores? Que 

percepção tinham da sua saúde? Que percepção tinham da sua saúde quando se 

comparavam com outros indivíduos do mesmo sexo e idade? Que percepção 

tinham da sua qualidade de vida? Qual era o contexto do cuidado?  

Identificaram-se as características sócio-demográficas, clínicas e condição 

funcional dos idosos, as características dos cuidadores e as características do 

contexto do cuidado.  

Foram então, objecto de estudo, as variáveis sócio-demográficas, clínicas e 

a funcionalidade dos idosos, as variáveis sócio-demográficas dos cuidadores e as 

variáveis contextuais, umas e outras, referidas como factores pessoais e 

situacionais que podem influenciar os resultados (Lazurus e Folkman, 1984; 

Schulz, Visitanier e Williamson, 1990). 
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5.10.1.1 – Caracterização sócio-demográfica e clínica dos idosos 

 

Os dados relativos à caracterização sócio-demográfica e clínica dos idosos 

são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Variáveis sócio-demográficas e clínicas dos idosos 

Variáveis sócio-demográficas e clínicas dos idosos 

Mulheres (136) Homens (78) 
Variáveis 

n % M 1 (SD)2 n % M 1 (SD)2) 

Idade - - 80,93(7,55) - - 78,94(6,75) 

Estado civil 
Solteiro(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a) 
Viúvo(a) 

 
12 
44 
  1 
79 

 
  8,8 
32,4 
  0,7 
58,1 

  
2 
50 
2 
24 

 
2,6 

64,1 
  2,6 
30,7 

 

Escolaridade 
     Sem Escolaridade 
     Escolaridade Básica 
     Escolaridade Média/Superior 

 
109 
  25 
    2 

 
80,1 
18,4 
  1,5 

  
51 
23 
 4 

 
65,4 
29,5 
  5,1 

 

Diagnóstico 
AVC 
Diabetes 
Doença osteoarticular 
Neoplasia 
Outra 

 

46 
23 
37 
2 
28 

 

33,8 
16,9 
27,2 
1,5 

20,6 

  

25 
13 
12 
8 
20 

 

32,1 
16,7 
15,4 
10,2 
25,6 

 

Tipo de reforma 
Limite de idade 
Pensão social  
Pensão do cônjuge 
Invalidez 
Mais que um tipo de reforma 

 
54 
31 
6 
26 
19 

 
39,7 
22,8 
4,4 

19,1 
14,0 

  
33 
10 
1 
30 
4 

 
42,3 
12,8 
  1,3 
38,5 
  5,1 

 

  Autonomia Física 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Outras 

 

Autonomia Instrumental 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
    17  
    19 
     4 
     1 
    11 
    12 
    62 
    10 

 

     
95 

    13 
     8 
     7 
     2 
     3 
     3 
     5 
     0 

 
  12,5 
  14,0 
   2,9 
   0,7 
   8,1 
   8,8 
  45,6 
   7,4 

 

   
69,9 
   9,6 
   5,9 
   5,1 
   1,5 
   2,2 
   2,2 
   3,6 
   0,0 

 

 
16 
8 
1 
2 
8 
8 
32 
3 
 

 
48 
12 
3 
2 
3 
5 
4 
1 
0 

 
20,5 
10,2 
1,3 
2,6 

10,3 
10,3 
41,0 
3,8 

 

 
61,6 
15,4 
3,8 
2,6 
3,8 
6,4 
5,1 
1,3 
0,0 

 

1 Média 
2 Desvio padrão 
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A análise descritiva dos dados sugere que a amostra de 214 idosos 

avaliados inclui 136 mulheres e 78 homens com idade média de 80,20 ± 7,31 

anos, variando as idades dos 65 aos 99 anos. 

Verifica-se que a amostra é constituída maioritariamente por indivíduos do 

sexo feminino (136), constituindo 63,6% do total da amostra. 

 A idade média das mulheres é de 80,93 ± 7,55 anos e a dos homens é de 

78,94 ± 6,75 anos. 

 O gráfico 1 mostra a distribuição dos idosos por género e por categoria 

de idade. 

 

Gráfico 1 – Gráfico de barras por categorias de idade e sexo dos idosos 

 

Em relação ao estado civil, verifica-se que a maioria das mulheres (58,1%) 

são viúvas, 32,4% casadas, 8,8% solteiras e as restantes divorciadas (0,7%). No 
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sexo masculino verifica-se que a maioria dos homens são casados (64,1%), 30,7% 

viúvos, 2,6% solteiros e 2,6% divorciados.  

A maioria dos idosos não tem escolaridade. Nas mulheres este valor 

apresenta uma percentagem de 80,1% e nos homens de 65,4%, seguindo-se a 

escolaridade básica com 18,4% nas mulheres e 29,5% nos homens, apenas 1,5% 

das mulheres e 5,1% dos homens têm escolaridade média ou superior.  

Relativamente ao diagnóstico, verifica-se que nas mulheres o diagnóstico 

AVC apresenta maior predomínio (33,8%), seguido de doença osteoarticular 

(27,2%), outros diagnósticos (20,6%), diabetes (16,9%) e neoplasia (1,5%). No sexo 

masculino o AVC foi também o diagnóstico mais frequente (32,1%), seguido de 

outros diagnósticos (25,6%). Os restantes distribuíram-se por diabetes com uma 

percentagem de 16,7%, e doença osteoarticular (15,4%), sendo a neoplasia o 

diagnóstico com menor prevalência, representando apenas 10,2%.  

O gráfico 2 mostra a distribuição dos idosos por sexo e por diagnóstico 

clínico. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos idosos segundo o sexo e diagnóstico 
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Em relação ao tipo de reforma, a causa na maioria das mulheres foi o 

limite de idade (39,7%), distribuindo-se as outras causas, por pensão social 

(22,8%), invalidez (19,1%), ter mais do que um tipo de reforma (14,7%) e por fim a 

pensão do cônjuge (4,4%).  

No sexo masculino, a maioria dos homens reformou-se também por limite 

de idade (42,3%), seguida de invalidez (38,5%), pensão social (12,8%), mais do 

que um tipo de reforma (5,1%) e pensão do cônjuge (1,3%). 

 

 

5.10.1.2 – Caracterização da funcionalidade dos idosos 

 

A funcionalidade física e instrumental dos idosos foi estudada recorrendo 

para o efeito ao índice de Katz (1963) e à escala de Lawton e Brody (1969). 

No que diz respeito à autonomia física 45,6% das mulheres e 41% dos 

homens apresentam uma situação de total dependência na satisfação das 

actividades básicas de vida diária (dependência física), enquanto 12,5% das 

mulheres e 20,5% dos homens são independentes em todas as funções.  

Relativamente à autonomia instrumental, 69,9% das mulheres e 61,6% dos 

homens são dependentes em todas as actividades. Observa-se ainda que não há 

idosos totalmente independentes. Os restantes idosos distribuem-se pelas outras 

categorias da escala. 

Os gráficos 3 e 4 ilustram o número de idosos distribuídos pelas diversas 

categorias de autonomia funcional física e instrumental, respectivamente.  
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Gráfico 3 – Distribuição dos idosos pelas categorias de dependência 

funcional física 

 

 

Relativamente à avaliação das actividades de vida diária dos idosos, os 

resultados mostram que 94 idosos (43,9%) são dependentes em todas as funções, 

enquanto 20 (9,3%) apresentam uma situação de grande dependência 

(mostrando-se apenas independentes na alimentação ou então não são 

incontinentes). 

Aproximadamente 8,9% dos idosos (categoria E do Gráfico 3) não se lava 

sozinho, não se veste nem vai ao WC sem ajuda. Estes idosos são também 

dependentes numa das seguintes funções: continência, alimentação e 

movimentação.  

Alguns idosos (6,1%) são dependentes em pelo menos duas categorias. 

Sessenta idosos (28,8%) são totalmente independentes ou muito 

independentes, enquanto que 9 idosos (4,2%) serão moderadamente 
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independentes, uma vez que são independentes na sua higiene diária e outra 

função ou independentes na sua higiene diária, em vestir-se e outra função.  

Na escala da autonomia funcional física (Katz, 1963) a classificação tem o 

seguinte significado: 

A. Independente em todas as funções. 

B. Independente em todas excepto numa delas. 

C. Independente em todas excepto em lavar-se e uma outra. 

D. Independente em todas excepto em lavar-se, vestir-se e uma outra. 

E. Dependente em lavar-se, vestir-se, ir ao WC e outra mais. 

F. Dependente em lavar-se, vestir-se, ir ao WC, movimentar-se e outra 

mais 

G. Dependente em todas as funções. 

Outras. Dependente em pelo menos duas funções, mas não classificável 

como C, D, E ou F. 

 
 
ESTUDO DOS ITENS DO ÍNDICE DE KATZ 

 
Para uma melhor compreensão da funcionalidade física dos idosos, 

realizou-se uma análise detalhada sobre cada item da escala de avaliação 

funcional das actividades básicas da vida diária (Índice de Katz, 1963). 

Os resultados deste estudo são apresentados no quadro 2. Neste quadro 

apresentam-se para cada item, quer algumas medidas descritivas, quer o valor 

das frequências relativas (%) do grau de dependência funcional, por item. 

 

Quadro 2 – Estudo dos itens do Índice de Katz 

ItensItensItensItens    MMMM    MedianaMedianaMedianaMediana    DPDPDPDP    MínimoMínimoMínimoMínimo    MáximoMáximoMáximoMáximo    
Dependência Dependência Dependência Dependência 

total (%)total (%)total (%)total (%)    

Executa Executa Executa Executa 

com ajuda com ajuda com ajuda com ajuda 

(%)(%)(%)(%)    

Independente Independente Independente Independente 

(%)(%)(%)(%)    

Lavar-se 1,41 1,00 0,75 1 3 74,4 9,3 15,9 

Vestir-se 1,49 1,00 1,00 1 3 71,5 8,4 20,1 

Usar o WC 1,72 1,00 0,858 1 3 54,2 19,2 26,6 

Mobilidade 1,70 1,00 0,885 1 3 58,4 13,1 28,5 

Continência 1,72 1,00 0,875 1 3 56,1 15,9 28,0 

Alimentação 1,82 2,00 0,881 1 3 49,1 19,6 31,3 
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Tal como se pode observar no quadro 2, o valor médio das pontuações 

obtidas em cada item não é nem igual a 1 (todos os idosos das amostra seriam 

dependentes nesse item), nem igual a 3 (todos os idosos das amostra seriam 

independentes nesse item).  

A mediana é, na grande maioria dos itens, igual a 1, o que indica que, pelo 

menos, 50% dos idosos tem esta classificação. 

Pode observar-se ainda que, em todos os itens, exceptuando a 

alimentação, mais de metade dos idosos são completamente dependentes, sendo 

que mais de 70% dos idosos não se lava ou veste sozinho.  

A percentagem de idosos independentes em cada item é pequena. 

 

Na sequência do estudo da dependência funcional física dos idosos, 

apresenta-se a análise do estudo realizado sobre a dependência instrumental.  

 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos idosos pelas categorias de dependência 

funcional instrumental 
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Relativamente à autonomia funcional instrumental (Gráfico 4), 143 idosos 

(68,8%) são totalmente dependentes, uma vez que são dependentes em todas as 

funções. Aproximadamente 11,7% dos idosos são fortemente dependentes, uma 

vez que apenas são independentes numa função, enquanto que 5,1% são 

independentes em duas, 4,2 % são independentes em três funções, 2,3% são 

independentes em quatro funções, 3,7% são independentes em cinco funções, 

3,3% são independentes em seis funções e 2,8% são independentes em 7 funções. 

Por estes resultados observa-se que não há na amostra nenhum idoso 

totalmente independente em termos instrumentais. 

Na escala de avaliação da autonomia funcional instrumental (Lawton e 

Brody, 1969), o índice 0 (zero) corresponde ao idoso dependente em todas as 

actividades. Nesta escala a pontuação obtida pelo indivíduo oscila entre o mínimo 

de 0 (zero) e o máximo de 8 (oito) pontos.  

 

 

ESTUDO DOS ITENS DA ESCALA DE LAWTON E BRODY 

 

Pretendendo-se, também, uma compreensão mais detalhada da 

funcionalidade instrumental dos idosos, realizou-se o estudo sobre cada item da 

escala destinada a esta avaliação. 

Os resultados deste estudo são apresentados no quadro 3. Neste quadro 

apresentam-se para cada item, quer algumas medidas descritivas, quer o valor 

das frequências relativas (%) do grau de dependência funcional por item, em 

função das três classes criadas (Não executa, Executa parcialmente e Executa 

totalmente) para a interpretação da dependência instrumental, onde por 

exemplo, na actividade telefonar, a coluna Executa parcialmente significa que 

apenas atende o telefone. 
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Quadro 3 – Estudo dos itens da Escala de Lawton e Brody 

ItensItensItensItens    MédiaMédiaMédiaMédia    MedianaMedianaMedianaMediana    DPDPDPDP    MínimoMínimoMínimoMínimo    MáximoMáximoMáximoMáximo    

Não Não Não Não 

executa executa executa executa 

(%)(%)(%)(%)    

Executa Executa Executa Executa 

parcialmente parcialmente parcialmente parcialmente 

(%)(%)(%)(%)    

Executa Executa Executa Executa 

totalmentetotalmentetotalmentetotalmente    

(%)(%)(%)(%)    

Telefonar 1,54 1,00 0,962 1 4 70,1 20,1 9,8 

Fazer compras 1,34 1,00 0,828 1 4 83,2 11,2 5,6 

Preparar a 
comida 

1,31 1,00 0,836 1 4 85,0 8,0 7,0 

Cuidar da casa 1,40 1,00 1,015 1 5 84,0 11,6 3,7 

Lavar a roupa 1,13 1,00 0,436 1 3 90,6 5,6 3,8 

Usar meios de 
transporte 

1,57 1,00 1,127 1 5 70,6 22,4 7,0 

Responsabilidade 
pela medicação 

1,49 1,00 0,750 1 3 66,7 17,8 15,5 

Gerir os assuntos 
económicos 

1,20 1,00 0,541 1 3 86,4 7,0 6,5 

 
 
Os valores máximos dos itens desta escala são iguais a 3, 4 ou 5, 

consoante o número de hipóteses de resposta. 

O valor médio é próximo de 1 e o valor da mediana é igual a 1, o que 

indica que a dependência total (cotação 1) é muito frequente nas respostas.  

Esta constatação é confirmada pelos valores das frequências relativas, uma 

vez que o valor da coluna «Não executa» é sempre muito superior a 50%. 

A análise da funcionalidade física e instrumental, realizada ao nível dos 

itens das respectivas escalas, revela 50% dos idosos dependentes em todas as 

funções físicas e a quase totalidade dos idosos dependentes em termos 

instrumentais.  

 

 

5.10.1.3 - Caracterização sócio-demográfica dos cuidadores  

 

Tendo por base os dados obtidos, através do questionário geral, 

apresentam-se os resultados relacionados com as variáveis dos cuidadores.  
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Quadro 4 – Variáveis sócio-demográficas dos cuidadores 

Variáveis sócio-demográficas dos cuidadores 

Mulheres 
(N =196) 

Homens 
(N =18) Variáveis 

n % M 1 (SD)2 n % M 1 (SD)2 

Idade - - 53,71 (13,27) - - 66,12 (14,45) 

Escolaridade       

  Sem Escolaridade 44 22,5  4 22,2  

  Escolaridade Básica 99 50,5  8 44,5  

  Escolaridade Média e Superior 53 27,0  6 33,3  

Estado civil       

  Solteiro(a) 26 13,3  1 5,6  

  Casado(a) 147 75,0  17 94,4  

  Outros 23 11,7  0 0,00  

Situação laboral       

  Activo 60 30,6  4 22,2  

  Não Activo 136 69,4  14 77,8  

Rendimento familiar mensal (Euros)       

  Menos de 250 8 4,1  1 5,6  

  De 250 a 500 57 29,1  9 50,0  

  Mais de 500 131 66,8  8 44,4  

Grau de parentesco       

  Cônjuge 35 17,8  11 61,1  

  Filho(a) 105 53,6  5 27,8  

  Outros significativos 56 28,6  2 11,1  

Habitação       

  Casa ou apartamento próprio 151 77,0  14 77,8  

  Casa ou apartamento alugado 45 23,0  4 22,2  

Área de Residência       

  Urbana 83 42,3  8 44,4  

  Periurbana 63 32,1  6 33,4  

  Rural 50 25,6  4 22,2  
1 Média 
2 Desvio padrão 
 

 
 
A amostra de 214 cuidadores avaliados inclui 196 mulheres e 18 homens 

com idade média de 54,52± 13,272 anos, variando as idades dos 20 aos 86 anos. 
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Verifica-se que a amostra é constituída maioritariamente por indivíduos do 

sexo feminino, constituindo 91,6% do total da amostra, com maiores frequências 

nos grupos etários 44-51 e 52-59 anos.  

O sexo masculino adquire maior expressão no grupo etário dos 68-75 

anos, tal como se pode observar no gráfico 5.  

A idade média para as mulheres é de 53,71 ± 13,27 anos e para os 

homens é de 66,12 ± 14,45 anos (quadro 4).  

O gráfico 5 representa a distribuição dos cuidadores por idade e sexo.  
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Gráfico 5 – Gráfico de barras por categorias de idade e sexo dos cuidadores 
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Na continuidade da análise do quadro 4, verifica-se que relativamente ao 

grau de escolaridade, aproximadamente metade das mulheres cuidadoras (50,5%) 

tem um nível de escolaridade básico, assim como nos homens (44,5%). Com 

escolaridade média ou superior existem 27,0% nas mulheres e 33,3% nos 

homens. Ao contrário dos idosos, poucos são os cuidadores que não têm 

escolaridade. 

Em ambos os sexos o estado civil predominante é o casado, com valores 

de 75,0% para as mulheres e 94,4% para os homens, seguido do solteiro, com 

13,3% para as mulheres e 5,6% para os homens.  

No que respeita à situação laboral, a maioria dos indivíduos encontra-se 

numa situação que se denominou «não activa» (69,4% para as mulheres e 77,8% 

para os homens), isto é, correspondente ao desempregado(a), doméstico(a) e 

reformado(a).  

Numa situação «activa», que inclui o empregado(a) e o estudante, estão 

apenas 30,6% nas mulheres e 22,2% nos homens.  

No sexo feminino, o rendimento familiar situa-se predominantemente 

acima dos 500 euros (66,80%), seguido de um rendimento líquido compreendido 

entre 250-500 euros (29,1%). 

Nos homens, o rendimento familiar distribui-se entre os 250-500 euros 

(50,0%) e mais do que 500 euros com uma percentagem de 44,4%. Apenas uma 

minoria aufere de um rendimento líquido inferior a 250 euros mensais. 

O grau de parentesco entre o idoso e o cuidador do sexo feminino é 

sobretudo de filho (53,6%), seguido de outros significativos 28,6%. O cônjuge 

apresenta uma percentagem de 17,8%. 

 Quando o cuidador é do sexo masculino verifica-se que a maioria é 

cônjuge (61,1%) e 27,8% são filhos, pertencendo os restantes 11,1% a Outros 

significativos. 

Mais de metade dos cuidadores eram filhos(as) dos idosos.  

O grau de parentesco que surgiu com mais frequência, depois dos 

filhos(as), foi o de cônjuge (46). 

Na categoria Outros significativos foram incluídos os cuidadores que eram 

noras, genros, netos (as), irmão, irmã, tios (as), sobrinho(a) amigo(a), vizinho(a), 
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primo(a), mãe e afilhada do idoso.  A maioria dos cuidadores desta categoria é 

noras ou genros (46,6%). Os cuidadores netos(as), irmãos ou irmãs e 

sobrinhos(as), representam 35,7% dos cuidadores categorizados como Outros 

significativos, distribuindo-se esta percentagem quase equitativamente pelos três 

graus de parentesco. Os restantes 17,7% dos cuidadores desta categoria 

distribuem-se pelos demais sete graus de parentesco, tendo por isso, cada um 

destes graus pouca representatividade na amostra. 

Em relação à habitação verifica-se que em ambos os sexos a maioria 

possui casa ou apartamento próprio, 77,0% nas mulheres e 78,0% nos homens. 

Com casa ou apartamento alugado existe uma percentagem de 23,0% nas 

mulheres e 22,2% nos homens. 

A área de residência dos cuidadores foi classificada em urbana, periurbana 

e rural em função da classificação das freguesias. As mulheres cuidadoras 

distribuem-se da seguinte forma: zona urbana (42,3%), periurbana 32,1% e rural 

25,6%. Os cuidadores homens distribuem-se numa proporção semelhante pelas 

áreas geográficas consideradas: urbana 44,4%, periurbana 33,4% e rural 22,2%. 

 

 
5.10.1.4 – Caracterização do contexto do cuidado 

 

O Quadro 5 reúne as variáveis que caracterizam o contexto do cuidado.  

 
Quadro 5 – Variáveis do contexto do cuidado 

Variáveis do contexto do cuidado 

Mulheres (N =196) Homens (N =18) 
 Variáveis 

N % N % 

Coabitação     

  Coabita sempre com idoso 137 70,0 13 72,2 

  Coabita com o idoso periodicamente 43 22,0 4 22,2 

  Não coabita com o idoso 16 8,0 1 5,6 

Número de idosos que o cuidador cuida     

  Um idoso 165 84,2 17 94,0 

  Mais do que um 31 15,8 1 6,0 

Cuidados a mais do que um idoso     

  Ao mesmo tempo 24 12,2 1 5,6 

  Momentos diferentes 6 3,1 0 0,0 

Frequência do cuidado     

  Diária 184 93,9 18 100,0 

  Periódica 12 6,1 0 0,0 
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Variáveis do contexto do cuidado 
Mulheres (N =196) Homens (N =18) 

Variáveis 
N % N % 

Horas de cuidado diário     

  De 1 a 2 41 21,0 5 27,7 

  De 2 a 3 29 14,8 1 5,6 

  De 3 a 5 24 12,2 3 16,7 

  Mais de 5 102 52,0 9 50,0 

Anos de cuidado     

  Entre 1 e 2 56 28,6 5 27,7 

  Entre 3 e 5 61 31,1 8 44,5 

  Entre 6 e 10 37 18,9 3 16,7 

  Mais de 10 42 21,4 2 11,1 

Ter ajuda no trabalho doméstico     

  Sim 92 46,9 12 66,7 

  Não 104 53,1 6 33,3 

Ter ajuda paga      

  Sim 20 10,2 6 33,3 

  Não 176 89,8 12 66,7 

Horas de cuidado diário pagas     

  Menor ou igual a 10 17 85,0 4 66,7 

  Maior que 10 3 15,0 2 33,3 

Ter cuidador secundário     

  Sim  45 23,0 7 39,0 

  Não  151 77,0 11 61,0 

Ter suporte social     

  Centro Social 22  88,0 4 66,6 

  Directamente da Segurança Social 0 0,0 1 16,7 

  Outros 3 12,0 1 16,7 

Horas de apoio semanais     

  Menor ou igual a 5 23 92,0 6 100,0 

  Maior do que 5 2 8,0 0 0,0 

Tipo de apoio     

  Informativo e Instrumental 3 12,0 0 0,0 

  Instrumental 22 88,0 6 100,0 

Sentido de competência     

  Sim 171 87,2 14 77,8 

  Não 25 12,8 4 22,2 

Dificuldades nos cuidados     

  Higiene e conforto 53 27,0 7 38,8 

  Mobilização e movimentação 26 13,3 2 11,1 

  Administração de terapêutica 5 2,6 1 5,6 

  Alimentação 8 4,1 0 0,0 

  Mobilização, movimentação e alimentação 5 2,6 1 5,6 

  Higiene e conforto e alimentação 2 1,0 2 11,1 

  Higiene e conforto, mobilização e movimentação 21 10,7 2 11,1 

  Nenhum 71 36,2 2 11,1 

  Substituir compressas do penso ao fim de semana 4 2,0 1 5,6 

  Outras (relacionamento) 1 0,5 0 0,0 

Consequências profissionais da prestação de cuidados     

  Adaptar o horário de trabalho 30 15,3 3 16,7 

  Abandonar o trabalho  17 8,7 0 0,0 

  Interromper a carreira profissional 6 3,0 1 5,6 

  Nenhuma  143 73,0 14 77,7 
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Variáveis do contexto do cuidado 
Mulheres (N =196) Homens (N =18) 

Variáveis 
N % N % 

Perder a oportunidade de emprego     

  Sim 21 10,7 0 0,0 

  Não 175 89,3 18 100,0 

Acontecimento marcante nos últimos 6 meses     

  Sim 94 48,0 8 44,4 

  Não 102 52,0 10 55,6 

 

No que diz respeito às variáveis contextuais verifica-se o seguinte: 

Relativamente à coabitação do idoso e do cuidador observa-se que em 70% 

das mulheres e em 72,2% dos homens, o idoso coabita permanentemente com o 

cuidador. As restantes percentagens distribuem-se por 22,0% das mulheres e 

22,2% dos homens que coabitam periodicamente com o cuidador, 8,0% e 5,6% 

respectivamente, dizem respeito à não coabitação. 

No que concerne ao número de idosos cuidados pelo cuidador, a maioria 

das mulheres (84,2%), assim como os homens (94,0%), cuidam apenas de um 

idoso, havendo 15,8% das mulheres e 6,0% dos homens que cuidam mais do que 

um idoso e na sua maioria em simultâneo (12,2% nas mulheres e 5,6% nos 

homens), e com uma frequência diária de 93,9% nas mulheres e 100% nos 

homens.  

Apenas uma minoria das mulheres (6,1%) e nenhum homem cuida 

periodicamente dos idosos. 

Em relação à prestação de cuidados, no que respeita ao número de horas 

de cuidado diário ao(s) idoso(s), verifica-se que a maioria dos cuidadores gasta 

mais de 5 horas por dia a cuidar (52,0% para as mulheres e 50,0% para os 

homens). 

Ainda em relação à prestação de cuidados, mas no que concerne aos anos 

de cuidado, a maioria dos cuidadores, tanto homens como mulheres, cuida entre 

os 3 e 5 anos, porém os homens apresentam uma maior percentagem (44,0%). 

Verifica-se o contrário para a duração do cuidado entre 1 e 2 anos (28,6%) e entre 

os 6 e mais do que 10 anos.  

A maioria das mulheres (53,1%) não recebe ajuda no trabalho doméstico, 

ao contrário dos homens que apenas 33,3% não recebem ajuda. 
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Em ambos os sexos constata-se que maioritariamente não pagam a outras 

pessoas para os ajudar a cuidar (89,8% nas mulheres e 66,7% nos homens). 

Poucos são os cuidadores que pagam essa ajuda (10,2% das mulheres e 33,3% 

dos homens). Nas mulheres, 85,0% recebe menos de 10 horas de ajuda por 

semana. Nos homens, esta percentagem é de 67,7%. Os restantes 15,0% nas 

mulheres e 33,3% nos homens recebem uma ajuda maior que 10 horas. 

Constata-se, ainda, que a maioria dos cuidadores presta cuidados sem a 

ajuda de um cuidador secundário (77,0% das mulheres e 61,0% dos homens). 

A maioria dos cuidadores é apoiada por centros sociais, 88,0% nas 

mulheres e 66,6% nos homens. O apoio directo da segurança social verifica-se 

apenas no sexo masculino (16,7%). Quanto ao número de horas que recebem de 

apoio destas instituições, verifica-se que em ambos os sexos a maioria tem uma 

ajuda menor ou igual a 5 horas por semana. Desse apoio realça-se o apoio 

instrumental. 

Relativamente ao sentido de competência, na sua maioria, os cuidadores 

sentem-se preparados para cuidar dos seus idosos (87,2% nas mulheres e 77,8% 

nos homens). Contudo, sentem maiores dificuldades nos cuidados que dizem 

respeito à higiene e conforto (27,0% nas mulheres e 38,8% nos homens). 

Dificuldades na mobilização e movimentação do idoso são referidas por 13,3% 

das mulheres e 11,1% dos homens. Apenas 4,1% e 4,6% das mulheres referiram 

dificuldades na alimentação e administração de terapêutica, respectivamente.  

Neste estudo a maioria dos indivíduos inquiridos não sofreram 

consequências profissionais resultantes da prestação de cuidados (nenhuma = 

73,0% nas mulheres e 77,7% nos homens), 15,3% das mulheres e 16,7% dos 

homens tiveram que adaptar o horário de trabalho, 8,7% das mulheres e nenhum 

homem abandonaram o trabalho, e 3,0% das mulheres e 5,5% dos homens 

interromperam a carreira profissional, em consequência de cuidar dos seus 

idosos. Ainda, 89,3% das mulheres e 100% dos homens não perderam 

oportunidades de emprego.  

Finalmente, 52,0% das mulheres e 55,6% dos homens referiu um 

acontecimento importante na sua vida nos últimos seis meses.  
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Para além do estudo sócio-demográfico dos cuidadores procedeu-se à 

avaliação dos indicadores da Autoavaliação da Saúde, da Saúde Comparada e da 

Qualidade de Vida.  

 

 

5.10.1.5 - Indicadores de Autoavaliação da Saúde, Autovaliação da 

Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade Vida dos 

Cuidadores 

 

O quadro 6 apresenta os resultados dos indicadores de Saúde, Saúde 

Comparada e Qualidade de Vida dos cuidadores. 

 

Quadro 6 – Indicadores de Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde 

Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida dos cuidadores 

Indicadores de Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida 

Mulheres 
(S =196) 

Homens  
(N =18) Indicadores 

n % N % 

Autoavaliação da Saúde     

  Muito Boa  3 1,5 2 11,1 

  Boa 58 29,6 3 16,7 

  Aceitável  84 42,9 10 55,5 

  Fraca 44 22,4 3 16,7 

  Muito fraca 7 3,6 0 0,0 

Autoavaliação da Saúde Comparada     

  Muito melhor 7 3,6 1 5,6 

  Um pouco melhor 83 42,3 7 38,8 

  Mais ou menos na mesma 66 33,7 9 50,0 

  Um pouco pior  34 17,3 1 5,6 

  Muito pior 6 3,1 0 0,0 

Autoavaliação da Qualidade de Vida     

  Muito Boa  0 0,0 1 5,6 

  Boa 56 28,6 6 33,3 

  Aceitável  106 54,1 8 44,4 

  Fraca 31 15,8 1 5,6 

  Muito fraca 3 1,5 2 11,1 

 

 

Pelos dados pode observar-se que os cuidadores consideram que a sua 

Saúde é aceitável (42,9% das mulheres e 55,5% dos homens). No sexo feminino, 
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29,6% referem gozar de boa saúde, havendo uma igualdade de percentagem 

(16,7%) de homens que se consideram com boa e fraca saúde. Apenas uma 

pequena minoria dos inquiridos (1,5% das mulheres e 11,1% dos homens) tem a 

percepção de muito boa saúde. A maioria das mulheres e dos homens refere uma 

saúde aceitável. 

Quanto à Saúde Comparada com outros indivíduos do mesmo sexo e 

idade, verifica-se que a maioria das mulheres a considera um pouco melhor 

(42,3%), enquanto que a maioria dos homens a considera mais ou menos na 

mesma (50,0%). Também no sexo feminino, 17,3% considera-a um pouco pior, 

3,6% muito melhor e 3,1% muito pior. No sexo masculino, 38,8% considerou a sua 

saúde um pouco melhor, 5,6% muito melhor e 5,6% um pouco pior. Nenhum 

homem considerou a sua saúde, comparativamente aos outros, como muito pior. 

A maioria das mulheres e dos homens, quando compara a sua saúde com a de 

outros indivíduos do mesmo sexo e idade percepciona-a como mais ou menos na 

mesma.   

Em ambos os sexos, a Qualidade de Vida na sua maioria foi avaliada como 

aceitável (54,1% nas mulheres e 44,4% nos homens), seguida de boa (28,6% nas 

mulheres e 33,3% nos homens), 15,8% das mulheres e 5,6% dos homens 

considera-a fraca e 1,5% das mulheres e 11,1% dos homens considera-a muito 

fraca. Nenhuma das mulheres e 5,6% dos homens referem uma qualidade de vida 

muito boa. 

 

 

5.10.1.6 - Caracterização das sub-escalas da Escala de Avaliação do 

Cuidado Informal 

 

Nesta secção apresenta-se a caracterização das sub-escalas da Escala de 

Avaliação do Cuidado Informal. 

Esta caracterização será ilustrada através dos quadros e dos diagramas de 

caixa de bigodes, os quais permitem sumariar e explorar os dados, analisar a sua 

distribuição e identificar as observações aberrantes.  
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Note-se que, de acordo com Pestana e Gageiro (2003) a influência das 

assimetrias e dos valores aberrantes existentes se esbate quando a dimensão da 

amostra é elevada. 

O quadro 7 apresenta os valores médios e respectivos desvios padrão dos 

valores dos itens da escala de Avaliação do Cuidado Informal.  

Apresentam-se ainda neste quadro os valores, máximo e mínimo, destes 

itens. 

 

Quadro 7 – Média, desvio padrão, mínimo e máximo para as sub-escalas da Escala de 

Avaliação do Cuidado Informal 

    MédiaMédiaMédiaMédia    Desvio padrãoDesvio padrãoDesvio padrãoDesvio padrão    MínimoMínimoMínimoMínimo    MáximoMáximoMáximoMáximo    

Sobrecarga Subjectiva 7,6 3,6 3 15 

Satisfação do Cuidador 10,0 3,9 5 25 

Impacte do Cuidado 15,5 4,5 5 25 

 

 

Os valores, mínimo e máximo, verificados em cada uma das sub-escalas 

são os valores mínimos e máximos possíveis. 

Os diagramas seguintes ilustram a distribuição dos valores obtidos pelos 

cuidadores, em cada uma das sub-escalas. 

Nesta escala, quanto maior é o valor obtido na sub-escala menor é a 

Sobrecarga Subjectiva, a Satisfação do Cuidador e o Impacte do Cuidado. 
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Gráfico 6 – Diagramas de caixa de bigodes das sub-escalas da 

Escala de Avaliação do Cuidado Informal 

 

 

A sub-escala Sobrecarga Subjectiva apresenta uma distribuição assimétrica 

positiva e platicúrtica (skewness/std error=2,8 e kurtosis/std error=-2,6), (Pestana 

e Gageiro, 2003), com mínimo igual a 3 e máximo igual a 15. A mediana é de 7 e 

a média de 7,6. 

A sub-escala Satisfação do Cuidador tem uma distribuição assimétrica 

positiva (skewness/std error=7,36 e kurtosis/std error=6,3), com mínimo de 5 e 

máximo 25. 

 A mediana é igual 8 e a média é de 10,0. Os casos 122, 127 e 130, 134, 

176, 200 e 212 são outliers moderados (valores que se afastam 

significativamente da grande maioria dos valores da amostra).  

Por exemplo, o cuidador identificado com o caso 130 na amostra, tem um 

índice de satisfação igual a 25, ou seja, sente a satisfação mais baixa mensurável 

nesta escala (Esta cuidadora tem 33 anos e é nora da idosa). 

Se se retirarem os outliers da sub-escala Satisfação do Cuidador a média é 

de 9,5 e o desvio padrão de 3,03. O valor máximo é 19 e o mínimo de 5. 
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A sub-escala Impacte do Cuidado tem distribuição simétrica e mesocúrtica 

(skewness/std error=-1,6 e kurtosis/std error=-1,1), com mínimo de 5 e máximo 

25. A mediana é igual 16 e a média é de 15,5. 

 

 

5.10.1.7 – Caracterização das sub-escalas do Perfil dos Estados de 

Humor (POMS) 

 

Tal como foi anteriormente referido, o POMS é constituído por seis sub-

escalas.  

O quadro 8 resume para estas sub-escalas, os valores da média, desvio 

padrão, mínimo e máximo. 

 

 

Quadro 8 – Média, desvio padrão, mínimo e máximo para as sub-escalas do Perfil dos 

Estados de Humor 

 MédiaMédiaMédiaMédia    Desvio padrãoDesvio padrãoDesvio padrãoDesvio padrão    MínimoMínimoMínimoMínimo    MáximoMáximoMáximoMáximo    

Tensão-Ansiedade 8,4 6,04 -3 26 

Depressão-Rejeição 12,0 10,2 0 47 

Cólera-Hostilidade 10,0 8,0 0 41 

Vigor-Actividade 14,4 5,6 1 30 

Fadiga-Inércia 8,4 5,3 0 22 

Confusão-Desorientação 1,8 3,8 -4 15 

 
 
Nestas sub-escalas, quanto maior é o valor obtido maior é a Tensão- 

Ansiedade, a Depressão-Rejeição, a Cólera-Hostilidade, o Vigor-Actividade, a 

Fadiga-Inércia, e a Confusão-Desorientação. 

Os diagramas seguintes mostram a distribuição dos valores obtidos pelos 

cuidadores, em cada uma destas sub-escalas. 
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Gráfico 7 – Diagramas de caixa de bigodes das sub-escalas do Perfil dos 

Estados de Humor  

 

 

A sub-escala Tensão_Ansiedade tem distribuição simétrica e mesocúrtica 

(skewness/std error=1,92 e kurtosis/std error=1,5). 

A sub-escala Depressão-Rejeição tem 11 outliers, com valores maiores ou 

iguais a 34, é assimétrica positiva e platicúrtica. 

Depois de eliminados os outliers continua assimétrica positiva 

(skewness/std error=4,6). Passa, no entanto, a ser mesocúrtica (kurtosis/std 

error=-0,056).  

A sub-escala Cólera-Hostilidade tem 4 outliers, com valores maiores ou 

iguais a 32 e apresenta uma distribuição assimétrica positiva e platicúrtica.  

Depois de eliminados os outliers continua com distribuição assimétrica 

positiva.  

A sub-escala Vigor-Actividade é simétrica e mesocúrtica (skewness/std 

error=0,56 e kurtosis/std error=1,58). 

A sub-escala Fadiga-Inércia é ligeiramente assimétrica negativa e 

mesocúrtica (skewness/std error=-2,8 e kurtosis/std error=-1,7). A média, a 



- ESTUDO DO IMPACTE DO CUIDADO NOS CUIDADORES - 
 

 
 

 
CAPÍTULO V      - 260 - 

média aparada a 5% e a mediana estão relativamente próximas (8,42; 8,21 e 

8,00, respectivamente).  

A sub-escala Confusão-Desorientação tem 7 outliers, com valores maiores 

ou iguais a 12, e é assimétrica positiva e platicúrtica (skewness/std error=6,6 e 

kurtosis/std error=5,1). 

Os outliers são os casos 17, 111, 146, 147, 153, 160, 176. 

Depois de eliminados os outliers continua assimétrica positiva.  

 

 

5.10.1.8 – Caracterização dos Indicadores da Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 

 

O quadro 9 apresenta os valores médios e respectivos desvios padrão dos 

valores dos itens dos indicadores Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da 

Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida.  

Apresentam-se ainda neste quadro os valores, máximo e mínimo, destes 

itens. 

 

Quadro 9 – Média, desvio padrão, mínimo e máximo para os indicadores 

Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 

 MédiaMédiaMédiaMédia    Desvio padrãoDesvio padrãoDesvio padrãoDesvio padrão    MínimoMínimoMínimoMínimo    MáximoMáximoMáximoMáximo    

Autoavaliação da Saúde 2,95 0,855 1 5 

Autoavaliação da Saúde Comparada 2,72 0,879 1 5 

Autoavaliação da Qualidade de Vida 2,90 0,737 1 5 

 
 
Os valores mínimos e máximos verificados em cada uma das escalas de 

avaliação do quadro anterior são os valores mínimos e máximos possíveis. 

Nestes indicadores quanto maior é o valor obtido, pior é a Autoavaliação 

da Saúde, da Saúde Comparada e da Qualidade de Vida. 

Os diagramas seguintes ilustram a distribuição dos valores obtidos pelos 

cuidadores, em cada um destes indicadores. 
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Gráfico 8 – Diagramas de caixa de bigodes dos indicadores da Autoavaliação 

da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida  

 

 

A variável Autoavaliação da Saúde é, tal como se pode constatar no 

diagrama, uma variável simétrica e sem valores extremos. 

A variável Autoavaliação da Saúde Comparada é uma variável assimétrica 

positiva (skweness.std error=2,9) e mesocúrtica (kurtosis/std error=0,66). Tem 

quatro outliers com valores iguais a 5. 

A variável Autoavaliação da Qualidade de Vida é uma variável assimétrica 

positiva e platicúrtica. Tem quatro outliers com valores iguais a 5. 

 

 

5.10.2 – Análise correlacional: variáveis associadas ao impacte do 

cuidado  

 

Com este estudo, pretendeu-se precisar as relações estabelecidas entre as 

variáveis sócio-demográficas, clínicas e dependência funcional dos idosos, as 

variáveis sócio-demograficas dos cuidadores e as variáveis contextuais, e as sub-

escalas e valor global da Escala de Avaliação do Cuidado Informal, sub-escalas e 
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valor global do Perfil dos Estados de Humor (POMS), Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida dos 

cuidadores. 

Dado o número elevado de variáveis em estudo, optou-se por apresentar, 

apenas, os resultados estatisticamente significativos. 

Os resultados do estudo são apresentados e analisados em função das 

hipóteses formuladas. 

 

 

5.10.2.1 - Variáveis sócio-demográficas, clínicas e funcionalidade dos 

idosos 

 

A associação entre as variáveis dos idosos e as variáveis dependentes foi 

testada, tendo por base a Hipótese 1. 

 

 

Hipótese 1: 

Prevê-se uma correlação fraca entre as variáveis sócio-demográficas, 

clínicas e a dependência física e instrumental dos idosos e a percepção dos 

cuidadores quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida, Estado de 

Humor e Avaliação do Cuidado Informal.  

A associação entre as variáveis sócio-demográficas dos idosos e o valor 

global e sub-escalas da Escala de Avaliação do Cuidado Informal, valor global e 

sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor, indicadores de Autoavaliação da 

Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida 

foi estudada quer recorrendo ao R de Pearson, para a variável quantitativa idade, 

quer ao teste t, para as variáveis nominais (género, escolaridade, estado civil e 

tipo de reforma), não tendo sido encontrada uma associação estatisticamente 

significativa entre nenhuma destas variáveis. 

No estudo da associação entre as variáveis clínicas dos idosos (diagnóstico 

clínico) e a funcionalidade (física e instrumental) e o valor global e sub-escalas da 

Escala de Avaliação do Cuidado Informal, valor global e sub-escalas do Perfil dos 
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Estados de Humor, Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida, recorreu-se ao teste t.  

No que concerne aos resultados deste estudo, não foi encontrada 

nenhuma relação estatisticamente significativa para a variável diagnóstico clínico.  

 
Funcionalidade dos idosos 

 

O estudo das diferenças de percepção dos cuidadores relativamente  ao 

Estado de Humor, Avaliação do Cuidado Informal, Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida, em 

função da dependência funcional física dos idosos, foi realizado criando-se à 

partida dois grupos: idosos independentes e idosos dependentes. Os 

independentes são os idosos que pertencem à categoria A da classificação 

segundo Katz (1963), ou seja, são considerados independentes em todas as 

actividades. Os idosos dependentes são aqueles que pertencem às restantes 

categorias, ou seja, são dependentes em pelo menos uma das actividades. Os 

resultados da aplicação do teste t a estes grupos apresentam-se no quadro 

seguinte. 

 

Quadro 10 – Média, desvio padrão e valor do teste t para duas amostras 

independentes segundo a dependência funcional física dos idosos 

Dependência funcional física 

Independente  
(n=33) 

Dependente  
(n=181) 

 

M DP M DP 

Valor 
do teste 

Valor  
de p 

Avaliação do Cuidado Informal       

  Sub-escalas       

  Sobrecarga Subjectiva 9,70 4,31 7,19 3,31 3,18 0,003* 

  Satisfação do Cuidador 11,88 5,13 9,68 3,49 2,35 0,024* 

POMS       

  Sub-escalas       

  Depressão-Rejeição 8,27 7,37 12,69 10,53 3,49 0,005* 

  Fadiga-Inércia 6,45 3,91 8,77 5,48 2,98 0,005* 
 

* p < 0,05 
** p < 0,001 
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Analisando os valores apresentados no quadro 10 e no que concerne ao 

estudo das diferenças de percepção dos cuidadores relativamente à Avaliação do 

Cuidado Informal, pode concluir-se que os índices de Sobrecarga Subjectiva e de 

Satisfação do Cuidador são, em média, maiores nos cuidadores de idosos 

independentes do que os cuidadores de idosos dependentes (p=0,003; t=3,18) e 

(p=0,024; t=2,35), respectivamente. Por conseguinte, pode dizer-se que os 

cuidadores de idosos independentes na satisfação das actividades básicas da vida 

diária sentem menor Satisfação e menor Sobrecarga Subjectiva do que os 

cuidadores de idosos dependentes nestas actividades. 

Dos resultados obtidos na avaliação das diferenças de percepção do 

Estado de Humor pode concluir-se que os índices de Depressão-Rejeição 

(p=0,005; t=3,49) e Fadiga-Inércia (p=0,005; t=2,98) são menores, em média, nos 

cuidadores de idosos independentes (8.27 e 6.45, respectivamente) do que nos 

cuidadores de idosos dependentes (12,69 e 8,77 respectivamente), ou seja, os 

cuidadores de idosos independentes sentem menor Depressão-Rejeição e Fadiga-

Inércia, comparativamente aos cuidadores de idosos dependentes. 

 

Pelo facto dos idosos serem dependentes nas actividades instrumentais, a 

associação entre a variável funcionalidade instrumental e as variáveis 

dependentes, não foi objecto de estudo. 

Contudo, pode afirmar-se que a Hipótese 1 foi confirmada. Os resultados 

não revelam qualquer relação com o diagnóstico clínico e, ao nível da 

funcionalidade física, estendem-se, apenas, às sub-escalas Sobrecarga Subjectiva, 

Satisfação do Cuidador, Depressão-Rejeição e Fadiga-Inércia. Salienta-se, também, 

que as diferenças de médias entre cuidadores de idosos independentes e 

dependentes, para estas variáveis (quadro 10) são pequenas (os valores de 8,77- 

6,45=2,32 na sub-escala Fadiga-Inércia, são um exemplo). 

 

 

5.10.2.2 - Variáveis sócio-demográficas dos cuidadores 

 

A associação entre as variáveis sócio-demográficas do cuidador e as 

variáveis dependentes foi testada, tendo por base a Hipótese 2. 
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Hipótese 2: 

Prevê-se uma correlação forte entre as variáveis sócio-demográficas dos 

cuidadores e a percepção destes quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, 

Qualidade de Vida, Estado de Humor e Avaliação do Cuidado Informal. 

 
VARIÁVEL “SEXO” 

 

Estudou-se a existência de diferenças entre o sexo do cuidador e o valor 

global e sub-escalas da Escala de Avaliação do Cuidado Informal, valor global e 

sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor, indicadores Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida 

recorrendo ao teste U. Contudo, foram encontradas apenas diferenças 

estatisticamente significativas para a sub-escala Impacte do Cuidado (U=1243,50; 

p=0,038) da Escala de Avaliação do Cuidado Informal. Este resultado indica que 

os cuidadores homens sentem menor Impacte do Cuidado do que os cuidadores 

do sexo feminino, uma vez que o valor, em média, para esta sub-escala é menor 

nos homens do que nas mulheres, tal como se pode verificar no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Média, desvio padrão e valor do teste U para a variável sexo do cuidador 

Sexo 

Masculino 
(n=18) 

Feminino 
(n=196) 

Valor 
do teste 

U 

Valor 
de p 

 

M DP M DP   

Avaliação do Cuidado Informal       

Sub-escala       

Impacte do Cuidado 17,56 3,22 15,30 4,58 1243,50 0,038* 

  * p ≤ 0,05 

 
VARIÁVEL “IDADE” 

 
Para se avaliar a associação entre a idade do cuidador e o valor global e 

sub-escalas da Escala de Avaliação do Cuidado Informal, valor global e sub-

escalas do Perfil dos Estados de Humor, indicadores de Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida, 
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realizou-se uma correlação (Ró de Spearman). Os resultados significativos 

apresentam-se no Quadro 12. 

 
Quadro 12 – Correlação entre a variável idade do cuidador e as sub-escalas do POMS, 

Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 

Idade do cuidador R Valor de p 

POMS   

Sub-escalas   

Depressão-Rejeição 0,337 0,000** 

Vigor-Actividade -0,411 0,000** 

Fadiga-Inércia 0,313 0,000** 

Confusão-Desorientação 0,295 0,000** 

Autoavaliação da Saúde 0,303 0,000** 

Autoavaliação da Saúde Comparada  0,259 0,000** 

Autoavaliação da Qualidade de Vida 0,162 0,018* 

* p < 0,05 

** p < 0,001 
 
 
Pela análise do Quadro 12 verifica-se que existe uma correlação positiva 

entre a idade dos cuidadores e a percepção destes, relativa à Depressão-Rejeição, 

à Fadiga-Inércia e à Confusão-Desorientação. Pode concluir-se, então, que à 

medida que a idade aumenta, aumenta o valor das sub-escalas do POMS. Isto 

significa, que à medida que a idade aumenta, aumenta a Depressão-Rejeição, a 

Fadiga-Inércia e a Confusão-Desorientação. Verifica-se uma correlação negativa 

entre a idade dos cuidadores e a sua percepção do Vigor-Actividade. O sinal 

negativo desta correlação significa que à medida que a idade do cuidador 

aumenta diminui o índice do Vigor-Actividade (diminuindo assim o Vigor-

Actividade sentido pelos cuidadores). A força destas correlações é fraca, sendo a 

correlação entre a idade e a sub-escala Vigor-Actividade aquela onde se verifica 

maior intensidade (R= - 0,411). 

Verifica-se também a existência de uma correlação positiva e fraca entre a 

idade dos cuidadores e a Autoavaliação da Saúde, Saúde Comparada e da 

Qualidade de Vida. Nestes casos, pode concluir-se, que à medida que a idade do 

cuidador aumenta, aumentam os índices da Saúde, da Saúde Comparada e da 
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Qualidade de Vida. Este resultado reflecte, então, percepção de pior Saúde, Saúde 

Comparada e Qualidade de Vida. 

 
VARIÁVEL “ESCOLARIDADE” 

 

O estudo de algum efeito diferenciado, na percepção da Avaliação do 

Cuidado Informal, do Estado de Humor, da Autoavaliação da Saúde, Saúde 

Comparada e da Qualidade de Vida, devido à escolaridade, foi realizado 

procedendo à formação (na amostra) de 3 grupos (Sem escolaridade n= 48; 

Escolaridade básica n= 107 e Escolaridade média e superior n= 59).  

Pretendeu-se saber, se as diferenças das médias observadas entre os três 

grupos para as variáveis mencionadas eram ou não estatisticamente 

significativas. Caso a diferença fosse significativa, pretendia-se saber, ainda, qual 

a tendência da variação (ou seja, entre que grupos existia diferença) dos índices 

da Escala de Avaliação do Cuidado Informal, do Perfil dos Estados de Humor e 

dos indicadores da Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida, consoante o nível de escolaridade. 

 

Quadro 13 – Média, desvio padrão e valor do teste F para a variável escolaridade do 

cuidador 

Escolaridade 

Sem 
escolaridade 

(n= 48) 

Escolaridade 
básica  

(n=107) 

Escolaridade 
média ou 

superior (n=59)  

M/DP M/DP M/DP 

ANOVA 
Valor 

 do teste  
F 

Valor  
de p 

POMS       

 Valor global 36,25/33,31 26,82/30,65 16,86/34,83 Entre  
grupos 4,77 0,009** 

 Sub-escalas       

  Depressão-Rejeição 16,13/10,81 11,71/9,36 9,20/10,31 Entre 
grupos 6,48 0,002** 

  Vigor-Actividade 12,92/5,49 14,28/5,23 15,81/6,20 Entre 
grupos 3,63 0,028* 

  Fadiga-Inércia 9,81/5,00 8,48/5,00 7,17/5,91 Entre 
grupos 3,35 0,037* 

  Confusão-Desorientação 3,13/3,51 1,73/3,74 0,95/3,95 Entre 
grupos 4,54 0,012* 

Autoavaliação da Saúde 3,27/0,74 2,95/0,79 2,69/0,97 Entre 
grupos 6,31 0,002** 

Autoavaliação da Saúde 
Comparada 

3,00/0,83 2,73/0,83 2,49/0,95 Entre 
grupos 4,58 0,011* 

Autoavaliação da 
Qualidade de Vida 

3,13/0,82 2,88/0,65 2,75/0,78 Entre 
grupos 3,66 0,027* 

* p < 0,05 

** p < 0,01 
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Pela análise do quadro 13 pode concluir-se que existe, pelo menos, um 

grupo com índice de valor global do Estado de Humor (F=4,77; p=0,009), índices 

de Depressão-Rejeição (F=6,48; p=0,002), Vigor-Actividade (F=3,63; p=0,028), 

Fadiga-Inércia (F=3,35; p=0,037), Confusão-Desorientação (F=4,54; p=0,012), 

Autoavaliação da Saúde (F=6,31; p=0,002), Autoavaliação da Saúde Comparada 

(F=4,58; p=0,011) e Autoavaliação da Qualidade de Vida (F=3,66; p=0,027), 

diferentes dos restantes. 

 

Quadro 14 – Resultados da aplicação do teste de Bonferroni para a análise da 

tendência 

Escolaridade 

 Grupos 
Diferença 
de médias 

Valor de p 

POMS    

  Valor global 
Sem escolaridade - 
Escolar. Med. e Sup 

13,39 0,007** 

  Sub-escalas    

Sem escolaridade - 
Escolaridade Básica 

4,42 0,034* 
    Depressão-Rejeição 

Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

6,92 0,001** 

    Vigor-Actividade 
Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

-2,90 0,024* 

    Fadiga-Inércia 
Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

2,64 0,031* 

    Confusão-Desorientação 
Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

2,18 0,009** 

Autoavaliação da Saúde 
Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

0,58 0,001** 

Autoavaliação da Saúde Comparada 
Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

0,51 0,008** 

Autoavaliação da Qualidade de Vida 
Sem escolaridade – 
Escolar. Med. e Sup 

0,38 0,024* 

 * p < 0,05 

 ** p ≤ 0,01 
 

Pela análise do quadro 14 verifica-se que as diferenças de médias 

significativas são entre os grupos Sem escolaridade e Com escolaridade média e 

superior, exceptuando-se apenas a sub-escala Depressão-Rejeição, onde existe 

também diferença significativa entre os grupos Sem escolaridade e Com 

escolaridade básica.  
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Pela análise do quadro 14 pode dizer-se que: 

• O índice da Depressão-Rejeição é, em média, maior nos cuidadores Sem 

escolaridade do que nos cuidadores Com escolaridade básica (p=0,034) 

e nos cuidadores Com escolaridade média e superior (p=0,001). 

Significa que os cuidadores menos escolarizados percepcionam maior 

Depressão-Rejeição. 

• O índice do Vigor-Actividade é, em média, maior no grupo com 

escolaridade média e superior do que nos cuidadores Sem escolaridade 

(p=0,024). Significa que os cuidadores menos escolarizados 

percepcionam menor Vigor-Actividade. 

• O índice de Fadiga-Inércia é, em média, maior nos cuidadores Sem 

escolaridade, do que nos cuidadores Com escolaridade média e 

superior (p=0,031), pelo que se pode dizer, que os cuidadores menos 

escolarizados sentem maior Fadiga-Inércia. 

• O índice de Confusão-Desorientação é, em média, maior nos 

cuidadores Sem escolaridade do que nos cuidadores Com escolaridade 

média e superior (p=0,009). Significa, então, que os cuidadores menos 

escolarizados percepcionam maior Confusão-Desorientação. 

• O índice da Autoavaliação da Saúde é, em média, maior nos cuidadores 

Sem escolaridade do que nos cuidadores Com escolaridade média e 

superior (p=0,001), embora o valor desta diferença seja bastante baixo. 

Este resultado reflecte a percepção de pior Saúde por parte dos 

cuidadores menos escolarizados. 

• O índice da Autoavaliação da Saúde Comparada é, em média, maior nos 

cuidadores Sem escolaridade do que nos cuidadores Com escolaridade 

média e superior (p=0,001), embora o valor desta diferença seja 

bastante baixo. Significa que os cuidadores menos escolarizados 

sentem pior Saúde Comparada (comparativamente aos outros). 

• O índice da Autoavaliação da Qualidade de Vida é, em média, maior nos 

cuidadores Sem escolaridade do que nos cuidadores Com escolaridade 

média e superior (p=0,024), embora o valor desta diferença seja, tal 

como nos dos casos anteriores, bastante baixo. Pode então dizer-se, 

que os cuidadores menos escolarizados sentem pior Qualidade de Vida. 
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VARIÁVEL “ESTADO CIVIL” 

 

O estudo da influência do estado civil dos cuidadores na Avaliação do 

Cuidado Informal, Estado de Humor, Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da 

Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida foi realizado procedendo 

à formação de 3 grupos (Solteiro(a), n= 27; casado(a), n= 164; e outros, n= 23). 

 

Quadro 15 – Média, desvio padrão e valor do teste Kruskal-Wallis para a variável 

estado civil do cuidador 

Estado civil 

Solteiro 
(n= 27) 

Casado 
(n=164) 

Outros 
(n=23)  

M/DP M/DP M/DP 

Valor do 
teste 

Valor  
de p 

Avaliação do Cuidado Informal      

Sub-escala      

  Sobrecarga Subjectiva 8,70/3,11 7,62/3,63 5,96/3,32 8,88 0,012* 

* p < 0,05 

 
 
Perante os resultados obtidos da aplicação do teste não paramétrico 

(Kruskal-Wallis) verifica-se que existe pelo menos um grupo cuja média é 

significativamente diferente da média dos outros grupos no que respeita à 

percepção da Sobrecarga Subjectiva dos cuidadores (H=8,88; p=0,012). 

 
VARIÁVEL “SITUAÇÃO LABORAL” 

 
O estudo da existência de diferenças significativas nas variáveis 

dependentes, devidas à situação laboral do cuidador (Activo ou Não activo), foi 

realizado através do teste t, para os dois grupos constituídos (Quadro 16). 
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Quadro 16 – Media, desvio padrão e valor do teste t para a variável situação laboral 

do cuidador 

Situação laboral 

Não activo 
(n =150) 

Activo 
(n =64) 

 

M DP M DP 

Valor do 
teste 

Valor  
de p 

Avaliação do Cuidado 
Informal 

      

Sub-escala       

Sobrecarga Subjectiva 7,07 3,09 8,77 4,34 -2,839 0,006** 

POMS       

Sub-escalas       

Tensão-Ansiedade 9,06 6,15 6,69 5,46 2,668 0,008** 

Depressão-Rejeição 13,73 11,01 7,97 6,53 4,749 0,000** 

Vigor-Actividade 13,62 5,69 16,22 5,12 -3,152 0,002** 

Fadiga-Inércia 9,10 5,41 6,81 4,80 -2,927 0,004** 

Confusão-Desorientação 2,22 3,98 0,91 3,21 2,336 0,020* 

Autoavaliação da Saúde 3,10 0,81 2,61 0,87 3,977 0,000** 

Autoavaliação da Saúde 
Comparada 

2,87 0,86 2,39 0,83 3,734 0,000** 

 * p < 0,05 

 ** p < 0,01 

 

 

Pela análise do quadro 16, pode concluir-se que, em média, o índice da 

Sobrecarga Subjectiva (t=-2,839; p=0,006) é superior quando os cuidadores têm 

uma situação laboral activa. Assim, os cuidadores profissionalmente activos 

percepcionam menor Sobrecarga Subjectiva do que os cuidadores que não estão 

nessa condição. 

Os índices Tensão-Ansiedade (t=-2,839; p=0,006), Depressão-Rejeição 

(t=2,668; p=0,008), Fadiga-Inércia (t=-2,927; p=0,004) e Confusão-Desorientação 

(t=2,336; p=0,020), são, em média, menores quando os cuidadores têm uma 

situação laboral activa. Significa, pois, que os cuidadores activos percepcionam 

menor Tensão-Ansiedade, Depressão-Rejeição e Fadiga-Inércia, do que os 

cuidadores não activos. 
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O valor do Vigor-Actividade (t=-3,152; p=0,002) é maior, em média, 

quando os cuidadores têm uma situação laboral activa. Esta superioridade revela 

que os cuidadores activos têm percepção de maior Vigor-Actividade. 

Os valores da avaliação da Saúde (t=3,977; p=0,000) e da avaliação da 

Saúde Comparada (t=3,734; p=0,000) são menores, em média, quando os 

cuidadores têm uma situação laboral activa. Esta desigualdade traduz uma 

melhor Saúde e Saúde Comparada para os cuidadores activos. 

 
VARIÁVEL “RENDIMENTO MENSAL” 

 

Para se estudar se o facto dos cuidadores terem rendimento líquido 

mensal diferente, interferia com a Avaliação do Cuidado Informal, com o Estado 

de Humor, Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida, procedeu-se à formação de dois grupos 

(rendimento familiar ≤ 500€ e rendimento familiar> 500€) e estudaram-se, 

recorrendo ao teste t, as diferenças entre as médias destas variáveis nos referidos 

grupos (Quadro 17). 

 

Quadro 17 – Média, desvio padrão e valor do teste t para a variável rendimento 

familiar do cuidador 

Rendimento familiar 

≤ 500 €(n=75) > 500 €(n=139) 
Valor do 
teste 

Valor de p 
 

M DP M DP   

POMS       

Sub-escala       

  Depressão-Rejeição 14,15 10,07 10,86 10,15 2,269 0,024* 

Autoavaliação da Saúde 3,19 0,75 2,83 0,88 2,989 0,003** 

Autoavaliação da Saúde 
Comparada 

2,91 0,77 2,63 0,92 2,367 0,019* 

Autoavaliação da 
Qualidade de Vida 

3,08 0,71 2,80 0,73 2,704 0,007** 

* p ≤ 0,05 

** p ≤ 0,01 
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Verifica-se pela análise dos resultados do quadro 17, que a média do 

índice da Depressão-Rejeição nos cuidadores com rendimento superior a 500 

euros é inferior à média da Depressão-Rejeição nos cuidadores com rendimento 

inferior ou igual a esse valor (t=2,269; p=0,024). Significa, então, que os 

cuidadores com rendimento superior a 500 euros sentem menor Depressão-

Rejeição. 

Verifica-se, ainda, que os índices da Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação 

da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida são inferiores 

(avaliação de melhor saúde, saúde comparada e qualidade de vida) nos 

cuidadores que têm um rendimento superior a 500€/mês (t=2,989; p=0,003), 

(t=2,367; p=0,019) e (t=2,704; p=0,007). 

 

VARIÁVEL “GRAU DE PARENTESCO” 

 

Para estudar algum efeito diferenciado, devido ao grau de parentesco, na 

percepção da Avaliação do Cuidado Informal, no Estado de Humor, na 

Autoavaliação da Saúde, na Autoavaliação da Saúde Comparada e na 

Autoavaliação da Qualidade de Vida, procedeu-se à formação de 3 grupos 

(Cônjuge n= 46; Filhos (as) n= 110 e Outros significativos n= 58). Pretendeu-se 

saber, se as diferenças das médias observadas entre os três grupos para as 

variáveis anteriormente mencionadas eram ou não estatisticamente significativas. 

Caso se estivesse perante uma diferença significativa, pretendia-se saber, 

ainda, qual a tendência da variação dos índices da Escala de Avaliação do Cuidado 

Informal, do Perfil dos Estados de Humor e dos indicadores Autoavaliação da 

Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida, 

consoante o grau de parentesco. 
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Quadro 18 – Média, desvio padrão e valor do teste F para a variável grau de 

parentesco entre idoso e cuidador 

Grau de parentesco 

Cônjuge 
(n= 46) 

Filhos (as) 
(n=110) 

Outros 
significativos 

(n=58)  

M/DP M/DP M/DP 

ANOVA 
Valor do 
teste F 

Valor 
de p 

Avaliação do 
Cuidado Informal 

      

Sub-escala       

 Sobrecarga Subjectiva 6,93/3,09 7,31/3,59 8,59/3,78 
Entre 
grupos 

3,42 0,035* 

POMS       

Sub-escalas       

  Depressão-Rejeição 16,39/16,67 11,62/9,96 9,28/9,32 
Entre 
grupos 

6,73 0,001** 

  Vigor-Actividade 11,41/5,18 14,24/5,33 17,07/5,36 
Entre 
grupos 

14,67 0,000** 

  Fadiga-Inércia 10,57/4,89 8,08/5.29 7,34/5,37 
Entre 
grupos 

4,34 0,005** 

  Confusão-
Desorientação 

3,20/3,99 1,67/3,77 1,03/3,48 
Entre 
grupos 

4,46 0,013* 

Autoavaliação da 
Saúde 

3,26/0,80 2,95/0,85 2,71/0,84 
Entre 
grupos 

5,65 0,004** 

Autoavaliação da 
Qualidade de Vida 

3,13/0,83 2,85/0,68 2,79/0,74 
Entre 
grupos 3,12 0,046* 

* p < 0,05 

** p ≤ 0,01 
 

 

Pela análise do quadro 18 constata-se que existe pelo menos um grupo 

com índice da sub-escala Sobrecarga Subjectiva (F=3,42; p=0,035), dos índices de 

Depressão-Rejeição (F=6,73; p=0,001), Vigor-Actividade (F=14,67; p=0,000), 

Fadiga-Inércia (F=4,34; p=0,005), Confusão-Desorientação (F=4,46; p=0,013), 

Autoavaliação da Saúde (F=5,65; p=0,004) e Autoavaliação da Qualidade de Vida 

(F=3,12; p=0,046), diferentes dos restantes. 
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Quadro 19 – Resultados da aplicação do teste de Bonferroni para a análise da 

tendência 

Grau de parentesco 

 Grupos 
Diferença de 

médias 
Valor de p 

Avaliação do Cuidado Informal    

Sub-escala    

  Sobrecarga Subjectiva Cônjuge - Outros significativos -1,65 0,05* 

POMS    

Sub-escalas    

Cônjuge -Filhos(as) 4,78 0,021* 
  Depressão-Rejeição 

Cônjuge - Outros significativos 7,12 0,001** 

Cônjuge -Filhos(as) 2,82 0,008** 

Cônjuge - Outros significativos 5,66 0,000**   Vigor-Actividade 

Filhos (as) - Outros significativos 2,83 0,004** 

Cônjuge -Filhos(as) 2,48 0,022* 
  Fadiga-Inércia 

Cônjuge - Outros significativos 3,22 0,006** 

  Confusão-Desorientação Cônjuge - Outros significativos 2,16 0,012* 

Autoavaliação da Saúde Cônjuge - Outros significativos 0,55 0,003** 

Autoavaliação da Qualidade de Vida Cônjuge - Outros significativos 0,337 0,044* 

* p < 0,05 

** p ≤ 0,01 
 

 

Analisando os quadros 18 e 19 observa-se que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre Cônjuge-Outros significativos (p=0,05) 

relativamente à sub-escala Sobrecarga Subjectiva. O valor médio desta sub-escala 

é menor nos Cônjuges do que nos Outros-significativos. Assim, os Cônjuges 

percepcionam maior sobrecarga. 

Pode dizer-se, ainda, que à medida que o grau de parentesco diminui 

(Cônjuge-Filhos-Outros significativos) a Depressão-Rejeição sentida pelos 

cuidadores também diminui, uma vez que o valor médio desta sub-escala é 

menor nos Filhos do que nos Cônjuges (p=0,021) e menor nos Outros 

significativos do que nos Cônjuges (p=0,001). 

Para a sub-escala Vigor-Actividade, comparando-se as médias do grupo 

Cônjuges com cada um dos restantes grupos verifica-se que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre Cônjuge-Filhos(as), Cônjuge-Outros 
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significativos (p=0,000). Existe também uma diferença significativa entre 

Filhos(as)-Outros significativos (p=0,004). O índice de Vigor-Actividade é menor 

nos Cônjuges e nos Filhos(as) quando comparado com o grupo dos Outros 

significativos. Tal significa que o Vigor-Actividade sentido é menor nos 

cuidadores que pertencem aos dois primeiros grupos.  

 

O gráfico 9 representa os valores das médias para este item em cada uma 

das categorias do grau de parentesco. 

 

 

Gráfico 9 – Médias da sub-escala Vigor-Actividade nos grupos 

relativos à variável grau de parentesco 

 

Pela análise do quadro 18 e 19 pode dizer-se, ainda, que à medida que o 

grau de parentesco diminui (Cônjuge-Filhos-Outros significativos) o índice da 

Fadiga-Inércia diminui (em média), verificando-se uma diferença maior quando se 

passa de Cônjuge-Filhos(as) (p=0,006) do que de Filhos(as)-Outros significativos 

(p=0,022). Esta constatação significa que a percepção da fadiga diminui quando 

se passa de Cônjuge para Filhos(as) e para Outros significativos.  
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Para a sub-escala Confusão-Desorientação, observa-se que existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre Cônjuge-Outros significativos 

(p=0,012). O valor médio é maior nos Cônjuges do que nos Outros-significativos. 

Logo, os Cônjuges percepcionam maior Confusão-Desorientação.  

Para a Autoavaliação da Saúde e pela análise dos quadros (18 e 19), pode 

dizer-se que à medida que o grau de parentesco diminui (Cônjuge-Outros 

significativos) o índice da Autoavaliação da Saúde também diminui (p=0,033). Os 

Cônjuges apresentam, então, pior percepção da Saúde. 

Para a Qualidade de Vida e pela análise do quadro 19 pode dizer-se, ainda, 

que à medida que o grau de parentesco diminui (Cônjuge-Outros significativos) o 

índice da Qualidade de Vida diminui (p=0,05), ou seja, os cuidadores Cônjuges 

percepcionam pior Qualidade Vida. 

 

Quadro 20 – Média, desvio padrão e valor do teste Kruskal-Wallis para a variável 

grau de parentesco entre idoso e cuidador  

Grau de parentesco 

Cônjuge 
(n= 46) 

Filhos(as) 
(n=110) 

Outros 
significativos 

(n=58)  

M/DP M/DP M/DP 

Valor do 
teste 

Valor 
de p 

Autoavaliação da Saúde 
Comparada 

3,02/0,77 2,67/0,89 2,59/0,90 8,258 0,016* 

* p < 0,05 

 

 

Perante os resultados obtidos da aplicação do teste não paramétrico 

(Kruskal-Wallis), verifica-se que existe uma diferença estatisticamente significativa 

entre os três grupos em termos da Saúde Comparada (H=8,258; p=0,016). 

Embora o teste de Kruskal-Wallis não informe entre que grupos é que a diferença é 

significativa, e comparando estes resultados com os resultados do estudo da 

Autoavaliação da Saúde e Autoavaliação Qualidade de Vida (quadros 18 e 19), 

poder-se-á assumir que a diferença significativa será entre Cônjuges e os Outros-

significativos. Portanto, os Cônjuges têm, em média, maior índice de Saúde 
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Comparada que os Outros-significativos, o que significa que percepcionam pior 

Saúde Comparada.  

 

VARIÁVEL “RESIDÊNCIA” 

 

Quanto à variável residência, foram criados 3 grupos em função da 

classificação das freguesias (Urbana=91, Periurbana=69 e Rural=54), aplicando-se 

o teste da ANOVA para analisar a existência de diferenças entre estes grupos e as 

variáveis dependentes: Avaliação do Cuidado Informal, Perfil dos Estados de 

Humor, Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação Qualidade de Vida. Porém, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas.  

 

Pode dizer-se que, em função dos resultados apresentados relativos às 

“Variáveis sócio-demográficas dos cuidadores”, a Hipótese 2 foi parcialmente 

confirmada, uma vez que, de todas as variáveis sócio-demográficas dos 

cuidadores, apenas as anteriormente apresentadas revelaram uma correlação 

significativa com as variáveis dependentes.  

 

 

5.10.2.3 - Variáveis contextuais 

 

A associação entre as variáveis do contexto do cuidado e as variáveis 

dependentes foi testada, tendo por base a Hipótese 3 e a Hipótese 4. 

Atendendo ao preconizado na literatura, sobre o efeito potencialmente 

«moderador» dos recursos pessoais e sociais na percepção do impacte do 

cuidado, formulou-se uma hipótese independente para estes recursos (Hipótese 

4).  

 

Hipótese 3: 

Prevê-se uma correlação forte entre as variáveis contextuais e a percepção 

dos cuidadores quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida, 

Estado de Humor e Avaliação do Cuidado Informal. 
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Hipótese 4: 

Prevê-se que efeitos da prestação de cuidados (impacte/sobrecarga) sejam 

moderados pelos recursos pessoais dos cuidadores: sentido de competência, 

rendimento mensal, ter ajuda de um cuidador secundário, ter ajuda doméstica, 

ter ajuda paga, sentido de competência e pelo recurso social – suporte social. 

 

VARIÁVEL “COABITAÇÃO” 

 

Para o estudo da variável coabitação procedeu-se à formação de dois 

grupos (os que viviam e os que não viviam com o idoso). O teste estatístico 

utilizado para este fim foi o teste t para duas amostras independentes. Os 

resultados podem ser observados no quadro 21. 

 

Quadro 21 – Média, desvio padrão e valor do teste t para a variável coabitação 

Coabitação 

Sim (n=150) Não (n=64) 
 

M DP M DP 

Valor do 
teste 

Valor 
de p 

POMS       

Sub-escalas       

  Depressão-Rejeição 13,43 10,63 8,69 8,37 3,488 0,001** 

  Vigor-Actividade 13,84 5,89 15,70 4,78 -2,430 0,016* 

  Fadiga-Inércia 9,11 5,16 6,78 5,40 2,987 0,003** 

  Confusão-Desorientação 2,29 3,90 0,75 3,38 2,745 0,007** 

* p ≤ 0,05 

** p ≤ 0,01 
 

Perante os resultados obtidos da aplicação do teste t verifica-se que a 

população de cuidadores que vive com o idoso tem índices médios de Depressão-

Rejeição (t=3,488; p= 0,001), Fadiga-Inércia (t=2,987; p= 0,003) e Confusão-

Desorientação (t=2,745; p= 0,007) maiores do que os cuidadores que não vivem 

com o idoso. Significa, então, que os cuidadores que vivem com o idoso 

percepcionam maior Depressão-Rejeição, maior Fadiga-Inércia e maior Confusão-

Desorientação, comparativamente aos que não vivem. 

Também, a média da sub-escala Vigor-Actividade, nos cuidadores que 

vivem com o idoso, é diferente da média dessa sub-escala nos cuidadores que 

não vivem (t=-2,430; p= 0,004), o que significa que os cuidadores que coabitam 
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com idoso sentem menor vigor, comparativamente aos que não estão nessa 

situação. 

 

VARIÁVEL “CUIDAR MAIS DO QUE UM IDOSO” 

 

O estudo de diferenças significativas associadas à Avaliação do Cuidado 

Informal, Estado de Humor, Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde 

Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida, devidas ao facto de o cuidador 

cuidar de um ou cuidar mais do que um idoso, realizou-se através do teste t (para 

estes dois grupos de cuidadores). 

Os resultados permitiram verificar uma diferença significativa ao nível da 

sub-escala da Satisfação do Cuidador (p=0,005; t= -2,82), observando-se que, os 

cuidadores que cuidam mais do que um idoso têm um índice médio de Satisfação 

menor do que os cuidadores que cuidam apenas de um idoso. Estes dados 

reflectem maior satisfação por parte dos cuidadores que cuidam mais do que um 

idoso. 

 

VARIÁVEL “HORAS DE CUIDADO DIÁRIO” 

 

A influência da variável número de horas de cuidado diário nas variáveis 

dependentes: Avaliação do Cuidado Informal, Estado de Humor, Autoavaliação da 

Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida, 

foi estudada procedendo-se à formação de dois grupos (horas de cuidado diário ≤ 

5 e horas de cuidado diário> 5). Os resultados podem ser observados no quadro 

22. 
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Quadro 22 – Média, desvio padrão e valor do teste t para a variável horas de cuidado 

diário 

Horas de cuidado diário 

 ≤ 5  
(n= 103) 

> 5 
(n= 111)  

M DP M DP 

Valor do 
teste 

Valor 
de p 

Avaliação do Cuidado Informal       

Sub-escala       

  Sobrecarga Subjectiva 8,23 3,81 6,96 3,26 2,608 0,010** 

POMS       

Sub-escalas       

  Depressão-Rejeição 10,59 9,66 13,32 10,58 -1,967 0,050* 

  Fadiga-Inércia 7,68 4,73 9,10 5,76 -1,975 0,050* 

* p ≤ 0,05 

** p < 0,01 
 

 

Os resultados permitem constatar que o índice médio da Sobrecarga 

Subjectiva (t=2,608; p =0,010) nos cuidadores que cuidam mais de 5 horas por 

dia é menor do que a média da Sobrecarga Subjectiva nos cuidadores que cuidam 

menos de 5 horas por dia. Significa, pois, que os cuidadores que cuidam mais de 

5 horas diárias percepcionam maior sobrecarga do que os cuidadores que cuidam 

menos do que este número de horas.  

O índice médio da Depressão-Rejeição e Fadiga-Inércia (t=-1,967; p=0,050) 

e (t=-1,975; p=0,050) nos cuidadores que cuidam mais de 5 horas por dia é maior 

do que nos cuidadores que cuidam menos de 5 horas. Este resultado traduz 

maior depressão e maior fadiga para os cuidadores que cuidam mais de 5 horas 

diárias, comparativamente aos cuidadores que cuidam menos de 5 horas.  

 

VARIÁVEL “ANOS DE CUIDADO” 

 

A existência de associação entre a variável anos de cuidado e as variáveis 

dependentes foi estudada criando-se à partida dois grupos (≤ 6 anos e> 6 anos). 

Porém, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 
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VARIÁVEL “TER AJUDA NO TRABALHO DOMÉSTICO” 

 

Para se inferir sobre a existência de associação entre a variável ter ajuda 

no trabalho doméstico e as variáveis dependentes, procedeu-se à aplicação do 

teste t para amostras independentes. Porém, não foram encontradas diferenças 

significativas. 

 
VARIÁVEL “TER AJUDA PAGA ” 

 

Para o estudo da associação entre a variável ter ajuda paga para cuidar e 

as variáveis dependentes, utilizou-se o teste t para estes dois grupos. Contudo, 

não foram encontradas diferenças significativas. 

 
VARIÁVEL “HORAS DE CUIDADO DIÁRIO PAGAS” 

 

Em relação à variável horas de cuidado diário pagas não foi realizado 

nenhum teste estatístico, uma vez que, um dos grupos apresentava uma 

dimensão muito pequena (Horas de cuidado diário pagas ≤10, n= 21, Horas de 

cuidado diário pagas> 10, n=5). 

 

Em relação à variável “ACONTECIMENTO MARCANTE NOS ÚLTIMOS 6 

MESES” criaram-se dois grupos, os que referiram ter havido um acontecimento e 

os que referiram não ter havido esse acontecimento (Sim= 102 e Não= 112) e 

aplicou-se o teste t para amostras independentes. Contudo, não foram 

encontradas diferenças significativas.  

 

VARIÁVEL “TER CUIDADOR SECUNDÁRIO” 

 

O estudo do efeito da variável ter um cuidador secundário nas variáveis 

dependentes foi realizado procedendo-se à formação de dois grupos (Sim, n=52; 

Não, n=162) e à aplicação do teste t para os dois grupos constituídos (Quadro 

23). 
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Quadro 23 – Media, desvio padrão e valor do teste t para a variável ter cuidador 

secundário 

Ter cuidador secundário 

Sim (n=52) Não (n=162)  
 

M DP M DP 

Valor do 
teste 

Valor de 
p 

Avaliação do Cuidado 
Informal 

      

Sub-escalas       

   Impacte do Cuidado 16,88 4,20 15,04 4,54 2,591 0,010** 

   Sobrecarga Subjectiva 9,33 3,38 7,01 3,48 4,208 0,000** 

POMS       

Sub-escalas       

   Tensão-Ansiedade 6,85 6,18 8,83 5,94 -2,080 0,039* 

   Depressão-Rejeição 9,58 9,66 12,79 10,30 -1,987 0,048* 

   Cólera-Hostilidade 7,96 8,23 10,65 7,85 -2,124 0,035 * 

   Vigor-Actividade 16,48 5,34 13,73 5,58 3,126 0,002** 

   Fadiga-Inércia 7,08 5,06 8,85 5,35 -2,100 0,037* 

Autoavaliação da Saúde 2,69 0,81 3,04 0,86 2,564 0,011* 

Autoavaliação da Saúde 
Comparada 

2,46 0,80 2,81 0,89 2,507 0,013* 

    * p < 0,05 

    ** p < 0,01 

 

 

Pela análise dos dados pode concluir-se que as médias das sub-escalas 

Impacte do Cuidado (t=2,591; p=0,010) e Sobrecarga Subjectiva (t=4,208; 

p=0,000) são superiores quando não há um cuidador secundário. Estes 

resultados significam que os cuidadores que têm um cuidador secundário 

apresentam menor sobrecarga e menor impacte, do que os cuidadores que não 

dispõem desta ajuda. 

No que diz respeito às sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor verifica-

se que os cuidadores que não têm ajuda de outro cuidador apresentam maior 

índice médio de Tensão-Ansiedade (t=-2,080; p=0,000), Depressão-Rejeição (t=-

1,987; p=0,048), Cólera-Hostilidade (t=-2,124; p=0,035) e Fadiga-Inércia (t=-

2,100; p=0,037) do que aqueles que têm essa ajuda. Significa, então, que os 

cuidadores que não têm cuidador secundário percepcionam maior Tensão-

Ansiedade, Depressão-Rejeição Cólera-Hostilidade e Fadiga-Inércia. Os cuidadores 
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que não têm cuidador secundário apresentam, ainda, menor índice médio de 

Vigor-Actividade, o que significa que percepcionam menor vigor.   

Os cuidadores que têm a ajuda de outro cuidador têm em média menor 

valor na avaliação da Saúde e da Saúde Comparada. Significa, então, que têm 

percepção de melhor Saúde e melhor Saúde Comparada.  

 

Relativamente às variáveis “TER SUPORTE SOCIAL” e “ TIPO DE SUPORTE 

SOCIAL”, não foi realizado nenhum teste estatístico em virtude de os grupos 

apresentarem uma dimensão muito pequena (Centro social, n=26, directamente 

da Segurança social, n=1, Outros, n=4) e (Informativo e Instrumental, n=3, 

Instrumental, n=28), respectivamente. 

 

VARIÁVEL “SENTIDO DE COMPETÊNCIA” 

 

A associação entre o sentido de competência do cuidador/ter 

conhecimentos e competências para cuidar (estar preparado) e as variáveis 

dependentes foi estudada procedendo-se à divisão da amostra em dois grupos 

(Não preparado = Muito pouco preparado + Pouco preparado) e (Sim = Mais ou 

menos preparado + Bastante preparado + Muito preparado). Depois de se estudar 

a normalidade das variáveis, nestes grupos, estudaram-se as diferenças entre as 

médias, recorrendo ao teste t e ao teste de Mann Whitney, para as variáveis com 

distribuição normal e para as que não respeitavam este requisito, 

respectivamente.  
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Quadro 24 – Média, desvio padrão e valor do teste U para a variável sentido de 

competência do cuidador 

Sentido de competência 

Não (n=29) Sim (n=185) 
 

M DP M DP 

Valor 
do teste 

U 

Valor de 
p 

Avaliação do Cuidado Informal       

Valor global 33,66 7,81 33,48 6,41 1977,00 0,025* 

Sub-escalas       

   Impacte do cuidado 13,38 4,75 15,79 4,40 1786,50 0,004** 

   Sobrecarga Subjectiva 6,10 3,11 7,79 3,61 1935,50 0,015 * 

Autoavaliação da Saúde 3,52 0,83 2,86 0,83 1602,50 0,000** 

Autoavaliação da Qualidade de 
Vida 

3,45 0,95 2,81 0,66 1649,50 0,000** 

* p ≤ 0,05 
** p ≤ 0,01 

 

 

Perante os resultados obtidos da aplicação do teste não paramétrico 

(Mann-Whitney) verifica-se que existe diferença entre a população de cuidadores 

que não se sente com competência para cuidar e a população de cuidadores que 

manifesta sentido de competência, no que concerne ao valor global da Escala de 

Avaliação do Cuidado Informal, às sub-escalas Impacte do Cuidado e Sobrecarga 

Subjectiva e aos indicadores Autoavaliação da Saúde e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida.  

Assim, a média do valor global da Escala de Avaliação do Cuidado Informal 

é superior nos cuidadores que se sentem competentes/preparados (U=1977,00; 

p=0,025) e a média do Impacte do Cuidado (U=1786,50;p=0,004) e da 

Sobrecarga Subjectiva (U=1935,50; p=0,000) nos cuidadores que não se avaliam 

como competentes é menor do que a média nos cuidadores que se sentem 

competentes. Logo, os cuidadores que não manifestam sentido de competência 

percepcionam maior impacte e maior sobrecarga. 

Os cuidadores que não manifestam sentido de competência têm um índice 

médio de Saúde (U=1602,50; p=0,000) e de Qualidade de Vida (U=1649,50; 
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p=0,000) maior do que os cuidadores que se sentem com competência para 

cuidar do idoso. Significa, então, que os cuidadores que não se vêm como 

«competentes» percepcionam pior Saúde e pior Qualidade de vida.  

 

Os resultados apresentados apoiam parcialmente a Hipótese 3, uma vez 

que de todas as variáveis contextuais, apenas a “coabitação”, “cuidar mais do que 

um idoso” e “horas de cuidado diário” aparecem associadas significativamente às 

variáveis dependentes: Avaliação do Cuidado Informal, Perfil dos Estados de 

Humor, Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida. 

Relativamente à Hipótese 4, os resultados apresentados permitem 

concluir, também, que esta hipótese foi apenas parcialmente confirmada, uma 

vez que de todas as variáveis consideradas como recursos pessoais e sociais do 

cuidador, apenas as variáveis “rendimento líquido mensal”, “ter um cuidador 

secundário” e o “sentido de competência ” aparecem associadas significativamente 

às variáveis dependentes.  

 

 

5.10.3 – Regressão linear 

 

Tendo como objectivo uma melhor compreensão da problemática, 

recorreu-se ao modelo de regressão linear múltipla (método stepwise) para 

estudar as variáveis dependentes: Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da 

Saúde Comparada, Autoavaliação da Qualidade de Vida; Avaliação do Cuidado 

Informal (Caregiving Apppraisal) com base nas suas sub-escalas e avaliação dos 

Estados de Humor (POMS) também ao nível das suas sub-escalas.  

As variáveis independentes sócio-demograficas e clínicas do idoso, 

consideradas foram: 

• Sexo 

• Idade 

• Escolaridade 

• Tipo de reforma 

• Diagnóstico 

• Dependência funcional (física e instrumental) 
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As variáveis sócio-demográficas do cuidador consideradas foram:  

• Sexo  

• Idade 

• Escolaridade  

• Estado civil (solteiro, casado, viúvo, divorciado e união de facto) 

• Situação laboral (activo e não activo) 

• Rendimento familiar mensal  

• Grau de parentesco (cônjuge, filhos (as) e outros significativos) 

• Área de residência 

As variáveis do contexto do cuidado consideradas foram: 

• Coabitação 

• Nº de idosos que o cuidador cuida  

• Cuidados a mais do que um idoso 

• Frequência do cuidado 

• Horas de cuidado diário 

• Anos de cuidado 

• Ter ajuda no trabalho doméstico 

• Ter ajuda paga 

• Horas de cuidado diário pagas 

• Ter cuidador secundário 

• Ter suporte social 

• Sentido de competência 

• Dificuldades nos cuidados 

• Consequências profissionais da prestação de cuidados 

• Perder a oportunidade de emprego 

• Acontecimento marcante nos últimos seis meses 

 

Apresentam-se de seguida os resultados da aplicação do modelo de 

regressão linear (stepwise) às variáveis dependentes e variáveis independentes. 

O método stepwise foi o escolhido dado o carácter exploratório deste 

estudo.  

Os pressupostos do MRLM foram analisados após obtenção do modelo. De 

seguida apresentam-se os modelos MRLM definitivos. 
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5.10.3.1 – Análise de regressão das variáveis preditoras dos 

indicadores Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da 

Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida 

 

Para explicar a variância destas variáveis causada pelas variáveis 

independentes aplicou-se o modelo de regressão linear múltipla, cujos resultados 

se apresentam no quadro 25. 

 

Quadro 25 – Análise de regressão das variáveis que predizem a Autoavaliação da 

Saúde e a Autoavaliação da Saúde Comparada 

 Autoavaliação da Saúde Autoavaliação da Saúde Comparada 

Modelo  B SE β  B SE β 

1 Idade cuidador 0,019 0,004 0,306** Situação laboral -0,476 0,127 -0,248** 

2 

Idade cuidador 

Sentido 

competência 

0,019 

-0,682 

0,004 

0,155 

0,304** 

-0,274** 

Situação laboral 

Idade cuidador 

-0,349 

0,011 

0,137 

0,004 

-0,182** 

0,171** 

3 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

Situação laboral 

0,014 

-0,682 

0,361 

0,004 

0,155 

0,126 

0,229** 

-0,274** 

0,194** 

Situação laboral 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

-0,374 

0,010 

-0,391 

0,136 

0,004 

0,167 

-0,195** 

0,165** 

-0,153** 

4 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

Situação laboral 

Sexo do cuidador 

0,016 

-0,710 

-0,350 

-0,474 

0,004 

0,154 

0,124 

0,194 

0,266** 

-0,285** 

-0,188** 

-0,154* 

Situação laboral 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

Depend física 

-0,350 

0,010 

-0,393 

0,052 

0,135 

0,004 

0,166 

0,023 

-0,183* 

0,162* 

-0,153* 

0,146* 

5     

Situação laboral 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

Depend física 

Sexo cuidador 

-0,339 

0,012 

-0,418 

0,056 

-0,433 

0,134 

0,004 

0,165 

0,023 

0,209 

-0,177* 

0,195* 

-0,163* 

0,156* 

-0,137* 

 

R2= 0,093 passo 1; ∆R2= 0,068 passo 2; ∆R2= 

0,032 passo 3; ∆R2= 0,022 passo 4; *p<0,05 

**p<0.000 

R2= 0,062 passo 1; ∆R2= 0,025 passo 2; ∆R2= 0,023 

passo 3;  ∆R2= 0,021passo4; ∆R2= 0,018 passo 5; 

*p<0,05 **p<0.000 

 

 

As variáveis preditoras para a Autoavaliação da Saúde são: idade do 

cuidador, sentido de competência do cuidador, situação laboral e sexo do 

cuidador. A idade explica 9,3%, o sentido de competência explica 6,8%, a situação 

laboral explica 3,2% e o sexo explica 2,2% da variância da Autoavaliação da 

Saúde. No seu conjunto explicam 21,5% desta variância.  
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O índice de percepção da Saúde aumenta (em 0,266 desvios padrão) 

quando a idade dos cuidadores aumenta. Significa, que quanto mais velhos são 

os cuidadores, pior é a percepção da Saúde.  

O facto de os cuidadores se sentirem competentes para cuidar diminui o 

índice de percepção da Saúde (em 0,285 desvios padrão) comparativamente com 

o índice de Saúde dos cuidadores que não se sentem competentes. Este resultado 

reflecte percepção de melhor Saúde por parte dos cuidadores que manifestam 

sentido de competência. 

 Os cuidadores que têm uma vida laboral activa têm um índice de saúde 

inferior aos cuidadores cuja situação laboral é não activa (0,188). Os cuidadores 

profissionalmente activos percepcionam, então, melhor Saúde. 

O facto de os cuidadores serem homens diminui o índice de Saúde (0,154 

desvios padrão). Este resultado traduz percepção de melhor Saúde por parte dos 

cuidadores homens.  

A variável Autoavaliação da Saúde Comparada tem como variáveis 

preditoras: situação laboral do cuidador, idade do cuidador, sentido de 

competência, a dependência física do idoso e o sexo do cuidador. A variável 

situação laboral explica 6,2%, a idade explica 2,5%, o sentido de competência 

explica 2,3%, a dependência física do idoso explica 2,1% e o sexo do cuidador 

explica 1,8% da variância desta variável dependente. Estas variáveis explicam no 

total 14,9% da variância.  

O índice de percepção da Saúde Comparada diminui (0,177 desvios 

padrão) quando os cuidadores têm uma situação laboral activa. Pode então dizer-

se, que os cuidadores profissionalmente activos percepcionam melhor Saúde 

Comparada.  

O índice de percepção da Saúde Comparada aumenta (0,195 desvios 

padrão) quando a idade dos cuidadores aumenta. Pode então dizer-se, que 

quanto mais velhos são os cuidadores pior é a percepção da Saúde Comparada. 

O índice de percepção da Saúde Comparada diminui (0,163 desvios 

padrão) quando os cuidadores se sentem competentes para cuidar. Logo, os 

cuidadores com sentido de competência têm percepção de melhor Saúde 

Comparada.  
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O índice de percepção da Saúde Comparada aumenta (0,156 desvios 

padrão) face à dependente física do idoso. Este resultado reflecte pior percepção 

da Saúde Comparada para os cuidadores, quando os idosos são dependentes nas 

actividades básicas.  

O índice de percepção da Saúde Comparada diminui (0,137 desvios 

padrão) quando os cuidadores são do sexo masculino. Significa então que os 

cuidadores homens experimentam melhor Saúde Comparada. 

 

Quadro 26 – Análise de regressão das variáveis que predizem a Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 

 
Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 
 

Modelo  B SE Β 

1 Sentido competência -0,637 0,141 -0,297** 

2 
Sentido competência 

Rendimento
 
mensal 

-0,672 

-0,221 

0,135 

0,048 

-0,313** 

-0,291** 

3 

Sentido competência 

Rendimento mensal
 

Suporte Social 

-0,631 

-0,226 

0,290 

0,135 

0,047 

0,129 

-0,294** 

-0,298** 

0,141* 

 

R2= 0,088 passo 1; ∆R2= 0,028 passo 2; ∆R2= 0,021 passo 3;  

*p<0,05 

**p<0.000 

 
 
A variável Autoavaliação da Qualidade de Vida tem como variáveis 

preditoras o sentido de competência, o rendimento líquido mensal e o suporte 

social. O sentido de competência explica 8,8%, o rendimento líquido mensal 

explica 8,4% e o suporte institucional explica 1,9% da variância, explicando 

globalmente 13,7% da variância da variável.  

O facto de os cuidadores se sentirem com competência para cuidar diminui 

o índice de percepção da Qualidade de Vida (0,294 desvios padrão), 

comparativamente aos cuidadores que não se sentem com essa competência. Os 

cuidadores que se vêm como «competentes» têm, pois, percepção de melhor 

Qualidade de Vida.  

O aumento do rendimento líquido mensal diminui o índice de percepção 

da Qualidade de Vida (em 0,108 desvios padrão). Significa, então, que quanto 

maior é o rendimento mensal melhor é a percepção da Qualidade de Vida. 
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O índice de percepção da Qualidade de Vida aumenta (0,129 desvios 

padrão) quando existe suporte social. Significa, então, que ter suporte social 

piora a percepção da Qualidade de Vida. 

 

 

5.10.3.2 – Análise de regressão das variáveis preditoras das sub-

escalas da Escala de Avaliação do Cuidado Informal  

 

Nesta secção apresentam-se as variáveis preditoras das sub-escalas da 

Escala de Avaliação do Cuidado Informal (Impacte do Cuidado, Sobrecarga 

Subjectiva e Satisfação do Cuidador). 

 
Quadro 27 – Análise de regressão das variáveis que predizem as sub-escalas 

Sobrecarga Subjectiva e Satisfação do Cuidador 

 Sobrecarga 
Subjectiva 

 Satisfação do 
Cuidador 

 

Modelo  B SE β  B SE β 

1 Depend instrument 0,627 0,124 -0,329** Nº de idosos cuidados 2,054 0,728 0,190* 

2 
Depend instrument 

Ter cuidador sec. 

0,698 

2,669 

0,117 

0,514 

0,366** 

0,320** 

Nº de idosos cuidados 

Depend física do idoso 

1,933 

0,256 

0,721 

0,104 

0,179* 

-0,164* 

3 

Depend instrument 

Ter cuidador sec. 

Estado civil 
solteiro

 

0,739 

2,627 

1,711 

0,117 

0,507 

0,657 

0,388** 

0,315** 

0,159* 

Nº de idosos cuidados 

Depend física do idoso 

Sexo do idoso 
homem

 

1,862 

0,275 

1,267 

0,714 

0,103 

0,529 

0,173* 

-0,176* 

0,158* 

4 

Depend instrument 

Ter cuidador sec. 

Estado civil 
solteiro

 

Rendimento mensal 

0,734 

2,527 

1,787 

0,557 

0,115 

0,502 

0,650 

0,221 

0,385** 

0,303** 

0,166* 

0,151* 

Nº de idosos cuidados 

Depend física do idoso 

Sexo do idoso 
homem

 

Estado civil
solteiro

 

1,796 

1,769 

1,437 

-1,635 

0,707 

0,703 

0,424 

0,755 

0,166* 

0,164* 

0,180* 

-0,141* 

5 

Depend instrument 

Ter cuidador sec. 

Estado civil 
solteiro

 

Rendimento mensal 

Sentido Compet. 

0,729 

2,414 

1,696 

0,587 

1,402 

0,114 

0,500 

0,645 

0,219 

0,622 

0,383** 

0,290** 

0,157* 

0,159* 

0,134* 

    

6 

Depend instrument 

Ter cuidador sec. 

Estado civil 
solteiro

 

Rendimento mensal 

Sentido Compet. 

Horas de cuid diário  

0,630 

2,365 

1,549 

0,507 

1,468 

-0,367 

0,123 

0,497 

0,643 

0,221 

0,618 

0,178 

0,331** 

0,284** 

0,144* 

0,137* 

0,141* 

-0,134* 

    

R2=0,108 passo 1; ∆R2= 0,101 passo 2; ∆R2= 0,025 passo3; ∆R2= 

0,023 passo4; ∆R2= 0,018 passo5; ∆R2= 0,015 passo 6 

*p<0,05 

**p<0,001 

R2= 0,036 passo 1; ∆R2= 0,027 passo 2; ∆R2= 0,025 passo 

3; ∆R2= 0,022 passo 4 

*p<0,05 

**p<0,001 
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Para a variável dependente Sobrecarga Subjectiva as variáveis preditoras 

são: dependência instrumental do idoso, ter cuidador secundário, estado civil do 

cuidador, rendimento mensal, sentido de competência e nº de horas de cuidado 

diário.  

A variável dependência instrumental explica 10,8%, ter cuidador 

secundário explica 10,1%, o estado civil do cuidador (ser solteiro) explica 2,5%, o 

rendimento mensal explica 2,3%, o sentido de competência explica 1,8% e o nº de 

horas de cuidado diário explica 1,5%. No conjunto explicam 29,0% da variância da 

variável.  

O índice de Sobrecarga Subjectiva aumenta (0,331 desvios padrão) à 

medida que a dependência instrumental dos idosos diminui (note-se que a 

classificação, segundo o Índice de Katz (1963) atribui o índice 0 aos idosos 

dependentes em todas as tarefas e o índice 8 aos idosos independentes). Logo, a 

sobrecarga experimentada pelos cuidadores diminui à medida que o grau de 

dependência dos idosos também diminui.  

O índice de Sobrecarga Subjectiva aumenta (0,284 desvios padrão) nos 

cuidadores que recebem ajuda de outro cuidador. Logo, a sobrecarga sentida é 

menor. 

O índice de Sobrecarga Subjectiva aumenta (0,144 desvios padrão) com o 

estado civil solteiro, comparativamente aos viúvos. Significa que os cuidadores 

solteiros sentem menor sobrecarga. 

O índice de Sobrecarga Subjectiva aumenta (0,137 desvios padrão) à 

medida que o rendimento líquido mensal aumenta. Pode dizer-se, então, que 

quanto maior é rendimento mensal menor é a sobrecarga dos cuidadores. 

O índice de Sobrecarga Subjectiva aumenta (0,141 desvios padrão) nos 

cuidadores que se sentem com competência para cuidar. Logo, estes cuidadores 

sentem menor sobrecarga. 

O índice de Sobrecarga Subjectiva diminui (0,134 desvios padrão) à medida 

que o que o nº de horas cuidado diário aumenta, o que significa, que quanto 

maior é o nº de horas de cuidado diário maior é a sobrecarga dos cuidadores. 

A variável Satisfação do Cuidador tem como variáveis preditoras: número 

de idosos que o cuidador cuida, dependência física do idoso, sexo do idoso (ser 

homem) e estado civil do cuidador (ser solteiro). 
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A variável número de idosos que o cuidador cuida explica 3,6% da 

variância, a dependência física do idoso explica 2,7% da variância, o sexo do 

idoso explica 2,5% da variância e o estado civil do cuidador explica 2,2% da 

variância. No conjunto explicam 11,0% da variância da variável.  

O facto de os cuidadores cuidarem de apenas um (1) idoso aumenta o 

índice de Satisfação (em 0,166 desvios padrão), o que significa, que a satisfação 

dos cuidadores diminui. 

O índice de Satisfação aumenta (0,164 desvios padrão) quando os idosos 

são dependentes fisicamente. Tal significa que a satisfação dos cuidadores é 

menor nesta circunstância.  

O índice de Satisfação aumenta (0,180 desvios padrão) quando os idosos 

são do sexo masculino, o que quer dizer, que satisfação sentida pelos cuidadores 

diminui quando a pessoa alvo de cuidados é homem.  

O facto de os cuidadores serem solteiros diminui o índice de Satisfação 

(0,141 desvios padrão). Este resultado traduz maior satisfação por parte dos 

cuidadores solteiros, comparativamente aos cuidadores viúvos. 
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Quadro 28 – Análise de regressão das variáveis que predizem a sub-escala Impacte 

do Cuidado 

 Impacte  do Cuidado  

Modelo  B SE Β 

1 Sentido competência 2,442 0,889   0,185* 

2 
Sentido competência  

Ter cuidador secundário 

2,240 

1,668 

0,884 

0,705 

0,170* 

0,159* 

3 

Sentido competência 

Ter cuidador secundário 

Diagnóstico do idoso 
Diabetes

 

2,476 

1,686 

1,914 

0,880 

0,697 

0,801 

0,188* 

0,160* 

0,159** 

4 

Sentido competência  

Ter cuidador secundário  

Diagnóstico do idoso 
Diabetes

 

Não ter escolaridade 

2,582 

1,750 

2,041 

1,651 

0,872 

0,691 

0,795 

0,709 

0,196* 

0,166* 

0,169* 

0,153* 

5 

Sentido competência 

Ter cuidador secundário  

Diagnóstico do idoso 
Diabetes

 

Não ter escolaridade 

Ter ajuda doméstica 

2,586 

2,226 

2,114 

1,596 

-1,274 

0,865 

0,723 

0,789 

0,70 

0,619 

0,196* 

0,212* 

0,175* 

0,148* 

-0,141* 

6 

Sentido competência 

Ter cuidador secundário  

Diagnóstico do idoso 
Diabetes 

Não ter escolaridade 

Ter ajuda doméstica 

Sexo cuidador
 homem

 

2,744 

2,097 

2,056 

1,589 

-1,382 

2,335 

0,860 

0,719 

0,783 

0,698 

0,615 

1,057 

0,208* 

0,199* 

0,171* 

0,147* 

-0,153* 

0,144* 

R2=0,034passo 1; ∆R2= 0,025 passo 2; ∆R2= 0,025 passo3; ∆R2= 0,023 passo 4; ∆R2= 0,020 passo5; 

 ∆R2= 0,018 passo 6 

*p<0,05 

**p<0.001 

 

Para a variável dependente Impacte do Cuidado as variáveis preditoras são: 

sentido de competência do cuidador, ter cuidador secundário, diagnóstico do 

idoso (ser diabético), escolaridade (não ter escolaridade), ter ajuda no trabalho 

doméstico e sexo do cuidador.  

A variável sentido de competência explica 3,4%, ter cuidador secundário 

explica 2,5%, o diagnóstico explica 2,5%, a escolaridade explica 2,3%, o 

rendimento líquido mensal explica 2,0% e o sexo do cuidador explica 1,8%. No 

conjunto explicam 14,5% da variância da variável. 

O facto de os cuidadores sentirem competência para cuidar aumenta o 

índice de Impacte do Cuidado (em 0,208 desvios padrão), o que significa, que o 

Impacte do Cuidado diminui. 
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O facto de os cuidadores terem ajuda de um cuidador secundário aumenta 

o índice de Impacte do Cuidado (0,199 desvio padrão). Tal significa que estes 

cuidadores experimentam menor impacte do cuidado. 

O facto de os idosos sofrerem de diabetes aumenta o índice de Impacte 

(em 0,171 desvios padrão), diminuindo o Impacte do Cuidado, comparativamente 

aos cuidadores de idosos com Doença osteoarticular.  

O facto de os cuidadores não terem escolaridade aumenta (0,147 desvios 

padrão) o índice de Impacte, relativamente aos cuidadores que têm escolaridade 

média. Assim, os cuidadores sem escolaridade sentem menor impacte do 

cuidado. 

O facto de os cuidadores receberem ajuda no trabalho doméstico diminui 

(0,153 desvios padrão) o índice de Impacte, relativamente aos cuidadores que 

não têm ajuda. Significa, pois, que os cuidadores que têm esta ajuda 

percepcionam mais negativamente o impacte do cuidado. 

O índice de Impacte é maior (0,144 desvios padrão) quando os cuidadores 

são do sexo masculino, pelo que se pode dizer, que os cuidadores homens 

percepcionam menor impacte do cuidado. 

 

 

5.10.3.3 - Análise de regressão das variáveis preditoras do Perfil dos 

Estados de Humor (POMS)  

 

Nesta secção apresentam-se as variáveis preditoras das sub-escalas do 

Perfil dos Estados de Humor (Tensão-Ansiedade, Depressão-Rejeição, Cólera-

Hostilidade, Vigor-Actividade, Fadiga-Inércia e Confusão-Desorientação). 
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Quadro 29 – Análise de regressão das variáveis que predizem as sub-escalas Tensão-

Ansiedade e Depressão-Rejeição 

 
Tensão- 

Ansiedade 
 Depressão-Rejeição  

Modelo  B SE β  B SE β 

1 Rendimento mensal -1,263 0,418 -0,203* Idade cuidador 0,233 0,048 0,318** 

2     
Idade do cuidador 

Situação laboral 

0,187 

-3,554 

0,051 

1,558 

0,256** 

-0,160* 

R2= 0,041 passo 1 

*p<0,05 

**p<0.001 

R2=0,101 passo 1; ∆R2= 0,022 passo 2;  

*p<0,05 

**p<0.001 

 
 
A variável Tensão-Ansiedade tem como variável preditora o rendimento 

líquido mensal, o qual explica 4,1% da variância da variável. 

O índice de Tensão-Ansiedade diminui (0,203 desvios padrão) quando o 

rendimento dos cuidadores aumenta. Logo, quanto maior é o rendimento, menor 

é a Tensão-Ansiedade. 

Para a variável Depressão-Rejeição as variáveis preditoras são: a idade do 

cuidador que explica 10,1% da variância, e a situação laboral que explica 2,2% da 

variância, explicando no seu conjunto 12,3% da variância global desta variável. 

O índice de Depressão-Rejeição aumenta com a idade (aumenta 0,256 

desvios padrão quando a idade aumenta um desvio padrão.) Logo, a depressão 

também aumenta. 

O índice de Depressão-Rejeição diminui quando os cuidadores têm uma 

situação laboral activa (0,160 desvios padrão). Significa, pois, que a depressão 

também diminui.  
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Quadro 30 – Análise de regressão das variáveis que predizem as sub-escalas Cólera-

Hostilidade e Vigor-Actividade 

 
Cólera- 

Hostilidade 
 

Vigor- 

Actividade 
 

Modelo  B SE β  B SE β 

1 Rendimento mensal -1,624 0,554 -0,197* Idade cuidador -0,161 0,025 -0,398** 

2 
Rendimento mensal 

Estado civil
divor
 

-1,729 

6,461 

0,550 

2,810 

-0,210* 

0,154* 

Idade cuidador 

Parentesco
outros signiif

 

-0,141 

2,617 

0,026 

0,803 

-0,349** 

0,207* 

3 

Rendimento mensal 

Estado civil
divor 

Ter cuidador sec. 

-1,648 

6,680 

-2,576 

0,547 

2,793 

1,234 

-0,200* 

0,161* 

0,139* 

Idade cuidador 

Parentesco
outros signifi

  

Ter cuidador sec. 

-0,137 

2,400 

2,094 

0,025 

0,796 

0,804 

-0,340** 

0,190* 

0,160* 

R2=0,158 passo 1; ∆R2= 0,040 passo 2; ∆R2= 0,025 passo 3 

*p<0,05 

**p<0.001 

R2=0,132 passo 1; ∆R2= 0,049 passo 2; ∆R2= 0,038 

passo 3  

*p<0,05 

**p<0,001 

 
 

A variável Cólera-Hostilidade tem como variáveis preditoras: rendimento 

mensal que explica 15,8% da variância, estado civil que explica 4,0% da variância 

e ter cuidador secundário que explica 2,5% da variância, explicando 22,3 % da 

variância global da variável. 

O índice de Cólera-Hostilidade diminui (0,200 desvios padrão) quando o 

rendimento dos cuidadores aumenta. Significa que a Cólera-Hostilidade diminui 

face ao aumento do rendimento mensal. 

O índice de Cólera-Hostilidade é maior (0,161 desvios padrão) nos 

cuidadores divorciados comparativamente aos cuidadores viúvos. Significa, então, 

que os cuidadores divorciados experimentam maior Cólera-Hostilidade 

comparativamente aos cuidadores viúvos. 

O índice de Cólera-Hostilidade é menor (0,139 desvios padrão) nos 

cuidadores que têm um cuidador secundário. Este resultado traduz menor Cólera-

Hostilidade por parte dos cuidadores que dispõem desta ajuda. 

A variável Vigor-Actividade tem como variáveis preditoras: idade do 

cuidador, grau de parentesco e ter ajuda no trabalho doméstico. A idade explica 

13,2%, a variável, o parentesco explica 4,9% e ter um cuidador secundário explica 

3,8% da variância desta variável. No conjunto explicam 21,9% da variância global 

da variável. 
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O índice de Vigor-Actividade diminui (0, 340 desvios padrão) quando a 

idade dos cuidadores aumenta (um desvio padrão). Significa que à medida que 

aumenta a idade dos cuidadores diminui a percepção do vigor. 

O índice de Vigor-Actividade nos cuidadores Outros significativos é maior 

(0,190 desvios padrão) do que nos cuidadores que são Filhos (as), significando, 

que os primeiros percepcionam maior vigor.  

O índice de Vigor-Actividade nos cuidadores que têm ajuda de um 

cuidador secundário é maior (0,160 desvios padrão) do que nos cuidadores que 

não têm ajuda, pelo que se pode dizer, que os cuidadores que têm ajuda 

percepcionam maior vigor. 

 

Quadro 31 – Análise de regressão das variáveis que predizem as sub-escalas Fadiga-

Inércia e Confusão-Desorientação 

 
Fadiga- 

Inércia 
 

Confusão- 

Desorientação 
 

     Modelo  B SE β  B SE β 

1 Idade cuidador 0,117 0,025 0,306** Idade cuidador 0,076 0,018 0,279** 

2 
Idade cuidador 

Horas diárias cuid. 

0,110 

0,654 

0,025 

0,265 

0,288** 

0,160* 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

0,076 

-2,256 

0,018 

0,717 

0,278** 

-0,203* 

3 

Idade cuidador 

Horas diárias cuid. 

Sexo do cuidador 

0,123 

0,619 

-2,793 

0,025 

0,263 

1,261 

0,322** 

0,152* 

-0,146* 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

Coabitação 

0,066 

-2,495 

-1,562 

0,018 

0,719 

0,724 

0,240** 

-0,225* 

-0,145* 

4 

Idade cuidador 

Horas diárias cuid. 

Sexo do cuidador  

Suporte social 

0,124 

0,573 

-3,254 

2,173 

0,025 

0,262 

1,265 

0,960 

0,326** 

0,141* 

-0,170* 

0,146* 

Idade cuidador 

Sentido compet. 

Coabitação 

Suporte social 

0,064 

-2,319 

-1,730 

1,383 

0,018 

0,720 

0,724 

0,689 

0,234** 

-0,209** 

-0,160* 

0,130* 

R2=0,094 passo 1; ∆R2= 0,025 passo 2; ∆R2= 0,021 passo 3; 

∆R2= 0,020 passo 4 

*p<0,05 

**p<0,001 

R2= 0,078 passo 1; ∆R2= 0,041 passo 2; ∆R2= 

0,019 passo 3; ∆R2= 0,016 passo 4. 

*p<0,05 

**p<0.001 

 
 
A variável Fadiga-Inércia tem como variáveis preditoras: idade do cuidador 

que explica 9,4% da variância, nº de horas de cuidado diário que explica 2,5%, 

sexo do cuidador (ser homem) que explica 2,1%, e o suporte social que explica 

2,0%), explicando no total 16,0% da variância global da variável. 
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O índice de Fadiga-Inércia aumenta à medida que a idade dos cuidadores 

aumenta (0,326 desvios padrão por cada desvio padrão da idade). 

O índice de Fadiga-Inércia aumenta à medida que os cuidadores cuidam 

mais horas por dia (0,141 desvios padrão). 

O índice desta sub-escala diminui quando os cuidadores são do sexo 

masculino (0,170 desvios padrão) e aumenta (0,146 desvios padrão) quando 

existe suporte social associado à actividade do cuidado. Significa que a percepção 

da fadiga diminui nos cuidadores homens e aumenta com o suporte social.  

Para a variável Confusão-Desorientação as variáveis preditoras foram: 

idade do cuidador que explica 7,8% da variância, sentido de competência que 

explica 4,1%, coabitação que explica 1,9% e o suporte institucional que explica 

1,6%. Estas variáveis explicam globalmente 15,4% da variância da variável. 

O índice de Confusão-Desorientação aumenta (0,234 desvios padrão) 

quando a idade dos cuidadores aumenta um desvio padrão. 

O índice de Confusão-Desorientação diminui (0,209 desvios padrão) 

quando os cuidadores se sentem com competência para cuidar. Este resultado 

reflecte a percepção de menor confusão por parte dos cuidadores competentes. 

O índice de Confusão-Desorientação diminui (0,160 desvios padrão) 

quando os cuidadores vivem com os idosos, diminuindo neste caso, a percepção 

da Confusão-Desorientação dos cuidadores. 

O índice de Confusão-Desorientação aumenta (0,130 desvios padrão) 

quando os cuidadores têm suporte social, aumentando, assim, a Confusão-

Desorientação dos cuidadores. 

Realizada a análise e interpretação das variáveis preditoras da Saúde, 

Saúde Comparada, Qualidade de Vida, Avaliação do Cuidado Informal e Perfil dos 

Estados de Humor, considera-se fundamental complementar essa análise através 

de um resumo esquemático onde se destaca a Avaliação do Cuidado Informal, 

dado o lugar central que esta avaliação ocupa neste estudo.  

A avaliação da percepção do cuidado informal através desta escala 

permite, tal como foi já referido, uma avaliação mais abrangente do cuidado, 

especificamente ao conceptualizá-lo tanto de uma perspectiva negativa como 

positiva. Nesse sentido, representam-se esquematicamente os resultados 

anteriormente analisados ao nível de cada sub-escala e procede-se a uma breve 
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análise global dos mesmos, em função da aplicação dos modelos preditivos às 

três sub-escalas: Sobrecarga Subjectiva, Satisfação do Cuidador e Impacte do 

Cuidado.  

 

AVALIAÇÃO DO CUIDADO INFORMAL

Dependência física do idoso

Sexo do idoso (ser homem)

Dependência instrumental do idoso

Diagnóstico do idoso (diabetes)

VARIÁVEIS PREDITORAS

Sexo do cuidador (ser homem)

Rendimento mensal do cuidador

Estado civil do cuidador (ser solteiro)

Escolaridade do cuidador (não ter escol.)

Nº de idosos que o cuidador cuida

Horas de cuidado diário 

Sentido de competência do cuidador

Ter cuidador secundário

Ter ajuda no trabalho doméstico

SUB-ESCALAS

Impacte do Cuidado

Satisfação do Cuidador

Sobrecarga Subjectiva

Estado civil do cuidador (ser solteiro)

Sentido de competência do cuidador

Ter cuidador secundário

AVALIAÇÃO DO CUIDADO INFORMAL

Dependência física do idoso

Sexo do idoso (ser homem)

Dependência instrumental do idoso

Diagnóstico do idoso (diabetes)

VARIÁVEIS PREDITORAS

Sexo do cuidador (ser homem)

Rendimento mensal do cuidador

Estado civil do cuidador (ser solteiro)

Escolaridade do cuidador (não ter escol.)

Nº de idosos que o cuidador cuida

Horas de cuidado diário 

Sentido de competência do cuidador

Ter cuidador secundário

Ter ajuda no trabalho doméstico

SUB-ESCALAS

Impacte do Cuidado

Satisfação do Cuidador

Sobrecarga Subjectiva

Estado civil do cuidador (ser solteiro)

Sentido de competência do cuidador

Ter cuidador secundário

 

Figura 2 – Esquema dos resultados dos modelos preditivos para a 

Avaliação do Cuidado Informal 

 

Numa breve análise global dos resultados, verifica-se que ter um cuidador 

secundário é um preditor significativo das consequências do cuidado, uma vez 

que embora com pesos diferentes aparece associado às dimensões Sobrecarga 
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Subjectiva e Impacte do Cuidado. O mesmo se pode dizer para a variável sentido 

de competência do cuidador, a qual, aparece igualmente associada às dimensões 

Sobrecarga Subjectiva e Impacte do Cuidado. A dependência instrumental do 

idoso é preditora da Sobrecarga Subjectiva, enquanto que a dependência física 

prediz a Satisfação do Cuidador. O rendimento familiar mensal é um preditor da 

Sobrecarga Subjectiva. O estado civil do cuidador (solteiro) prediz a Sobrecarga 

Subjectiva e a Satisfação. O número de horas de cuidado diário é um preditor da 

Sobrecarga Subjectiva. O sexo do idoso aparece como preditor da Satisfação do 

Cuidador tal como a variável número de idosos que o cuidador cuida.   

Finalmente, o diagnóstico do idoso, a escolaridade (não ter escolaridade) e 

o sexo do cuidador (ser homem), bem como ter ajuda no trabalho doméstico 

aparecem como preditores do Impacte do Cuidado. 

 
 

5.11 - RESUMO DAS CONCLUSÕES  

 

Tendo-se procedido à apresentação e análise dos dados, apresenta-se 

agora o resumo das conclusões significativas: 

 

Dos 214 idosos estudados, 136 eram mulheres e 78 homens. 

Dos 214 cuidadores estudados, 196 eram mulheres e 18 homens. 

Os cuidadores de idosos independentes nas actividades básicas 

percepcionavam menor Sobrecarga Subjectiva e menor Satisfação com o cuidado 

do que os cuidadores de idosos dependentes nestas actividades. 

Os cuidadores de idosos independentes nas actividades básicas 

percepcionavam menor Depressão-Rejeição e Fadiga-Inércia do que os cuidadores 

de idosos dependentes nestas mesmas actividades. 

Não se verificou uma associação significativa entre a idade do idoso e os 

valores das escalas Perfil dos Estado de Humor e Avaliação do Cuidado Informal. 

Não se verificou uma associação significativa entre a idade do idoso e as 

variáveis sentido de competência do cuidador, Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida. 

A relação entre o estado civil, a escolaridade, o tipo de reforma e o 

diagnóstico do idoso com a Autoavaliação da Saúde, a Autoavaliação da Saúde 



- ESTUDO DO IMPACTE DO CUIDADO NOS CUIDADORES - 
 

 
 

 
CAPÍTULO V      - 302 - 

Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida não foi significativa. Logo, as 

variáveis são independentes. 

Relativamente ao sexo do cuidador, apenas existiam diferenças 

significativas entre cuidadores femininos e masculinos na sub-escala Impacte do 

Cuidado, podendo concluir-se que os cuidadores homens sentiam menor Impacte 

do Cuidado do que os cuidadores do sexo feminino. 

A Idade do cuidador apresentou uma correlação significativa com as sub-

escalas do Perfil dos Estados de Humor, nomeadamente com a Depressão-

Rejeição, Fadiga-Inércia, Confusão-Desorientação e Vigor-Actividade e com os 

indicadores Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida. Pode concluir-se que à medida que a idade 

aumentava, aumentavam a Depressão-Rejeição, a Fadiga-Inércia e a Confusão-

Desorientação e diminuia o Vigor-Actividade. Concluiu-se, ainda, que quanto mais 

velhos eram os cuidadores pior era a percepção da Saúde, Saúde Comparada e 

Qualidade de Vida. 

Relativamente à escolaridade do cuidador, concluiu-se que os cuidadores 

menos escolarizados percepcionavam maior Depressão-Rejeição, menor Vigor-

Actividade, maior Fadiga-Inércia, maior Confusão-Desorientação, pior percepção 

da Saúde, da Saúde Comparada e da Qualidade de Vida. 

Quanto ao estado civil do cuidador, pode concluir-se que existia pelo 

menos um grupo cuja média era significativamente diferente da média dos outros 

grupos no que respeita à percepção da Sobrecarga Subjectiva dos cuidadores.  

No que concerne à situação laboral (Activo/Não activo), pode concluir-se 

que os cuidadores profissionalmente activos percepcionavam menor Tensão-

Ansiedade, Depressão-Rejeição e Fadiga-Inércia, maior Vigor-Actividade, melhor 

percepção da Saúde e Saúde Comparada do que os cuidadores não activos. 

Relativamente ao rendimento mensal, concluiu-se que os cuidadores com 

rendimento superior a 500 euros percepcionavam menor Depressão-Rejeição e 

melhor Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida. 

Quanto ao grau de parentesco entre idosos e cuidadores, concluiu-se que 

à medida que o grau de parentesco diminuía (Conjuge-Filhos-Outros 

significativos) diminuía a percepção da Depressão-Rejeição. Concluiu-se, ainda, 
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que o Vigor-Actividade era menor nos cuidadores Cônjuges do que nos 

cuidadores Filhos(as) e menor nos Filhos(as) do que nos Outros significativos.  

A percepção da Fadiga-Inércia diminuía quando se passava de Cônjuges 

para Filhos (as) e para Outros significativos. 

A Confusão-Desorientação era maior nos cuidadores Cônjuges do que no 

grupo Outros significativos. 

Os cuidadores Cônjuges percepcionavam pior Saúde e pior Qualidade de 

Vida. 

Quanto à área de residência dos cuidadores não se verificaram diferenças 

significativas na percepção da Avaliação do Cuidado Informal, Estado de Humor, 

Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida.   

Relativamente às variáveis contextuais e no que concerne à coabitação, 

pode concluir-se que os cuidadores que coabitavam com o idoso percepcionavam 

maior Depressão-Rejeição, maior Fadiga-Inércia, maior Confusão-Desorientação e 

menor Vigor-Actividade do que os cuidadores que não viviam com o idoso.  

Os cuidadores que cuidavam mais do que um idoso percepcionavam maior 

Satisfação. 

Os cuidadores que cuidavam mais do que 5 horas por dia sentiam maior 

Sobrecarga Subjectiva, maior Depressão-Rejeição e Fadiga-Inércia do que os que 

cuidavam menos de 5 horas diárias. 

Relativamente às variáveis, anos de cuidado, ter ajuda no trabalho 

doméstico, ter ajuda paga e acontecimento marcante nos últimos 6 meses, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 

No que diz respeito à variável ter cuidador secundário, os cuidadores que 

dispunham dessa ajuda experimentavam menor Sobrecarga Subjectiva e menor 

Impacte do Cuidado, ao contrário dos cuidadores que não tinham cuidador 

secundário. Os cuidadores que tinham cuidador secundário também 

experimentavam menor Tensão-Ansiedade, menor Depressão-Rejeição, menor 

Cólera-Hostilidade, menor Fadiga-Inércia, maior Vigor-Actividade e melhor Saúde 

e Saúde Comparada. 

No que diz respeito ao sentido de competência do cuidador, pode concluir-

se que os cuidadores que não manifestavam sentido de competência para cuidar 
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experimentavam maior Impacte do Cuidado, maior Sobrecarga Subjectiva, pior 

Saúde e pior Qualidade de Vida.  

As variáveis preditoras para a Autoavaliação da Saúde foram: idade do 

cuidador, sentido de competência, situação laboral e sexo do cuidador, 

explicando 21,5% da variância.  

A Autoavaliação da Saúde Comparada teve como variáveis preditoras: 

situação laboral do cuidador, idade do cuidador, sentido de competência, 

dependência física do idoso e sexo do cuidador, explicando 14,9% da variância. 

Para a variável Autoavaliação da Qualidade de Vida as variáveis preditoras 

foram: sentido de competência, rendimento líquido mensal e ter suporte social, 

explicando 13,7% da variância. 

A variável Impacte do Cuidado teve como variáveis preditoras: sentido de 

competência, ter um cuidador secundário, diagnóstico do idoso (diabetes), 

escolaridade do cuidador (não ter escolaridade), ter ajuda no trabalho doméstico 

e o sexo do cuidador (ser homem), explicando 14,5% da variância.  

Para a variável Sobrecarga Subjectiva as variáveis preditoras foram: 

dependência instrumental do idoso, ter cuidador secundário, estado civil do 

cuidador (solteiro), rendimento mensal, sentido de competência e nº de horas de 

cuidado diário, explicando 29,0% da variância da variável. 

A variável Satisfação do Cuidador teve como variáveis preditoras: número 

de idosos que o cuidador cuida, dependência física do idoso, sexo do idoso e o 

estado civil do cuidador (solteiro), explicando 11,0% da variância. 

Para a variável Tensão-Ansiedade a variável preditora foi o rendimento 

mensal do cuidador, explicando 4,1% da variância da variável. 

Para a variável Depressão-Rejeição as variáveis preditoras foram: a idade e 

a situação laboral do cuidador, explicando 12,3% da variância da variável. 

Para a variável Cólera-Hostilidade as variáveis preditoras foram: 

rendimento líquido mensal, estado civil do cuidador (divorciado) e ter um 

cuidador secundário, explicando, globalmente 22,3% da variância da variável. 

Para a variável Vigor-Actividade as variáveis preditoras foram: idade do 

cuidador, parentesco e ter um cuidador secundário, explicando 21,9% da 

variância da variável. 
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Para a variável Fadiga-Inércia as variáveis preditoras foram: idade do 

cuidador, horas de cuidado diário, sexo do cuidador e ter suporte social, 

explicando 16,9% da variância da variável. 

Para a variável Confusão-Desorientação as variáveis preditoras foram: 

idade do cuidador, sentido de competência do cuidador, coabitação e ter suporte 

social, explicando 15,4% da variância da variável. 
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CAPÍTULO VI - HUMOR, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: DIFERENÇAS 
DE PERCEPÇÃO ENTRE CUIDADORES E NÃO 
CUIDADORES 

 

 

Este capítulo reporta-se à apresentação do Estudo 2. Após a nota 

introdutória, apresenta-se o esquema do desenho do estudo, objectivos, questões 

orientadoras, metodologia, procedimentos estatísticos, apresentação e análise 

dos dados, procedendo-se finalmente ao resumo das conclusões.  

 

 

6.1 - INTRODUÇÃO 

 

Grande parte da investigação aponta os cuidadores informais de idosos 

como pessoas de risco no que se reporta à sua saúde física e mental. Barreto (in 

Brito, 2002) e Pinquart e Sorensen (2003) referem os cuidadores de idosos como 

um grupo de pessoas que apresentam um grau de morbilidade superior ao dos 

indivíduos da mesma idade que não estão sujeitos à sobrecarga dos cuidados.  

Não tendo conhecimento de estudos realizados entre nós que tenham 

comparado cuidadores e não cuidadores, optou-se por incluir não cuidadores 

nesta investigação, de modo a poder contribuir para conhecer em que medida os 

sintomas dos cuidadores estão acima e para além dos referenciados pela 

população geral nesta faixa etária.  

Realizado o Estudo 1 relativo ao impacte do cuidado nos cuidadores, 

procedeu-se à avaliação das diferenças de percepção de Humor, Saúde, Saúde 

Comparada e Qualidade de Vida entre os 214 cuidadores principais de idosos e 

um grupo de não cuidadores.  

A representação esquemática do desenho do estudo encontra-se na figura 

3.  
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Figura 3 – Desenho metodológico do estudo das diferenças de percepção de humor, 

saúde, saúde comparada e qualidade de vida, entre cuidadores e não 

cuidadores 

 

 

6.2 – OBJECTIVOS  

 

O primeiro objectivo deste estudo era essencialmente de carácter 

exploratório e descritivo e visava conhecer: as características sociais e 

demográficas dos não cuidadores e a percepção da sua Saúde, Saúde Comparada, 

Qualidade de Vida e Estado de Humor. 

O segundo objectivo visava comparar cuidadores e não cuidadores, no que 

se refere a diferenças de percepção de Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de 

Vida e Estado de Humor, entre os dois grupos.  

 

 

Estudo 2

Obter informação sobre
os não cuidadores

Definir a amostra de
não cuidadores

Comparar os cuidadores com os não
cuidadores, com recurso a duas amostras
independentes 

 Questionário de características 
 sócio-demográficas dos não 
 cuidadores

Avaliar a percepção da 
Saúde, da Saúde
Comparada e da 
Qualidade de Vida dos
não cuidadores

Indicadores de Autoavaliação 

da Saúde e Saúde Comparada 

(FERNANDEZ-BALLESTEROS, 

1999; PAÚL et al, 1999) 

 

Perfil dos Estados de Humor- 
POMS (McNAIR et al, 1981; 
AZEVEDO, SILVA e DIAS, 1991) 

Indicador de Autoavaliação da
Qualidade de Vida 

Avaliar a percepção 
do Estado de Humor 
dos não cuidadores 

 OBJECTIVOS  INSTRUMENTOS
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QUESTÕES ORIENTADORAS DO ESTUDO 

 

Basicamente pretendeu-se responder às questões: Quem são os não 

cuidadores? Que percepção têm da sua saúde? Que percepção têm da sua saúde 

quando se comparam com outros indivíduos do mesmo sexo e idade? Que 

percepção têm da sua Qualidade de Vida? Qual é o seu Estado de Humor? 

Em que medida cuidadores e não cuidadores diferem na percepção da 

Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e Estado de Humor?  

 

 

6.3 – VARIÁVEIS E PROCEDIMENTOS DE EMPARELHAMENTO 

 

Antes de se proceder à comparação entre os grupos, tiveram-se em 

atenção alguns procedimentos. Procurou-se, nomeadamente: (i) assegurar a 

equivalência demográfica e social entre cuidadores e grupo comparação; e (ii) 

centrar a avaliação em variáveis que pudessem ser avaliadas significativamente 

nos dois grupos. Mais especificamente, o estudo centrou-se em variáveis relativas 

à percepção de sintomas de stress não específicos dos cuidadores (percepção do 

estado de humor) e percepção da Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida, 

mas não em medidas de stress específicas dos cuidadores, tais como sobrecarga 

dos cuidados, e/ou percepção de custos económicos e/ou sociais, uma vez que 

estas, são, de acordo com Pinquart e Sorensen (2003) e Stull, Koloski e Kercher 

(1994), irrelevantes para os não cuidadores. 

Relativamente às variáveis sócio-demográficas, recorreu-se a uma amostra 

emparelhada por:  

• Género  

• Idade 

• Estado civil 

• Escolaridade 

• Situação laboral 

• Rendimento familiar  

• Área de Residência 
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As restantes variáveis de interesse, seleccionadas, foram as informações 

dos cuidadores e não cuidadores traduzidas através do valor global do Perfil dos 

Estados de Humor e itens dos seis construtos/sub-escalas (Tensão-Ansiedade, 

Depressão-Rejeição, Cólera-Hostilidade, Vigor-Actividade, Fadiga-Inércia e 

Confusão-Desorientação) e dos indicadores de Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida. 

 

 

6.4 - HIPÓTESE  

 

Tendo em atenção as questões orientadoras e o objectivo fundamental do 

Estudo 2 que visava saber em que medida cuidadores e não cuidadores diferiam 

na percepção da Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e Estado de Humor, 

formulou-se a Hipótese seguinte: 

Prevê-se uma diferença de percepção significativa entre cuidadores e não 

cuidadores quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e Estado de 

Humor.  

 

 

6.5 – AMOSTRA E PROCEDIMENTOS 

 

Realizada a colheita de dados relativa ao Estudo 1 e, uma vez 

caracterizado o perfil dos cuidadores do ponto de vista sócio-demográfico, 

partiu-se para a definição da amostra dos não cuidadores. 

À semelhança do que aconteceu para o grupo de cuidadores, o grupo 

comparação foi igualmente obtido em contexto comunitário. Acedeu-se aos não 

cuidadores através do Centro de Saúde, tendo o estudo sido realizado nas 

mesmas unidades de saúde onde se desenvolveu o estudo anterior. Decidiu-se 

que os participantes a estudar seriam os doentes que frequentassem as consultas 

de Enfermagem. 

Os potenciais não cuidadores tinham os seguintes critérios de 

elegibilidade: (i) o indivíduo não podia ter sido cuidador nos últimos doze meses 

e (ii) não podia ser cuidador de nenhum idoso no momento da realização do 

estudo.  



- HUMOR, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - 
 

 
 

 
CAPÍTULO VI     - 314 - 

A colheita de dados iniciou-se com o objectivo de assegurar a equivalência 

sócio-demográfica entre os cuidadores que tinham participado no Estudo 1 e os 

não cuidadores, relativamente ao género, idade, escolaridade, estado civil, 

situação laboral, rendimento mensal e área de residência.  

Nos dias anteriores à consulta de enfermagem, eram verificadas as 

marcações das consultas e as fichas individuais dos doentes, no sentido de 

identificar sujeitos com características sociais e demográficas semelhantes aos 

cuidadores. 

No dia da consulta as equipas de enfermagem contactavam os doentes 

identificados e solicitavam a sua colaboração, tendo em atenção os critérios de 

elegibilidade. 

Sempre que o doente aceitava colaborar era encaminhado para o 

investigador que o esclarecia de todos os aspectos considerados fundamentais ao 

estudo, bem como da salvaguarda dos princípios éticos. 

 Uma vez esclarecidos era assinada a ficha de consentimento informado. 

Quando um participante decidia não colaborar, repetia-se o procedimento até que 

um outro se mostrasse disponível. Deve salientar-se que esta situação se 

verificou apenas duas vezes. 

As consultas ocorreram dois dias por semana, um em cada unidade. As 

entrevistas eram realizadas em salas disponibilizadas para o efeito, em ambiente 

próprio para a realização de qualquer entrevista.  

A colheita de dados prolongou-se por seis meses e terminou quando tinha 

expirado o prazo solicitado para realizar toda a colheita de dados (Estudos 1 e 2).  

A amostra final incluiu 111 não cuidadores. 

Durante a colheita de dados apenas mulheres foram objecto de inquérito. 

Ao os homens não recorrerem tanto aos serviços de saúde como as mulheres, 

ficou limitada a possibilidade de poderem ser estudados. Refira-se, no entanto, 

que os dois homens contactados, se recusaram a participar. Dadas estas 

circunstâncias, a amostra não pode ser comparada por género, uma das variáveis 

inicialmente seleccionadas para estabelecer comparação entre os dois grupos. 
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6.6 – INSTRUMENTOS 

 

A selecção dos instrumentos teve em conta o facto de se pretender 

comparar duas amostras, o que determinou que se optasse por instrumentos 

comuns aos dois estudos e, simultaneamente, que fossem instrumentos 

adaptados às características dos participantes.  

 

 

6.6.1 – Questionário de dados sócio-demográficos do não cuidador 

 

O questionário destinado ao estudo sócio-demográfico dos não cuidadores 

foi construído, tendo por base as variáveis seleccionadas para o emparelhamento, 

designadamente: género, idade, escolaridade, estado civil, situação laboral, 

rendimento mensal e área de residência. Os indicadores de Autoavaliação da 

Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida 

também integravam o questionário (ANEXO VIII). 

 

 

6.6.2 – Indicadores de Autoavaliação da Saúde   

 

A percepção da saúde dos não cuidadores foi avaliada através do indicador 

relativo à Autoavaliação da Saúde e do indicador relativo à Autoavaliação da 

Saúde Comparada, já utilizados no Estudo 1.  

Tal como já foi anteriormente descrito, estes indicadores foram utilizados 

por Fernandez-Ballesteros (1999) no âmbito do projecto Eugeron: Aging, Health 

and Competence e fazem parte da Autoavaliação da Saúde, que se refere à 

Avaliação Subjectiva da Saúde, tendo sido traduzidos e adaptados à população 

portuguesa por Paúl, Fonseca, Cruz, Cerejo e Valença (1999).  

Através do indicador de Autoavaliação da saúde, a pessoa avalia a sua 

saúde com base em cinco categorias: 1= Muito boa; 2= Boa; 3= Aceitável; 4= 

Fraca; e 5= Muito fraca. 
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A Autoavaliação da Saúde Comparada com indivíduos da mesma idade e 

sexo é avaliada, como: 1= Muito melhor; 2= Um pouco melhor; 3= Mais ou menos 

na mesma; 4= Um pouco pior; e 5= Muito pior. 

 

  

6.6.3 - Indicador de Autoavaliação da Qualidade de Vida 

 

A qualidade de vida foi medida usando o mesmo indicador utilizado para 

avaliar a qualidade de vida dos cuidadores. 

Através deste indicador, a pessoa efectua a Autoavaliação da Qualidade 

de Vida com base em cinco categorias: 1= Muito boa; 2= Boa; 3= Aceitável; 4= 

Fraca; e 5= Muito fraca. 

 

 

6.6.4 - Perfil dos Estados de Humor (POMS) 

 

Apesar de o POMS (ANEXO VII) já ter sido objecto de análise detalhada no 

âmbito do Estudo 1, torna-se necessário rever algumas das suas características 

principais, dada a importância de que se reveste para este estudo. 

As características de um instrumento como o POMS e o facto de ser o 

único instrumento conhecido adaptado ao contexto português que satisfazia os 

objectivos deste estudo, estiveram desde o início desta investigação na origem da 

sua selecção.  

Tal como foi referido no Estudo 1, quando se tratou de justificar a opção 

por este tipo de instrumentos e especificamente por este, também para este 

estudo, a sua especificidade e adequação ao que se pretendia, tornaram óbvia a 

decisão em seleccioná-lo como uma peça fundamental ao desenvolvimento de um 

estudo desta natureza. 

 Ao tratar-se de uma escala psicopatológica de carácter geral e não de uma 

medida especifica de avaliação da sobrecarga do cuidador, o POMS, tem sobre 

estes instrumentos a vantagem de poder ser aplicada a indivíduos normais (grupo 

comparação, por exemplo, como é o caso deste estudo), uma vez que, como 

referem Pinquart e Sorensen (2003) e Stull, Koloski e Kercher (1994), as medidas 

específicas de avaliação da sobrecarga são irrelevantes para os não cuidadores. 
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O Profile of Mood States-POMS foi traduzido e adaptado para a população 

portuguesa como Perfil dos Estados de Humor (Azevedo, Silva e Dias, 1991). Foi 

desenvolvido pelos seus autores (McNair, Lorr e Droppleman, 1981) com o 

objectivo de ser uma ferramenta rápida e económica para identificar e avaliar 

estados afectivos transitórios e flutuantes. Foi também planeado para avaliar 

períodos de tempo, como «a última semana, incluindo o dia de hoje», o que foi 

mantido neste estudo, uma vez que é um intervalo de tempo considerado pelos 

seus autores, adequado para avaliar resultados. 

 O seu uso em indivíduos normais é frequente, sendo uma das medidas 

auto-aplicáveis de humor mais utilizadas, mesmo para avaliação de períodos de 

tempo mais curtos, como por exemplo «este momento».  

Foi utilizado por enfermeiros, na sua forma mais simplificada (37 itens, 

versão de Shacham, 1983), para estudar as alterações do estado de humor em 

doentes oncológicos e seus familiares, na avaliação das diferenças de humor 

entre cuidadores de doentes oncológicos com e sem dor, com resultados 

altamente satisfatórios (Miaskowski, Kragness, Diblle e Wallhagen, 1997; 

Miaskowski, Zimmer, Barret, Diblle e Wallhagen, 1997) e na avaliação de 

programas de intervenção e suporte, no impacte dos cuidados a familiares idosos 

(Kaasalainen, Craig e Wells, 2000).  

Entre nós foi utilizado por Martín (2002) num estudo sobre doentes e 

cuidadores (doença de Machado-Joseph), tendo-se revelado, segundo o autor, um 

instrumento bem aceite pelos participantes no estudo, fácil de compreender e de 

preencher.  

Em termos de estrutura, o POMS é composto por uma lista de 65 

adjectivos, agrupados em seis sub-escalas, pretendendo medir seis estados de 

humor, designadamente: (i) Tensão-Ansiedade, que reflecte a elevada tensão dos 

músculos esqueléticos; (ii) Depressão-Rejeição, que indica um estado de humor 

depressivo, bem como um sensação de incapacidade pessoal e de futilidade; (iii) 

Cólera-Hostilidade que reflecte um estado de humor de irritação e hostilidade 

face aos outros, assim como de rebeldia e mau temperamento; (iv) Vigor-

Actividade, que indica um estado de humor caracterizado pelo vigor psíquico e 

elevada energia; (v) Fadiga-Inércia, representa a inércia, fadiga e baixo nível de 

energia; (vi) e Confusão-Desorientação, que reflecte um estado de humor 

caracterizado pela confusão e falta de clareza mental.  
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A nota final de cada sub-escala obtém-se somando as cotações obtidas em 

cada um dos adjectivos que a integram. Todos os itens que compõem cada sub-

escala são cotados no mesmo sentido, excepto o item 22 (da sub-escala Tensão-

Ansiedade) e o item 54 (da sub-escala Confusão-Desorientação), os quais 

recebem pesos negativos nos cálculos das notas totais das sub-escalas. Também 

se pode obter uma pontuação global de perturbação do humor somando as 

pontuações de cada uma das sub-escalas. 

 Todos os itens são respondidos numa escala tipo Likert de 5 pontos, com 

a seguinte correspondência: 0= Nada, 1= Um pouco, 2= Moderadamente (mais ou 

menos), 3= Bastante, e 4= Extremamente.  

De acordo com Azevedo, Silva e Dias (1991), o POMS é um instrumento de 

grande utilidade no estudo das emoções em que há, também, um interesse em se 

abordar a componente subjectiva.   

 

 

6.7 – PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

O programa estatístico utilizado foi o SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 13,0 para Windows, já utilizado para o primeiro estudo. 

No que se reporta aos dados constantes no questionário geral procedeu-se 

a uma análise descritiva, com o objectivo de os descrever através de indicadores 

estatísticos.  

As variáveis quantitativas foram expressas em média ± desvio padrão. As 

variáveis categóricas/dicotómicas foram apresentadas em números e 

percentagens. 

O tratamento estatístico foi, também, baseado na análise inferencial, 

através da utilização do teste estatístico designado por teste t de Student para 

duas amostras independentes. 

Tal como aconteceu para a apresentação dos resultados do Estudo 1, 

também aqui, serão apresentados apenas os dados estatisticamente 

significativos. 
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6.8 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta secção são apresentados os resultados em função dos objectivos do 

estudo e da hipótese formulada. 

A análise presente compara as duas amostras independentes, a amostra de 

cuidadores e a amostra de não cuidadores, com recurso às variáveis sócio-

demográficas seleccionadas e às diferenças de percepção entre os grupos, 

relativamente à Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e Estado de Humor. 

Para concretizar o objectivo que pretendia conhecer se existiam diferenças 

de percepção entre os grupos testou-se a hipótese formulada: 

 Prevê-se uma diferença de percepção significativa entre cuidadores e não 

cuidadores quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e Estado de 

Humor. 

 

 

6.8.1 – Análise descritiva 

 

Neste estudo investigou-se, em primeiro lugar, o perfil sócio-demográfico 

dos não cuidadores e a sua percepção da Saúde, Saúde Comparada e Qualidade 

de Vida.  

Mais especificamente, pretendeu-se saber: Quem eram os não cuidadores? 

Que percepção tinham da sua Saúde? Que percepção tinham da sua Saúde 

quando se comparavam com outros indivíduos do mesmo sexo e idade? Que 

percepção tinham da sua da Qualidade de Vida?  

 

 

6.8.1.1 – Caracterização sócio-demográfica dos não cuidadores 

 

A informação demográfica e social dos não cuidadores que compunham a 

amostra pode ser observada no quadro 32. 
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Quadro 32 – Variáveis sócio-demográficas dos não cuidadores. Índices de tendência 

central, dispersão e frequência 

Mulheres (N = 111) 
Variáveis 

n % M (SD) 

Idade - - 54,72 (12,22) 

Escolaridade    

  Sem escolaridade 23 20,7  

  Escolaridade básica 84 75,7  

  Escolaridade média e superior  4  3,6  

Estado civil    

  Solteiro(a)  8  7,2  

  Casado(a) 77 69,4  

  Divorciado(a)  8   7,2  

  Viúvo(a) 16 14,4  

  União de facto   2    1,8  

Situação laboral    

  Activo 39   35,1  

  Não Activo 72   64,9  

Rendimento mensal    

  Menos de 250€ 14  12,6  

  De 250 a 500€ 32  28,8  

  Mais de 500€ 65  58,6  

Residência    

  Urbana 49 44,2  

  Periurbana 38 34,2  

  Rural 24 21,6  

 
 
As 111 mulheres não cuidadoras avaliadas tinham uma idade média de 

54,72 ± (12,22) anos, variando as idades dos 22 aos 81 anos.  

O gráfico 10 apresenta a distribuição das idades dos não cuidadores por 

categorias de idade.  
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Gráfico 10 – Gráfico de barras para as categorias de idades para 

os não cuidadores  

 

 

Na continuidade da análise do quadro 32, verifica-se que relativamente ao 

grau de escolaridade a maioria das mulheres (75,7%) tem um nível de 

escolaridade básica. O resto das categorias tem valores claramente inferiores 

(sem escolaridade, 20,7%, e escolaridade média e superior, 3,6%). 

Relativamente ao estado civil, também a maioria dos não cuidadoras é 

casada (69,4%), registando-se 14,4% de viúvos e os restantes distribuídos pelas 

outras categorias. 

No que respeita à situação laboral, a maioria das mulheres não exerce uma 

actividade profissional (64,9%).  

O rendimento líquido mensal das famílias é maioritariamente superior a 

500 euros (58,6%), em 28,8% situava-se entre os 250 e 500€ mensais e 12,6% tem 

um rendimento inferior a 250€ mensais. 
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Em termos de residência, 44,2% residem em área urbana, 34,2% residem 

em área periurbana, e 21,6% em área rural. 

 

 

6.8.1.2 – Indicadores de Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da 

Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida dos 

não Cuidadores 

 

Os resultados da Autoavaliação da Saúde, Saúde Comparada e Qualidade 

de Vida dos não cuidadores estão expressos no quadro 33. 

 
Quadro 33 – Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida dos não cuidadores 

Autoavaliação da Saúde N % 

  Muito boa 1 0,9 

  Boa 67 60,4 

  Aceitável 22 19,8 

  Fraca 19 17,1 

  Muito fraca 2 1,8 

Autoavaliação da Saúde Comparada N % 

  Muito melhor 1 0,9 

  Um pouco melhor 82 73,9 

  Mais ou menos na mesma 12 10,8 

  Um pouco pior 15 13,5 

  Muito pior 1 0,9 

Autoavaliação da Qualidade de Vida N % 

  Muito boa 1 0,9 

  Boa 68 61,3 

  Aceitável 30 27,0 

  Fraca 11 9,9 

  Muito fraca 1 0,9 

 

 

Quando se analisa o quadro 33, observa-se que, relativamente à saúde, a 

maioria das mulheres não cuidadoras se autoavaliam como tendo saúde boa 

(60,4%), 17,1% como tendo saúde fraca e 19,8% como aceitável. Só 0,9% e 1,8% 

das inquiridas consideraram ter uma saúde muito boa e muito fraca, 

respectivamente.  
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Ao compararem a sua saúde com outros indivíduos do mesmo sexo e 

idade, a maioria das mulheres (73,9%) considera ter saúde um pouco melhor, 

13,5% um pouco pior e 10,8% mais ou menos na mesma. Só 0,9% das inquiridas 

consideraram ter uma saúde comparada muito melhor e muito pior.  

No que concerne à avaliação da qualidade de vida, a maioria das mulheres 

(61,3%) considera ter uma qualidade de vida boa, 27% aceitável, e 9,9% fraca. 

Também a este nível, apenas 0,9% das inquiridas consideraram ter uma saúde 

muito boa e muito fraca. 

 

 

6.8.1.3 - Caracterização das sub-escalas do Perfil dos Estados de 

Humor (POMS) 

 

Tal como se procedeu para o Estudo 1, caracterizam-se de seguida os 

valores obtidos nas sub-escalas do POMS para os indivíduos designados por não 

cuidadores.  

O quadro 34 resume para estas sub-escalas, os valores da média, desvio 

padrão, mínimo e máximo. 

 

Quadro 34 – Média, desvio padrão, mínimo e máximo para as sub-escalas do Perfil 

dos Estados de Humor 

    Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

TensãoTensãoTensãoTensão----AnsiedadeAnsiedadeAnsiedadeAnsiedade    2,09 4,06 -4 15 

DepressãoDepressãoDepressãoDepressão----RejeiçãoRejeiçãoRejeiçãoRejeição    4,52 5,54 0 28 

CóleraCóleraCóleraCólera----HostilidadeHostilidadeHostilidadeHostilidade    4,52 4,78 0 22 

VigorVigorVigorVigor----ActividadeActividadeActividadeActividade    17,56 5,84 2 32 

FadigaFadigaFadigaFadiga----InérciaInérciaInérciaInércia    3,29 3,12 0 15 

ConfusãoConfusãoConfusãoConfusão----DesorientaçãoDesorientaçãoDesorientaçãoDesorientação    -0,27 2,22 -4 6 

 
 
Nestas sub-escalas, quanto maior é o valor obtido maior é a Tensão- 

Ansiedade, a Depressão-Rejeição, a Cólera-Hostilidade, o Vigor-Actividade, a 

Fadiga-Inércia, e a Confusão-Desorientação. 

Os diagramas seguintes mostram a distribuição dos valores obtidos pelos 

não cuidadores, em cada uma destas sub-escalas. 
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Gráfico 11 – Diagramas de caixa de bigodes das sub-escalas do Perfil dos 

Estados de Humor (não cuidadores) 

 

 

A sub-escala Tensão-Ansiedade tem distribuição assimétrica positiva e 

mesocúrtica (skewness/std error=1,49 e kurtosis/std error=1,5) e apresenta três 

outliers à direita. 

A sub-escala Depressão-Rejeição tem oito outliers, três dos quais podem 

ser considerados extremos severos (são os indivíduos 273, 293 e 286) e é 

assimétrica positiva e leptocúrtica (skewness/std error=8,81 e kurtosis/std 

error=9,86). 

Depois de eliminados os outliers, esta sub-escala continua assimétrica 

positiva (skewness/std error=5,6) e leptocúrtica (kurtosis/std error=5,34).  

A sub-escala Cólera-Hostilidade tem 4 outliers à direita e apresenta uma 

distribuição assimétrica positiva e leptocúrtica.  
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A sub-escala Vigor-Actividade é simétrica e mesocúrtica (skewness/std 

error=-2 e kurtosis/std error=0,31). 

A sub-escala Fadiga-Inércia é assimétrica positiva e leptocúrtica 

(skewness/std error=8,2 e kurtosis/std error=9,3) e tem seis outliers, três dos 

quais podem ser considerados extremos severos (correspondem aos indivíduos 

273, 295 e 293). 

A sub-escala Confusão-Desorientação tem 1 outlier, e é assimétrica 

positiva e mesocúrtica (skewness/std error=3,5 e kurtosis/std error=0,18). 

 

 

6.8.1.4 – Caracterização dos Indicadores Autoavaliação da Saúde, 

Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 

 

No quadro e diagramas seguintes caracterizam-se os valores obtidos pelos 

não cuidadores nos indicadores Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde 

Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida. 

O quadro 35 apresenta os valores médios e respectivos desvios padrão 

dos valores dos itens destes indicadores. Apresentam-se ainda neste quadro os 

valores, máximo e mínimo, destes itens. 

 

Quadro 35 – Média, desvio padrão, mínimo e máximo para os indicadores 

Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 

    Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Autoavaliação da Saúde Autoavaliação da Saúde Autoavaliação da Saúde Autoavaliação da Saúde     2,59 0,847 1 5 

AutoavaAutoavaAutoavaAutoavaliação da Saúde Comparadaliação da Saúde Comparadaliação da Saúde Comparadaliação da Saúde Comparada    2,40 0,766 1 5 

Autoavaliação da Qualidade de VidaAutoavaliação da Qualidade de VidaAutoavaliação da Qualidade de VidaAutoavaliação da Qualidade de Vida    2,49 0,724 1 5 

 
 
Os valores extremos verificados em cada um dos indicadores do quadro 

anterior são os valores mínimos e máximos possíveis. 

Nestes indicadores quanto maior é o valor obtido, pior é a Autoavaliação 

da Saúde, a Saúde Comparada e a Qualidade de Vida. 
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Os diagramas seguintes ilustram a distribuição dos valores obtidos pelos 

não cuidadores, em cada um destes indicadores. 

 

 

Gráfico 12 – Diagramas de caixa de bigodes dos indicadores da Autoavaliação da 

Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de Vida 

 

A variável Autoavaliação da Saúde é uma variável com distribuição 

assimétrica positiva e mesocúrtica e tem um valor extremo. 

A variável Autoavaliação da Saúde Comparada é uma variável assimétrica 

positiva (skweness/std error=6,66) e leptocurtica (kurtosis/std error=-2,57). Tem 

três outliers, um dos quais pode ser considerado severo. 

A variável Autoavaliação da Qualidade de Vida é uma variável assimétrica 

positiva e mesocúrtica. Tem um outlier com valor igual a 1. 

 

 

6.8.1.5 – Equivalência sócio-demográfica entre Cuidadores e não 

Cuidadores  

 

Este estudo pretendia comparar cuidadores e não cuidadores em função 

das variáveis sócio-demográficas seleccionadas.  
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Para se avaliar estas diferenças, procedeu-se a um estudo analítico entre 

ambos os grupos, no que se reporta a estas variáveis, cujos resultados podem ser 

observados no quadro 36. 

Pela análise do quadro 36, pode constatar-se que, no que diz respeito ao 

nível de escolaridade, estado civil, rendimento líquido mensal, situação laboral e 

área de residência, também estas variáveis tiveram um comportamento 

semelhante. 

Os cuidadores têm idade média = 54,62 ± 13,97 e os não cuidadores = 

54,72 ± 12,22. Relativamente à escolaridade, a maioria dos cuidadores (50%) e 

dos não cuidadores (76%) tem escolaridade básica. Constata-se também que a 

maioria dos cuidadores (76,6%) e dos não cuidadores (77%) são casados. A 

distribuição percentual dos cuidadores e não cuidadores pelas categorias da 

variável rendimento líquido mensal é equivalente, o mesmo se podendo dizer 

para as categorias inerentes à situação laboral. No que diz respeito à área de 

residência, observa-se que cuidadores e não cuidadores residem 

maioritariamente em área urbana. 

 

Quadro 36 – Comparação entre cuidadores e não cuidadores relativamente às 

variáveis idade, escolaridade, estado civil, rendimento mensal, situação laboral e 

área de residência 

Variáveis Cuidadores Não cuidadores 

 n % M 1 (SD)2 n % M 1 (SD)2) 

Perfil sócio-demográfico       

  Idade - - 54,62 (13,97) - - 54,72 (12,22) 

  Escolaridade 
     Sem Escolaridade 
     Escolaridade Básica 
     Escolaridade Média/Superior 

  48 
 107 
  59 

22,5 
50,0 
27,5 

 
23 
84 
  4 

20,7 
75,7 
 3,6 

 

 Estado civil 
Solteiro(a) 
Casado(a) 
Outros 

 
  27 
164 
  23 

 
12,6 
76,6 
10,8 

  
  8 
77 
26 

 
 7,2 
69,4 
23,4 

 

  Rendimento mensal  
     Menor 250 € 
     Entre 250 a 500 € 
     Maior 500 € 

  9 
 66 
139 

  4,0 
31,0 
65,0 

 
11 
34 
66 

10,0 
31,0 
59,0 

 

  Situação Laboral 
     Activo 
     Não activo 

  64 
 150 

30,0 
70,0 

 
37 
74 

33,0 
67,0 

 

  Área de Residência 
     Urbana 
     Periurbana 
     Rural 

  91 
  69 
  54 

42,5 
32,2 
25,3 

 
49 
38 
24 

44,2 
34,2 
21,6 
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O estudo das diferenças entre as idades dos cuidadores e dos não 

cuidadores foi realizado recorrendo à aplicação do teste t para amostras 

independentes, não tendo sido observadas diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

 

6.8.2 – Humor, Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida: 

diferenças de percepção entre cuidadores e não cuidadores  

 

 O objectivo principal deste estudo era comparar diferenças de percepção 

de Humor, Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida entre os cuidadores e 

não cuidadores. Para concretizar este objectivo efectuou-se um teste t para 

amostras independentes, cujos resultados são apresentados no quadro 37. 

 

Quadro 37 – Resultados do teste t para amostras independentes (POMS, 

Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da 

Qualidade de Vida) entre cuidadores e não cuidadores 

Cuidadores 
(n=214) 

Não cuidadores  
(n=111)  

M DP M DP 

Valor do 
teste 

Valor de 
p 

POMS       

Valor global 26,19 33,013 -3,43 20,128 9,998 0,000** 

Sub-escalas       

Tensão-Ansiedade 8,35   6,04  2,09 4,06 11,088 0,000** 

Depressão-Rejeição 12,01 10,22  4,52 5,54  8,563 0,000** 

Cólera-Hostilidade 9,99   8,0  4,52 4,78  -4,683 0,000** 

Vigor-Actividade 14,40 5,64 17,56 5,84  -4,736 0,000** 

Fadiga-Inércia 8,42 5,33  3,29 3,12 10,922 0,000** 

Confusão-Desorientação 1,83 3,81 -0,27 2,22 6,269 0,000** 

Autoavaliação da Saúde 2,95 0,86  2,59 0,85 3,689 0,000** 

Autoavaliação da Saúde 

Comparada 
2,72 0,88 2,40 0,77 3,475 0,001** 

Autoavaliação da 

Qualidade de Vida 
2,90 0,74 2,49 0,72 4,791 0,000** 

** p < 0,01 
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Pela análise do quadro 37 pode concluir-se que os cuidadores têm em 

média maior valor global do Estado de Humor (t= 9,998; p= 0,000) do que os não 

cuidadores. 

A média das sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor, Tensão-

Ansiedade (t= 11,088; p= 0,000), Depressão-Rejeição (t= 8,563; p= 0,000), 

Cólera-Hostilidade (t= -4,683; p= 0,000), Vigor-Actividade (t= -4,736; p= 0,000), 

Fadiga-Inércia (t= 10,922; p= 0,000), e Confusão-Desorientação (t= 6,269; p= 

0,000) é maior nos cuidadores do que nos não cuidadores. Significa, então, que 

os cuidadores percepcionam maior Tensão-Ansiedade, Depressão-Rejeição, 

Cólera-Hostilidade, Fadiga-Inércia e Confusão-Desorientação. 

A média da sub-escala Vigor-Actividade (t= -4,736; p= 0,000) é menor nos 

cuidadores do que nos não cuidadores, podendo dizer-se, que os cuidadores 

percepcionam menor vigor comparativamente aos não cuidadores. 

Pela análise do Quadro 37 verifica-se que a média dos indicadores 

Autoavaliação da Saúde (t= 3,689; p= 0,000), Autoavaliação da Saúde Comparada 

(t= 3,475; p= 0,001) e Autoavaliação da Qualidade de Vida (t= 4,791; p= 0,000), é 

maior nos cuidadores comparativamente aos não cuidadores. Significa, pois, que 

os cuidadores percepcionam pior Saúde, pior Saúde Comparada e pior Qualidade 

de Vida.  

 

 

6.9 – RESUMO DAS CONCLUSÕES 

 

Relativamente às variáveis sócio-demográficas seleccionadas para 

comparar as duas amostras, pode observar-se que cuidadores e não cuidadores 

não diferiram significativamente.  

No que concerne à percepção do Humor, da Saúde, da Saúde Comparada e 

da Qualidade de Vida pode concluir-se que: 

• Os cuidadores percepcionavam maior Tensão-Ansiedade, 

Depressão-Rejeição, Cólera-Hostilidade, Fadiga-Inércia e Confusão-

Desorientação, comparativamente aos não cuidadores. 

• Os cuidadores percepcionavam pior Vigor-Actividade do que os não 

cuidadores. 
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• Os cuidadores percepcionavam pior Saúde, Saúde Comparada e 

Qualidade de Vida do que os não cuidadores. 

 

Ao terminar o Estudo 2, que comparou cuidadores com não cuidadores, 

pode dizer-se que os resultados ajudam a compreender a complexidade que 

envolve tomar conta de idosos dependentes, na medida em que se observaram 

diferenças significativas ao nível da percepção do estado de Humor, diferenças, 

que abarcam todos os domínios/sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor 

(POMS). Embora menores, as diferenças estendem-se também ao nível dos 

indicadores Autoavaliação da Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e 

Autoavaliação da Qualidade de Vida.  

Perante estes resultados pode afirmar-se, que a Hipótese formulada que 

previa encontrar diferenças de percepção significativas entre cuidadores e não 

cuidadores quanto à sua Saúde, Saúde Comparada, Qualidade de Vida e Estado de 

Humor, foi confirmada na sua totalidade.  
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CAPÍTULO VII - DIMENSÃO QUALITATIVA DO ESTUDO 
 

 

O interesse deste capítulo centra-se na continuidade do capítulo 5 relativo 

ao estudo do impacte do cuidado nos cuidadores principais de idosos. O seu 

objectivo é descrever a técnica de análise adoptada para o tratamento dos dados 

qualitativos referentes ao Estudo 2, bem como a apresentação, análise e 

interpretação destes mesmos dados. 

 
 

7.1 - ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Tendo em conta as vantagens relativas à combinação de dados 

quantitativos e qualitativos, para a compreensão da experiência em estudo, 

optou-se, tal como já foi referido, por integrar uma questão aberta no 

questionário geral, que trouxesse complementaridade à compreensão dos dados 

quantitativos. 

As narrativas resultantes da questão aberta, acerca da percepção dos 

cuidadores sobre a sua experiência de cuidar, foram analisadas através da análise 

de conteúdo como técnica de tratamento de dados. 

Segundo Vala (1986), numa investigação por questionário (como é o caso 

deste estudo), a análise de conteúdo é necessária na análise das questões 

abertas.  

Muitos autores acreditam que muitas áreas de indagação podem ser 

enriquecidas através da mistura criteriosa de dados qualitativos e quantitativos. 

Uma das vantagens notórias da combinação de dados qualitativos e quantitativos 

em um único projecto é o da complementaridade, a qual permite uma melhor 

apreensão do contexto total da situação (Polit e Hungler, 1995).  

A triangulação (de métodos, de investigadores e de dados) visa aumentar a 

diversidade, enriquecer a compreensão e realizar objectivos específicos 

(LoBiondo-Wood e Haber, 2001). 
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A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações (Bardin, 1977). Neste estudo, a análise de conteúdo como técnica 

de análise das comunicações tem como objectivo principal uma tentativa 

exploratória, visando a descoberta (Bardin, 1977). Foram adoptados os princípios 

preconizados por Bardin (1977), o qual interpreta a finalidade da análise como a 

inferência que permite a passagem da descrição à interpretação, enquanto 

atribuição de sentido às características do material que foram levantadas, 

enumeradas e organizadas.  

 

 

7.2 - PROCEDIMENTOS   

 

A análise dos dados ocorreu após o término da colheita de dados e 

simultaneamente à análise quantitativa.  

Todas as respostas à questão foram manuscritas, dado a relutância de 

alguns cuidadores em que a “conversa” fosse gravada. As respostas eram 

relativamente curtas e pausadas, o que permitiu a sua transcrição fiel, na íntegra, 

e a anotação de todos os pormenores.  

Foi dito aos participantes que o seu relato seria livre e que só seriam 

interrompidos para validar ou clarificar qualquer informação. 

 Após cada «entrevista», a resposta foi lida a cada participante, 

convidando-o a constatar e/ou rectificar o discurso escrito.  

 

 

7.3 - ORGANIZAÇÃO DA ANÁLISE 

 

Segundo Bardin (1977) e Vala (1986), qualquer que seja a orientação a dar 

à pesquisa, existe um conjunto de operações mínimas a ter em atenção: 

• Delimitação dos objectivos e definição de um quadro teórico de referência; 

• Constituição de um corpus de análise 

• Definição de categorias 

• Definição de unidades de análise 
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7.3.1 - Pré-análise 

 

A pré-análise é a fase que corresponde a um período de intuições, mas que 

tem por objectivo sistematizar as ideias e torná-las operacionais, de modo a 

orientar um esquema preciso e o desenvolvimento das operações seguintes, num 

plano de análise.  

 

 

7.3.2 - Objectivos e quadro teórico de referência 

 

O carácter exploratório da análise centrou a questão aberta do 

questionário geral na compreensão da experiência de cuidar (avaliação cognitiva 

do cuidador), a qual se refere à compreensão do cuidador acerca do que o 

cuidado acarreta/implica (Lazurus e Folkman, 1984).  

Os principais objectivos delimitados da análise qualitativa eram: (i) 

desenvolver temas e construtos capazes de informar a teoria e a prática; e (ii) 

esclarecer e desenvolver a compreensão dos dados quantitativos. 

 

 

7.3.3 - Constituição do Corpus 

 

Tendo em vista a obtenção de uma «amostra teórica», teve-se por 

referência o critério da adequação como critério de rigor em investigação 

qualitativa. Este critério considera a importância da quantidade de dados mais do 

que o número de sujeitos. A adequação atinge-se sempre que estão colhidos 

dados suficientes para que ocorra a saturação (Morse, 1994). Neste caso, a 

saturação teórica ocorreu quando tinham sido analisadas 186 das 214 respostas 

à questão aberta do questionário geral.  

A partir da transcrição na íntegra do relato dos participantes acerca da sua 

experiência como cuidadores, obteve-se um conjunto de dados para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos, ou seja, obteve-se o corpus de análise.  

Uma vez constituído o corpus de análise, começou por se estabelecer 

contacto com os dados a analisar através de leituras flutuantes do conteúdo 

manifesto e do conteúdo latente, «presentes» no discurso dos participantes. Esta 
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operação pretendeu, sobretudo, conhecer o texto, afim de que esta leitura 

flutuante se fosse tornando cada vez mais precisa, em função dos objectivos, do 

quadro teórico de referência e dos procedimentos técnicos a adoptar 

posteriormente.  

Realizada esta primeira actividade de contacto com o material, teve-se em 

conta a regra da exaustividade que assegura que todos os elementos do corpus 

devem ser considerados, ou seja, nenhum elemento poderá ficar de fora, a não 

ser que essa decisão seja justificável no plano do rigor. Cumpriu-se ainda com as 

regras da homogeneidade e da pertinência. A primeira postula que os 

documentos a analisar devem referir-se todos ao mesmo tema, devem ter sido 

obtidos por intermédio de técnicas idênticas e devem ser obtidos por indivíduos 

semelhantes. A segunda regra faz referência à adequação dos documentos 

enquanto fonte de informação, de modo a corresponderem ao objectivo que 

suscita a análise (Bardin, 1977).  

 

 

7.4 - CODIFICAÇÃO 

 

“A codificação é o processo pelo qual os dados em bruto são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 

uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo” (Bardin, 1977, 

p.103-104). A codificação significa, pois, uma operação de decomposição em 

unidades de sentido das transcrições verbatim ou das notas extensivas. 

Uma unidade de sentido ou de significação pode ser uma palavra, um 

grupo de palavras, uma frase ou um grupo de frases, e designa a ideia a ser 

codificada. Um código é um indicador capaz de revelar realidades subjacentes 

(Bardin, 1977). 

 

 

7.4.1 - Recorte: escolha das unidades de significação 

 

Uma das operações no âmbito da codificação é o recorte, ou seja, a 

escolha das unidades de análise.  
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Para proceder à análise, efectuou-se uma codificação aberta, manualmente. 

A codificação aberta é a operação de identificação de unidades de sentido no 

corpus, às quais o investigador atribui um nome ou código. Parágrafo a 

parágrafo, os elementos de leitura foram sendo submetidos a um sistema de 

codificação que se foi tornando cada vez mais claro/preciso. Desta forma, foram 

sendo identificados e codificados os enunciados que o investigador considerou 

significativos do fenómeno estudado. Logo que o texto estava codificado foi 

elaborada a lista dos códigos numéricos e alfabéticos utilizados.  

Sendo objectivo da análise de conteúdo a apreensão do significado da 

experiência de cuidar, para os cuidadores, optou-se por seleccionar o tema como 

unidade de registo. De acordo com Vala (1986) e Bardin (1977), o tema, enquanto 

unidade de registo, corresponde a uma regra de recorte do sentido e não da 

forma.  

O tema é geralmente utilizado como unidade de registo para estudar 

motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc. 

As respostas a questões abertas são, de acordo com o Bardin (1977), 

frequentemente analisadas tendo o tema por base.  

Constituindo o tema a unidade de base, seleccionou-se o parágrafo como 

unidade de contexto. A unidade de contexto serve de compreensão para codificar 

a unidade de registo e é, segundo estes autores, o segmento mais largo de 

conteúdo que o analista examina quando caracteriza a unidade de registo. A sua 

dimensão depende da unidade de registo seleccionada. É, no entanto, uma 

unidade de dimensão sempre superior à da unidade de registo (Giglione e 

Matalon, 1992; Vala, 1986; Bardin, 1977).  

 

 

7.4.2 – Classificação e agregação: construção das categorias 

 

Uma vez definidas as regras de recorte iniciou-se o processo de 

categorização. A fidelidade dos dados depende de uma rigorosa construção e 

definição das categorias.  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo a analogia. A função da categorização é, na opinião de 



- AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS INFORMAIS AOS IDOSOS - 

 

 
 

 
- 337 -     CAPÍTULO VII 

Bardin (1977), fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos 

dados brutos.  

Por sua vez, as categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento, efectuado em razão dos caracteres comuns 

desses elementos (Bardin, 1977). A inclusão de um segmento de texto numa 

categoria pressupõe a detecção de indicadores relativos a essa categoria.  

O processo de categorização iniciou-se com leituras e releituras, a partir 

das quais foram surgindo intuições que remetiam para o significado da 

experiência dos cuidadores acerca dos cuidados aos idosos. Estas representações 

foram sendo classificadas utilizando o critério da relação com o cuidado, e a 

partir destes resultados foi-se inferindo conhecimento a propósito da experiência 

de cuidar, para os cuidadores primários inquiridos.  

 Tendo em consideração o tipo de recorte previamente definido para 

proceder à análise, estes elementos particulares foram comparados e 

reagrupados progressivamente por afinidade de elementos comuns. Neste caso, 

por similaridades de conteúdo, de contexto e de dimensão, para que, findo o 

procedimento, se pudesse proceder à atribuição de um nome às respectivas 

categorias. 

O critério de categorização adoptado nesta análise foi o de uma 

categorização semântica, ou seja, uma categorização temática. Para tal, todos os 

indicadores/códigos relativos ao mesmo tema foram sendo comparados e 

reagrupados de acordo com as suas características, na categoria correspondente.  

Em função dos objectivos do estudo e do carácter exploratório da análise, 

não se recorreu a categorias-tipo inerentes ao campo no qual se situa o 

problema, mas sim a categorias emergentes. O sistema de categorias foi, assim, 

construído a posteriori, resultando, da associação/agregação das unidades de 

análise afins às respectivas categorias, sem que nenhum pressuposto teórico 

orientasse a sua construção. Nesta perspectiva, pode considerar-se que estas 

categorias são de natureza empírica e auto-geradoras dos resultados. 

Construídas e caracterizadas as categorias, foram consideradas as regras 

da exaustividade (Vala, 1986) e da exclusividade (Bardin, 1977; Vala 1986). A 

primeira pretendeu assegurar/garantir que todas as unidades de registo (neste 

caso, os temas) pudessem ser colocadas numa das categorias (Vala, 1986), e a 
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segunda que a mesma unidade de registo coubesse apenas numa categoria 

(Bardin, 1977; Vala 1986). 

Após estar concluído o processo de análise das narrativas dos 

participantes, foram identificados um total de quarenta e três temas (43) 

mutuamente exclusivos. Através de um processo de análise e comparação 

constante dos temas e do conjunto de dados, emergiram três categorias chave e 

temas correspondentes: (i) Organização das exigências e estrutura da relação de 

cuidar; (ii) Concessões na vida pessoal e social, dificuldades e percepção da 

saúde; (iii) Percepção da velhice, crenças, valores e sentimentos positivos.  

Os dados emergentes foram validados por um investigador experiente em 

análise qualitativa e familiarizado com a problemática em estudo, no sentido de 

aferir as categorias relativamente à sua caracterização, coerência interna e inter 

relação. Após este processo, foi necessário redefinir conceptualmente uma das 

categorias.    

 

 

7.5 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Nesta secção procede-se à apresentação dos dados em função dos temas 

emergentes e das categorias finais.  

 

 

7.5.1 - Temas e categorias finais a partir das narrativas 

 

A integração dos temas emergentes dentro da categoria correspondente, 

bem como a sua ilustração, será apresentada seguidamente. Estes resultados 

serão mais amplamente contextualizados ao nível do capítulo reservado à 

discussão dos mesmos. Para salvaguardar a confidencialidade e o anonimato, 

os nomes utilizados para identificar os participantes ao longo da transcrição 

dos excertos das entrevistas, são nomes fictícios. 
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CATEGORIA: ORGANIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS E ESTRUTURA DA RELAÇÃO DE 

CUIDAR 

 
TEMAS EMERGENTES 

• Organização de um plano familiar de cuidados 

• Contar com o apoio da família 

• Interdependência das relações e das tarefas 

• Estratégias alternativas 

• Relação interpessoal idoso cuidador 

• Resignação 

• Indisponibilidade dos filhos 

• Indiferença da família pelo idoso 

• Conflitos familiares 

• Desconfiança  

• Cuidar por obrigação 

• Cuidar por opção 

• Cuidar como algo natural 

• Cuidar como um acto de reciprocidade moral e material 

• Cuidar por dever/obrigação moral  

• Cuidar por reciprocidade e compromisso do casamento  

• Cuidar como oportunidade de desenvolvimento moral e social  

• Cuidar por amor 

• Cuidar pela satisfação do bem-estar do idoso 

• Cuidar por pena 

 

CATEGORIA: CONCESSÕES NA VIDA PESSOAL E SOCIAL, DIFICULDADES E 

PERCEPÇÃO DA SAÚDE 

 
TEMAS EMERGENTES 

• Sentimento de estar preso 

• Redução das actividades sociais e espirituais 

• Interferência na vida profissional 

• Conflitos de papéis  

• Aumento das dificuldades financeiras 
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• Percepção de baixo apoio social  

• Invasão da privacidade 

• Percepção de ter piorado da saúde 

 

CATEGORIA: PERCEPÇÃO DA VELHICE, CRENÇAS, VALORES E SENTIMENTOS 

POSITIVOS 

 
TEMAS EMERGENTES 

• A velhice como uma etapa triste da vida  

• Sentimento de impotência perante a degradação física do idoso 

• Falta de coragem para internar o familiar  

• Tristeza pela falta de reconhecimento do idoso pela ajuda prestada 

• Relutância com a rotatividade do idoso 

• Educação familiar 

• Desejo de continuar a cuidar 

• Reconhecimento do papel 

• Dar exemplo aos filhos 

• Religiosidade/Fé 

• Esperar ser recompensado 

• Felicidade 

• Satisfação em ser útil 

• Gratificação com o cuidado 

• Sentido de controlo da situação 

 

 

7.6 - CARACTERIZAÇÃO DAS CATEGORIAS 

 

CATEGORIA: ORGANIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS E ESTRUTURA DA RELAÇÃO DE 

CUIDAR 

 
O contexto em que se inscreve a ajuda é influenciado por um contexto 

específico de ordem mais pessoal no qual intervêm relações de natureza 

individual como é, por exemplo, a relação entre o idoso e o cuidador. O contexto 

social exerce também a sua influência, sobretudo quando se contempla como se 
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estrutura e pratica a ajuda no ambiente que rodeia o cuidado – o ambiente 

familiar.  

Do estudo centrado nas narrativas dos participantes emergem diferentes 

expressões da ajuda. Alguns cenários de ajuda ocorrem no seio de famílias 

unidas e estruturadas, onde o cuidar assenta na organização das exigências, na 

interdependência das relações e das tarefas, no uso de estratégias alternativas e 

numa história familiar afectiva construída ao longo do tempo. 

Independentemente de outras dimensões, em alguns casos, existe uma história 

de ajuda inscrita numa relação entre cuidador e idoso, relação, construída e 

mantida ao longo da vida em comum. Esta história de ajuda aparece como o 

prolongamento de uma relação de proximidade e, baseia-se fundamentalmente, 

na natureza das relações e em cenários de reciprocidade moral e material 

assentes em compromissos intergeracionais e compromissos assumidos pelo 

casamento. 

 Outros cenários de ajuda marcados por acontecimentos individuais e 

familiares, nomeadamente, insatisfação com o desempenho do papel e relações 

familiares precárias, ocorrem no seio de famílias distantes, caracterizadas pela 

indiferença e indisponibilidade, onde se assume e aceita a resignação com o 

objectivo de ver solucionado o problema da dependência do idoso.  

Globalmente, um dos resultados que mais parece transparecer das 

narrativas dos participantes é o de que, efectivamente, os cuidadores trocam 

ajuda sustentando-a nos sentimentos que têm uns pelos outros. Alguns desses 

sentimentos são positivos como amor, neutros como a obrigação ou o dever e 

negativos como a desconfiança e a indiferença.  

 A organização das exigências e a estrutura da relação de cuidar parecem 

desenvolver-se com base na união, na interdependência das relações e da 

responsabilidade pelos cuidados, em estratégias alternativas e em redor da 

satisfação do bem-estar do idoso e do funcionamento familiar: 

 

“Tanto eu como os meus irmãos cuidamos da minha mãe. Eu cuido mais da minha 

mãe, porque ela está comigo, mas mesmo assim ainda repartimos tarefas e 

responsabilidades e tudo bate certo, porque sabemos que podemos contar uns com os 

outros. Somos muito próximos e arranja-se sempre forma de resolver os problemas. Até 

nas férias nos organizamos. Fazemos planos de trabalho e revezamo-nos eu e as minhas 

cunhadas” (E 10, Helena). 
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“Entre mim e os meus irmãos não há problemas, não há questões menores, nem o 

jogo do empurra. Todos nós temos bem presente a amizade e a responsabilidade comum. 

Os problemas de uns são os problemas dos outros e o bem do nosso pai está acima de 

tudo. Quanto fiquei eu a tomar conta do meu pai, foi de comum acordo e foi decidido que 

todos tinham a sua responsabilidade. Aos fins-de-semana toca a todos e até hoje sempre 

nos entendemos muito bem” (E 2, Susana). 

 

Obrigação moral, reciprocidade moral e material (intergeracional e 

assumida pelo casamento), são uma referência constante ao longo do discurso de 

alguns cuidadores e encaradas como forma de saldar dívidas e compromissos, 

quer se trate de cônjuges ou de filhos: 

 

“O pior que me podia ter acontecido foi o meu marido ficar assim, parece que nem 

acredito. A minha obrigação é cuidar dele enquanto andarmos por cá, se fosse eu a 

precisar dele, ele também cuidava de mim. Por isso nos casamos e estamos juntos há 

quarenta anos” (E 116, Clotilde). 

 

“Se conseguisse imaginar o que a minha mãe passou para me criar a mim e aos 

meus irmãos (...). Cuido dela por amor e não por obrigação, porque senão não cuidava. 

Quando olho para trás sinto que cuido da minha mãe e não lhe pago tudo que ela fez por 

nós. É minha obrigação retribuir tanto sacrifício e dar-lhe o que posso e ela precisa” (E 94, 

Maria). 

 

João cuida da mãe e vai mais longe na percepção da reciprocidade. Entende 

que retribuindo o que os pais fizeram por ele, não só paga uma dívida moral 

como tem também a oportunidade de se desenvolver moral e socialmente: 

  

 “Eu acho que nós quando ajudamos os outros, e sobretudo quando são pessoas 

que nos ajudaram a nós, como é o caso dos nossos pais, tornamo-nos moralmente 

melhores pessoas e melhores cidadãos” (E 21). 

 

Contrariamente a alguns dos aspectos positivos evocados, assinalam-se 

outros discursos relacionados com a obrigação de cuidar, onde a análise das 

experiências deixa transparecer a insatisfação do cuidador e os conflitos de 

relações tornam clara a relação precária entre idosos e cuidadores. Na verdade, o 

que se infere é que a natureza da relação de cuidar, raramente é unidireccional. 
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As palavras de Joana são o testemunho de uma relação precária, motivo de 

insatisfação e que acaba por culminar num sentimento de resignação face à 

necessidade de cuidar do familiar: 

 

“Olhe, eu cuido da minha sogra porque não tenho outro remédio. Nunca gostei 

dela nem ela de mim, e o pior que me podia ter acontecido na vida, foi viver com ela logo 

que casei, por que nunca pude ser feliz. Mas agora que é que hei-de fazer? Ao fim de 

tantos anos acabei por me resignar” (E 173). 

 

No seguimento da narrativa anterior e, na lógica de uma relação pouco 

positiva entre idoso e cuidador, Marta afirma, decidida e peremptoriamente: 

 

“Eu sei que é minha mãe, mas a mim não me custa nada aceitar que nós nunca nos 

entendemos e nunca tivemos uma boa relação. A minha mãe sempre foi muito egoísta. Só 

pensa nela, e quanto mais lhe fazem pior é (...) ” (E 111).  

 

Também Mafalda expressa assim a sua relação com a mãe: 

  

“ (…) A minha mãe põe-me a cabeça em água e maltrata-me todos os dias. Muitas 

vezes até tenho de sair de casa para não me aborrecer e descansar a cabeça. Sempre foi 

assim e assim contínua”. (E 128). 

 

Ouvindo os relatos de alguns cuidadores, verifica-se alguma 

conflituosidade decorrente de sentimentos de indiferença para com o idoso e da 

desconfiança de alguns cuidadores em relação a outros familiares, cuidadores 

que, reclamam para si a exclusividade da competência nos cuidados ao idoso: 

 

“Eu sou nora e a mim custa-me muito ver que os filhos se queixam de falta de 

disponibilidade e não querem saber do pai. Sou nora, mas afinal sou eu quem cuido dele, 

mesmo assim eles não querem saber. Eu é que tenho pena dele, senão estava para aí 

sozinho” (E 72, Teresa). 

 

“ (…) Tenho nove irmãos, mas digo-lhe uma coisa, eu não entregava a minha mãe a 

nenhum deles porque não confio neles (E 183, Margarida).  
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“ Eu cuido da minha mãe sozinha. Ela podia ir para casa do meu irmão, mas eu não 

confio neles. A minha cunhada trata-a mal. Acho que ninguém a cuida tão bem como eu” 

(E 16, Laura).  

 

 

CATEGORIA: CONCESSÕES NA VIDA PESSOAL E SOCIAL, DIFICULDADES E 

PERCEPÇÃO DA SAÚDE 

 
O que é dado observar é que o impacte do cuidado na vida familiar 

depende, em boa medida, das vivências emocionais que suscita. A análise das 

contingências que derivam do cuidar e a forma como são percepcionadas, 

permite compreender que a experiência de cuidar surge associada a diferentes 

factores que vão acumulando o seu efeito e que ao interagir entre si modulam a 

percepção dos cuidadores. Com base nos temas comuns encontrados, pode 

dizer-se que o cuidado é vivido por alguns cuidadores como uma conjugação 

complexa de situações, tais como o acumular de concessões na vida pessoal, 

familiar, social e espiritual, sobreposição de papéis, invasão da privacidade, 

insuficiência de apoio social e dificuldades financeiras, implicando o resultado, 

algum sofrimento físico e psicológico.  

 

Os limites impostos pelo cuidar à «liberdade individual» de privilegiar o 

que habitualmente lhes dava prazer, leva os cuidadores a manifestarem-se assim: 

 

“Eu sempre esperei ser uma pessoa livre, mas se a minha vida é assim, é assim que 

tem que ser. Eu gostava de passear, de ir de férias. Podia passar férias fora, podia sair 

com os filhos, mas assim não posso. Desde que tenho esta preocupação ando mais presa. 

Sinto que a minha vida é uma vida entre portas” (E 123, Maria, esposa). 

 

Também para Josefa, cuidadora do marido, o cuidado tem as suas 

implicações: 

 

“Tínhamos uma vida muito feliz, saíamos todos os fins de semana. Mas agora, 

sabe que há dezasseis anos que não vou para lado nenhum? (E 96).  
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Sobreposição de papéis, interferência na vida pessoal, profissional e 

familiar, invasão da privacidade e restrição das actividades sociais e espirituais, 

leva alguns participantes a expressarem assim a sua experiência: 

 

“Cuidar do meu pai interfere muito com a minha vida pessoal e familiar, 

principalmente porque sou esposa e mãe e não posso exercer esse papel. Acabo por ter 

pena dos meus filhos que são quem mais sofre com a situação. Até aquelas coisas que ia 

fazendo deixei de poder fazer, como por exemplo ir à missa. E para quem como eu 

viajava duas vezes por mês ao estrangeiro e agora não vai, acho que profissionalmente, a 

vinda do meu pai cá para casa estragou tudo” (E 164, Sandra). 

 

“A minha vida tem sido uma vida dedicada aos outros. Tive de viver para a minha 

sogra. Foi uma vida de infelicidade (…). Fui sempre uma intrusa dentro da minha própria 

casa. Posso dizer-lhe que nunca soube o que foi viver para mim. Nunca tive férias, só nos 

últimos dos anos é que a internei um mês para poder ir de férias. Até para poder sair um 

bocadinho à noite, acendo a luz do corredor para ela não se aperceber que saí. Nem aos 

meus filhos pude dar carinho” (E 114, Clarisse). 

 

O aumento dos encargos financeiros com a dependência também tem os 

seus custos. Os cuidadores vêem, assim, aumentar as suas dificuldades neste 

domínio: 

 

“Olhe a vida é complicada (...) As despesas são muitas e agora só para 

medicamentos vai a reforma do meu marido quase toda. Pouco fica para o resto” (E 54, 

Ana). 

 

“Eu tenho as minhas dificuldades financeiras. Com o dinheiro da reforma do meu 

pai pago as explicações da minha filha. Não é muito, mas sempre é um remedeio, mas a 

verdade é que também tenho muitas mais despesas por causa dele. Eu ainda pedi o 

complemento para a terceira pessoa, mas ainda não mo deram. Depois também a ajuda 

da Segurança Social é muito pouca” (E 145, Lurdes).  

 

O acumular de múltiplas circunstâncias e a sobrecarga resultante de 

concessões na vida pessoal, compromete o bem-estar dos cuidadores, 

manifestando-se negativamente na sua saúde: 
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“Eu sinto uma tristeza muito grande comigo. Acho que piorei da saúde com tudo 

isto. Depois também tenho alturas em que paro com a medicação e isso piora ainda mais 

as coisas” (E 64, Olga, filha). 

 

“Eu sinto-me doente. Nunca pensei chegar aos 40 anos e sentir-me como me sinto. 

A vida está a pôr-me assim. É muito stress para a minha cabeça “ (E 11, Fátima, filha). 

 

A tentativa de conciliação das tarefas e a percepção de baixo apoio social 

são assim expressos por Marta: 

 

“Tenho dias em que desespero, porque preciso de ajuda e não tenho quem me 

ajude. Uma pessoa se tivesse ajuda dos serviços sociais lá ia aguentando. Tento conciliar 

as coisas, mas deito-me tardíssimo para poder fazer tudo” (E 126). 

 

 

CATEGORIA: PERCEPÇÃO DA VELHICE, CRENÇAS, VALORES E SENTIMENTOS 

POSITIVOS  

 
A história pessoal que envolve tomar conta de idosos dependentes faz com 

que as interacções estejam carregadas de sentimentos e emoções negativas, mas 

também positivas, se bem que menos reconhecidas mas nem por isso menos 

reais. A forma como ocorreu a educação dos cuidadores (e que numa sociedade 

«familialista» como a portuguesa, se caracteriza frequentemente como um meio 

de preservar os valores familiares) tem uma repercussão altamente positiva na 

forma como os cuidadores encaram a velhice e os cuidados aos familiares idosos.  

As crenças, valores e escolhas dos cuidadores que orientam as suas 

intervenções e sentimentos parecem fundamentais para dar sentido às suas vidas, 

porque são resultado de opções conscientes, através das quais encontram 

significado nos cuidados aos seus progenitores e esperam dar o exemplo aos 

filhos. 

As experiências anteriores de cuidar constituem factores determinantes na 

forma como os cuidadores encaram o assumir da rotatividade do idoso pela casa 

dos filhos e/ou o seu internamento. Também, sentimentos como a gratificação, a 

felicidade, a satisfação em ser útil e o sentido de competência para fazer face às 

exigências, projectam alguns cuidadores para lá dos reduzidos limites da 
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conflituosidade e das discórdias e despertam neles o desejo de continuarem a 

cuidar. Contudo, o não reconhecimento do idoso pela ajuda prestada, faz, 

frequentemente, a diferença, na percepção da experiência.  

Observa-se, ainda, que a fé e a religiosidade parecem capacitar os 

indivíduos a lidar melhor com a situação, esperando ser recompensados e não ser 

esquecidos.  

 

A percepção da velhice como uma etapa triste da vida e a impotência 

perante a degradação física e limitações funcionais do idoso são assim expressas:  

 

 “Ser velho é uma coisa triste. Ao ver assim a minha sogra, começo a pensar, quem 

a viu e quem a vê. Era uma mulheraça. E agora é preciso fazer-lhe tudo” (E 157, Alice). 

 

“Das coisas que mais me custa é olhar para a minha mãe, tão nova, e vê-la assim 

neste estado. Ainda há pouco tempo, antes desta trombose fazia tudo por ela, e agora é 

preciso fazer-lhe tudo” (E 5, Natália). 

 

A relutância pelo internamento e «rotatividade» do idoso são vistos com 

fortes restrições, como se sobre eles pesasse culpa, recriminação e medo de 

perder a identidade cultural. Cuidar dos progenitores, é visto, ainda, como um 

exemplo a dar aos filhos, uma esperança de que os filhos os venham a cuidar e 

Deus a recompensar.  

 

“Ver o meu pai a andar todos os meses de casa em casa, acho que não é bom para 

ele nem para ninguém. Eu cuido bem dele (…). Nunca ninguém na minha família foi 

internado. Na minha família, para já, ainda não vivemos essas situações” (E 7, Sofia).  

 

“Internar o meu pai era uma ingratidão depois do que ele fez por nós. Eu era 

incapaz de por o meu pai num lar. Os meus pais também cuidaram dos meus avós e toda 

a família cuida uns dos outros ” (E 34, Elisa). 

 

“A minha mãe educou-me de tal maneira, que eu acho que é meu dever cuidar 

dela. Com a educação que recebi eu não vejo que pudesse ser de outra maneira e eu era 

incapaz de a por num lar. Isso é para os filhos de agora que não querem saber dos pais, 

Deus há-de recompensar-me e os meus filhos hão-de cuidar de mim” (E 19, Amélia). 
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Manuel tem 82 anos e cuida da mulher. Lança mão das suas crenças, mas 

não entende a situação. A viver, aparentemente, «uma crise de fé», interroga-se 

sobre o sucedido: 

 

 “Desde que deu a trombose à minha mulher, eu nem acredito nisto. Era uma 

mulher tão religiosa e não merecia isto. Agora eu não posso mais cuidar dela porque não 

tenho forças. Nunca pensei que isto nos pudesse acontecer porque nem eu nem ela 

merecíamos isto, éramos muito crentes e não merecíamos, mas eu penso que Deus não se 

esquece da gente” (E 104). 

 

O reconhecimento do papel e o sentido de controlo da situação são temas 

presentes no discurso de alguns cuidadores: 

 

Nunca imaginei ver-me neste papel de cuidador da minha mulher. Eu sei que é 

transitório (…). Dou o melhor que sei e posso, e penso que cumpro muito bem com tudo 

(E 91, Francisco).  

 

No princípio, as coisas foram complicadas, lavá-lo, tirá-lo da cama e dar-lhe de 

comer (…). Agora estou habituada, as coisas são mais fáceis e não levantam dificuldades, 

faço tudo sozinha e sei que faço bem. O pior era dar-lhe o banho e trazê-lo para a cadeira” 

(E 85, Edite, esposa). 

 

“Sabe uma coisa, eu aprendi sobre a doença e os cuidados, e entendo-me muito 

bem com tudo isto. Cuido da minha avó melhor do que ninguém” (E 41, Paula). 

 

O facto de o idoso reconhecer ou não a ajuda, emerge frequentemente no 

discurso dos participantes e pode fazer a diferença na percepção da experiência 

de cuidar: 

 

“Ouvir o meu pai dizer que sou uma boa filha, envaidece-me e gratifica-me” (E 100, 

Luísa). 

 

“Vou-lhe dizer uma coisa, o meu marido é um ingrato, não reconhece nada do que 

lhe fazem” (E 102, Conceição). 
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Célia tem 48 anos e cuida do pai há três anos. A percepção do 

desempenho do seu papel como cuidadora leva-a a assumir a felicidade e a 

satisfação em ser útil: 

 

“Eu sou uma mulher feliz e sinto-me satisfeita em ser útil e fazer alguma coisa 

pelos outros. Quando as pessoas que me rodeiam são felizes, eu também sou. (…) Sinto-

me amada pelo meu pai que reconhece tudo quanto lhe faço. Quem me dera poder cuidar 

dele para toda a vida, que era um bom sinal” (E 57).  

 

 

7.7 – RESUMO DAS CONCLUSÕES 

 

Concluída a análise dos dados, o carácter exploratório dos procedimentos 

analíticos levados a cabo para inferir sobre a compreensão dos cuidadores acerca 

das suas experiências, permite concluir que estes dados reforçam o pressuposto 

implícito ao modelo de Lazurus e Folkman (1984), segundo o qual, as pessoas 

apresentam diferenças na avaliação das suas experiências, ou seja, na forma 

como cada um interpreta as situações.  

A análise qualitativa permite resumir globalmente os dados agregados a 

cada categoria, os quais permitem inferir o que a seguir se descreve. 

A percepção do cuidado depende em boa medida da organização das 

exigências/estratégias utilizadas e da estrutura da relação de cuidar, as quais, 

são profundamente determinadas pelos compromissos e valores 

familiares/intergeracionais, pela natureza das relações familiares e pela relação 

entre cuidador e idoso.  

Um dado adicional que emerge nesta categoria está relacionado com a 

possibilidade do estudo qualitativo poder conduzir ao desenvolvimento de um 

conceito novo, o conceito de «interdependência das relações e das tarefas», o 

qual não se tem conhecimento, de que tenha sido já relatado na literatura sobre o 

estudo do cuidado informal aos idosos. Este conceito, foi definido a partir dos 

dados emergentes relativos à forma com as famílias se organizam para fazer face 

aos cuidados, tendo por base uma interdependência afectiva e instrumental. Esta 

organização da ajuda, assente numa relação de proximidade, aumenta a 

funcionalidade e a coesão familiar, facilita a experiência dos cuidados, ajuda a 

manter a identidade cultural e tem como objectivo o bem-estar do idoso e família.   
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Concessões na vida pessoal e profissional, sobreposição de papéis, 

aumento dos encargos financeiros, percepção de uma ajuda social insuficiente e 

de deterioração da saúde, parece estarem na origem de alguma sobrecarga 

decorrente das limitações impostas pelas exigências dos cuidados aos idosos 

mais dependentes. 

Também, a religiosidade/fé, a percepção dos cuidadores sobre a velhice e, 

particularmente, as crenças e os valores dos cuidadores, representam parte do 

que é importante para as suas vidas e orientam o seu comportamento e 

intervenções. O cuidado, torna-se, assim, uma experiência que pode ser 

gratificante e motivo de satisfação, despertando nos cuidadores o desejo de 

continuarem a cuidar, ao mesmo tempo que o sentido de domínio da situação se 

afigura como fundamental na percepção mais positiva da experiência dos 

cuidados. 
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CAPÍTULO VIII - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

O objectivo principal do Estudo 1 era identificar as variáveis preditoras do 

impacte do cuidado e avaliar em que medida as relações entre as variáveis 

afectavam a percepção dos cuidadores sobre a experiência dos cuidados.  

O Estudo 2 tinha como objectivo comparar diferenças de percepção de 

saúde, saúde comparada, qualidade de vida e estado de humor entre uma 

amostra de cuidadores e uma amostra de não cuidadores. 

Foram incluídos no Estudo 1 três tipos de variáveis preditoras: 

características sócio-demográficas, clínicas e dependência funcional dos idosos, 

características sócio-demográficas dos cuidadores e características do contexto 

do cuidado.  

As variáveis dependentes traduzidas através do valor global e itens das 

três sub-escalas da Escala de Avaliação do Cuidado Informal (Sobrecarga 

Subjectiva, Satisfação do Cuidador e Impacte do Cuidado) do valor global e itens 

das seis sub-escalas do Perfil dos Estados de Humor (Tensão-Ansiedade; 

Depressão-Rejeição, Cólera-Hostilidade, Vigor-Actividade, Fadiga-Inércia, 

Confusão-Desorientação) e dos indicadores de avaliação da Saúde, avaliação da 

Saúde Comparada e avaliação da Qualidade de Vida constituíram as variáveis 

dependentes nas análises reportadas.  

No Estudo 2 foram incluídas as variáveis sócio-demográficas dos 

cuidadores e as variáveis sócio-demográficas dos não cuidadores.  

O valor global e o valor dos itens das seis sub-escalas do Perfil dos Estados 

de Humor (Tensão-Ansiedade; Depressão-Rejeição, Cólera-Hostilidade, Vigor-

Actividade, Fadiga-Inércia, Confusão-Desorientação) e o valor dos indicadores de 

avaliação da Saúde, Saúde Comparada e avaliação da Qualidade de Vida 

constituíram as variáveis resultado.  
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A análise dos dados estatísticos foi complementada pelos resultados 

qualitativos gerados a partir da questão aberta incluída no questionário geral, a 

qual constitui a dimensão qualitativa do estudo. 

 

 

8.1 - LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Este estudo tem limitações que convém referir.  

Apesar de os modelos de stress sugerirem que o processo ocorre ao longo 

do tempo, este estudo é de natureza transversal. Consequentemente, o modelo 

terá de ser visto como exploratório e qualquer conclusão acerca da predição 

encontrada pode ser compreendida apenas em sentido estatístico e não causal. O 

desenvolvimento de um estudo longitudinal teria favorecido a compreensão das 

mudanças ocorridas nas variáveis dependentes ao longo do tempo, e obviamente, 

uma melhor compreensão da importância das variáveis de impacte. 

Ambas as amostras sofrem de alguma selectividade. Nomeadamente, 

ambos os estudos podem não ser representativos das populações em estudo.  

Os resultados não são generalizáveis. Podem, contudo, ser transferíveis. A 

transferibilidade é a probabilidade de os resultados terem significado para outros 

em situações semelhantes (Streubert e Carpenter, 1999).  

À luz de uma concepção sistémica das repercussões da doença crónica em 

todo o sistema familiar, o estudo do impacte do cuidado, realizado apenas a nível 

individual do cuidador, pode ter limitado a compreensão da experiência em 

estudo.  

Uma limitação característica destes estudos – incluindo este – é a ausência 

de dados sobre a condição de saúde dos cuidadores anterior ao início do 

desempenho do papel. Sem estes dados, é impossível construir uma visão 

completa do impacte do cuidado.  

Também, outra limitação característica destes estudos – incluindo este – 

prende-se com o facto de apesar de se considerar complexo o como e quando os 

cuidadores são mais afectados negativamente, se entender ser cada vez mais 

necessário caracterizar a trajectória individual de entrada e saída do papel que 

cada cuidador experimenta. Nesse sentido, é necessária a investigação 
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prospectiva que explore a progressão do cuidado e de que forma o cuidador é 

afectado nos diferentes estádios.  

Finalmente, relativamente aos instrumentos deve considerar-se que, 

embora o Perfil dos Estados de Humor (POMS) tenha como vantagem a sua 

sensibilidade ser muito elevada e existirem estudos acerca das suas propriedades 

psicométricas, este inventário, apresenta, no entanto, a desvantagem de não 

estar estandardizado. Porém, tal como já foi referido, a razão de se ter optado 

pela sua utilização, justifica-se pelo facto de não se ter conhecimento de um 

outro instrumento com estas características adaptado à realidade portuguesa que 

satisfizesse os objectivos do estudo. Trata-se de uma escala psicopatológica de 

carácter geral e não de uma das medidas específicas de sobrecarga, que são 

relevantes apenas para cuidadores. 

 

 

8.2 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

 

8.2.1 – Análise descritiva  

 

O primeiro procedimento analítico deste estudo foi identificar as 

características demográficas, sociais e clínicas dos idosos, as características 

demográficas e sociais dos cuidadores e as características do contexto do 

cuidado. Pode dizer-se que, esta informação visava cumprir o objectivo de 

precisar os diferentes graus de protagonismo que as diferentes variáveis têm na 

prestação de cuidados a idosos funcionalmente dependentes.  

 

 

8.2.1.1 - Perfil sócio-demográfico, clínico e funcionalidade dos idosos  

 

No que se refere ao perfil sócio-demográfico dos idosos, os resultados 

vêm demonstrar que os idosos estudados tinham um perfil demográfico e social 

comparável a outros referidos em estudos anteriores (Martins, 2006, Fonseca, 

Paúl, Martín e Amado, 2005; Matthews, Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e 
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McDowell, 2004; Paúl, Fonseca, Martín e Amado, 2003; Brito, 2002, Nieto 

Carrero, 2002, Martín, Paúl e Roncon, 2000, INSERSO, 1995). 

À semelhança de outros grupos de idosos e no que se reporta ao género, 

trata-se de um grupo constituído por maior número de mulheres (63,6%), 

(Botelho, 2005; Fonseca, Paúl, Martín e Amado, 2005; Paúl, Fonseca, Martín e 

Amado, 2003; Brito, 2002; Martín, Paúl e Roncon, 2000). Uma maior longevidade 

das mulheres pode ajudar a explicar a acentuada feminização no grupo dos 

idosos. 

 Quanto ao estado civil, a maioria dos homens (64,1%) eram casados e a 

maioria das mulheres (58,1%) eram viúvas. Estes dados reforçam a explicação 

anterior relativa à maior esperança de vida das mulheres.  

 Também, a maioria dos idosos não tinha escolaridade e, dentro destes, 

era no grupo das mulheres que aparecia a maior percentagem (80,1%), dados 

também reportados por Fonseca, Paúl, Martín e Amado (2005), Paúl, Fonseca, 

Martín e Amado (2003) e Brito (2002). Estes resultados reforçam outros que 

apontam para esta tendência. Factores ideológicos e estruturais sobejamente 

conhecidos, no que diz respeito ao papel das mulheres na sociedade e, 

obviamente, aos valores culturais, normas sociais e atitudes comportamentais 

relacionadas com a identidade feminina e o cuidado, podem estar na origem 

destes resultados (Cancian e Oliker, 2000; Hashizume, 2000; INSERSO, 1995; 

Baum e Page, 1991). 

 Em termos de reforma, a maior percentagem era de reformas de limite de 

idade (39,7% das mulheres e 42,3% dos homens). Os homens reformaram-se mais 

por invalidez do que as mulheres (19,1% das mulheres e 38,5% dos homens). As 

mulheres tinham praticamente o dobro do valor percentual que os homens no 

que concerne à pensão social (22,8% nas mulheres e 12,8% nos homens). Estes 

dados ajudam a corroborar os anteriores, uma vez que, pode querer significar 

que as mulheres tiverem muito menos oportunidade de ter uma ocupação 

profissional.    

Relativamente ao perfil clínico, o AVC suporta as estatísticas que o 

apresentam como o acidente neurológico mais frequente em Portugal e a 

principal causa de morbilidade (Martins, 2006; Portugal, Ministério da Saúde, 

1996), quer nos homens (32,1%) quer nas mulheres (33,8%). 
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No que diz respeito à dependência funcional física, 45,6% das mulheres e 

41% dos homens eram dependentes em todas as funções. Em termos 

instrumentais, 69,9% das mulheres e 61,6% dos homens eram dependentes em 

todas as tarefas. Estes resultados sustentam outros neste domínio, os quais, 

apresentam as mulheres como tendo um conjunto de patologias mais 

incapacitantes do que os homens (Low e Gutmann, 2006; INE, 2002). Ao nível da 

autonomia instrumental, verificou-se que todos os idosos eram dependentes 

nestas funções, o que reforça a ideia de que em primeiro lugar se perde a 

autonomia instrumental e só depois a física (Martín, 2002; Rodríguez Mañas, 

2000). 

 

 

8.2.1.2 – Perfil sócio-demográfico dos cuidadores e variáveis do 

contexto do cuidado 

 

Tal como aconteceu com os idosos também o perfil demográfico e social 

dos cuidadores é comparável aos resultados de outros estudos (Martins, 2006; 

Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli, 2005; Matthews, Dunbar-Jacob, Sereika, 

Schulz e McDowell, 2004; Nieto Garcia e Eva Bolaños, 2003; Brito, 2002; Nieto 

Carrero, 2002; Martín, Paúl e Roncon, 2000; Paúl, 1997; INSERSO, 1995).  

Trata-se de um grupo acentuadamente feminino (91,6%), com idade média 

de 53,6 anos. De facto, a maioria dos estudos (com excepção para os casais de 

idosos) identificam o cuidador principal com sendo uma mulher de meia-idade 

(Martins, 2006; Mizuno e Kinuko, 2005; Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli, 

2005; Matthews, Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e McDowell, 2004; OASIS, 2003; 

Brito, 2002; Nieto Carrero, 2002). Relativamente ao género, a predominância das 

mulheres sobre os homens cuidadores, reflecte, ainda, a divisão do trabalho 

baseada no sexo que perpetua a iniquidade de género nos cuidados familiares 

aos idosos (OASIS, 2003; Leandro, 2001; Cancian e Oliker 2000; Hashizume, 

2000; INSERSO, 1995; Baum e Page, 1991).  

 Aproximadamente metade das mulheres (50,5%) e (44,5) dos homens 

tinham escolaridade básica, predominavam os cuidadores casados em ambos os 

sexos (75% nas mulheres e 94,4% nos homens) e os não activos (69,4% nas 

mulheres e 77,8% nos homens). Dados semelhantes são referidos por Martins 
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(2006), Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli (2005), Matthews, Dunbar-Jacob, 

Sereika, Schulz e McDowell (2004), OASIS (2003), Brito (2002), Nieto Carrero 

(2002), INSERSO (1995).  

A maioria (66,8%) das mulheres tinha um rendimento acima dos 500€ 

mensais e, tanto a maioria dos homens (94,0%) como das mulheres (84,2%) 

cuidava apenas de um idoso e em coabitação permanente (70,0% das mulheres e 

72,2% dos homens), dados que se aproximam dos de outros estudos (Martins, 

2006; OÁSIS, 2003; Brito, 2002; INSERSO, 1995).  

Quanto ao grau de parentesco entre idosos e cuidadores, os dados 

suportam resultados já anteriormente referidos, segundo os quais, as filhas 

constituem a principal fonte de ajuda nos cuidados aos seus progenitores 

(Mizuno e Kinuko, 2005; Brito, 2002; Joël, 2002; INSERSO, 1995; Kramer, 1993), 

constituindo 53,6% da ajuda prestada, seguidos de outros significativos (28,6%) e 

dos cônjuges (17,8%).  

No que concerne aos cuidadores masculinos, estes eram na sua maioria os 

cônjuges (61,1%), o que vem reforçar a ideia de que no caso de casais de idosos e 

nos cuidados na fase final da vida, os cuidados são habitualmente prestados pelo 

cônjuge (Ribeiro, 2005; Calasanti, 2003; Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit, e 

Whittlatch, 1995). Hirst (2001, in Neno 2004 b) sustenta estes resultados ao 

considerar que o número de cuidadores cônjuges tem aumentado mais do que 

em qualquer outro tipo de relações e, dentre estes, mais entre homens do que 

entre mulheres.  

A propósito da relação entre género e cuidado, a perspectiva de Calasanti 

(2003) pode vir ao encontro destes resultados, quando refere que o cuidado 

familiar é um trabalho reservado, primeiro às mulheres, excepto quando é 

necessário os maridos cuidarem das esposas. Apesar de as mulheres terem maior 

longevidade, aparecendo frequentemente como cuidadoras dos maridos, o facto 

de serem mais atingidas por problemas de saúde que causam dependência (INE, 

2002), pode ajudar a explicar a percentagem de maridos cuidadores. Deve 

salientar-se, de novo, que a maioria das mulheres tinha como diagnósticos 

prevalecentes o AVC (33,8%) e as doenças do foro osteoarticular (27,2%).  

Ainda no caso dos cuidadores masculinos, seguiam-se depois os filhos (as) 

(27,8%), estando os restantes dentro da rede de sociabilidade alargada como seja 

Outros significativos (11,1/%).  
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É de referir, que na categoria Outros significativos se incluíam sobretudo 

noras (11,7%), irmãs (2,8%), netas (3,7%), afilhadas (1,4%) e sobrinhos (as) (1,4%), 

entre outros. Apenas 1,4% de entre os outros significativos era amigo e/ou 

vizinho. Estes dados reflectem as perspectivas de Ùbeda Bonet, Roca Roger e 

García Viñets (2000) e de Quaresma (1996), segundo as quais, os amigos e 

vizinhos raramente são cuidadores principais. Já os parentes podem assumir esse 

papel, nos casos em que a família não existe, está ausente ou não coopera, o que 

poderá acontecer neste estudo. A perspectiva da socióloga Leandro (2001) vem 

dar força a estes resultados, uma vez que, em sua opinião, sempre que um idoso 

no domicílio exige cuidados prolongados, o círculo que se ocupa dele de forma 

continuada é recrutado junto dos familiares mais próximos e não propriamente 

junto de outras comunidades de solidariedade informal. 

Relativamente ao envolvimento nos cuidados, a maioria dos homens 

(44,5%) e mulheres (31,1%) cuidavam entre três a cinco anos e mais de cinco 

horas diárias (50,0% nos homens e 52,0% nas mulheres), número corroborado por 

Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli (2005), Matthews, Dunbar-Jacob, 

Sereika, Schulz e McDowell (2004) e INSERSO (1995). Os cuidados aos idosos, nas 

respostas aos problemas de saúde com origem em diagnósticos como o AVC e a 

doença osteoarticular, podem determinar esta sobrecarga de trabalho diário. Tal 

como refere o INSERSO (1995), tem que se entender que uma duração declarada 

de mais de cinco horas de cuidado diário significa realmente uma atenção 

constante.  

No que concerne à ajuda doméstica, enquanto 53,1 % das mulheres não 

tinha ajuda neste tipo de tarefas, no caso dos homens, só 33,3% não tinha essa 

ajuda. No estudo de Matthews, Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e McDowell (2004), 

os cuidadores homens recebiam mais ajuda externa e com mais frequência do 

que as mulheres. Resultados desta natureza podem ajudar a explicar, porque é 

que, apesar das mudanças significativas e dos desafios à masculinidade nos 

cuidados, os homens estarão ainda, aquém do desempenho desta tarefa, pese 

embora igual capacidade para cuidar que as mulheres (INSERSO, 1995).  

Em termos de ajuda para cuidar, 77,0% das mulheres e 61,0% dos homens 

inquiridos não tinham um cuidador secundário. Observou-se, ainda, que na sua 

maioria, homens (66,7) e mulheres (89,8%), não pagavam a ninguém para os 
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ajudar a cuidar e quando pagavam, essa ajuda não ia, na grande maioria dos 

casos, além das 10 horas semanais. Para além de poder estar em causa um 

reduzido poder económico, estes dados suportam a ideia prevalecente no âmbito 

do cuidado informal, segundo a qual, os cuidadores cuidam realmente sós. Dados 

de investigação apontam o cuidado informal como um trabalho prestado por uma 

única pessoa – o cuidador principal e, também, como uma actividade que não é 

igualmente partilhada dentro da família (Cozette, Gramain e Joël, 2002; Nieto 

Carrero, 2002; Braithwaite, 2000).  

Relativamente ao suporte social, o centro social apoiava 88,0 % das 

mulheres e 66,6% dos homens. Apenas um cuidador homem recebia apoio 

directo da Segurança Social nenhuma das mulheres o recebia. Em ambos os 

sexos, a maioria dos cuidadores (99,7%) tinha apenas uma ajuda menor ou igual 

a 5 horas semanais, destacando-se dentro deste apoio, o apoio instrumental 

(88,0% das mulheres e 100% dos homens). Saliente-se, o facto, de nenhum 

cuidador receber suporte emocional. Estes resultados traduzem uma manifesta 

insuficiência na ajuda (igual ou menor a 5 horas semanais) e vêm confirmar, uma 

vez mais, que o apoio emocional, o aconselhamento, a informação e o treino 

relativos às áreas mais problemáticas dos cuidados, continuam a ser 

secundarizados, tendendo a enfatizar-se o apoio instrumental (King e Semik, 

2006; Nolan, Grant e Keady, 1996).  

Porém, os cuidadores, quando questionados acerca do seu sentido de 

competência relativamente à prestação de cuidados, ou seja, se tinham 

conhecimentos e capacidades, na sua maioria, os cuidadores referiram sentir-se 

com essa competência (87,2% das mulheres e 77,8% dos homens).  

 Homens e mulheres sentiam, contudo, como áreas mais problemáticas 

dos cuidados, a prestação de cuidados de higiene e conforto e as transferências. 

Dificuldades de ordem técnica e/ou falta de informação e problemas de saúde 

com algum grau de limitação funcional (sobretudo nos cuidadores mais velhos), 

podem estar na origem destas dificuldades. Os dados do estudo de King e Semik 

(2006) apoiam estes resultados no que se reporta aos cuidados físicos. King e 

Semik (2006) consideram que pelo facto de as dificuldades mudarem com o 

tempo, isso sublinha a importância de avaliar o desempenho dos cuidadores 

durante a trajectória do cuidado para determinar os stressores e as intervenções 

apropriadas. Um dado relevante é o de que, enquanto as mulheres se distribuíam 
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igualmente pelas categorias de cuidados – higiene e conforto e transferências – 

os homens referiram mais dificuldades nos cuidados de higiene e conforto. Este 

resultado, poderá dever-se, a menos familiaridade com cuidados em que a 

intimidade do idoso é mais exposta (INSERSO, 1995), a razões culturais que 

levam a que habitualmente os homens não prestem este tipo de cuidados e, 

também, a menos dificuldades que as mulheres nos cuidados que implicam força 

física. Os dados do estudo do INSERSO (1995) corroboram parcialmente estes 

resultados sustentando que, em princípio, os homens passam por uma etapa 

mais penosa de aprendizagem destas tarefas. Sobretudo, porque têm de superar 

muitas vezes resistências psicológicas especiais como, por exemplo, os cuidados 

de higiene a uma mãe.  

No que concerne ao sentido de competência dos cuidadores, Nolan, Grant 

e Keady (1996) entendem que a falta de informação e treino pode estar na origem 

da insatisfação com o desempenho do papel e constituir um factor de risco que 

leve ao abuso e à institucionalização precoce. No estudo de King e Semik (2006), 

as principais dificuldades com que os cuidadores se debatiam (no inicio dos 

cuidados) e que eles interpretavam como principais causa de stress, eram a falta 

de confiança no seu desempenho, falta de informação e falta de competências. 

Relativamente ao ensino aos cuidadores e no que diz respeito aos profissionais 

de saúde, Nolan, Grant e Keady (1996) referem que estes profissionais gastam 

muito pouco tempo a ensinar e treinar os cuidadores, o que pode levar a um 

cuidado negligente com custos para todos os envolvidos no processo. Por sua 

vez, Hurley, Gauthier, Horvath, Harvey e Smith (2004) consideram que 

desenvolver a competência da família para cuidar pode fazer a diferença na 

diminuição do risco, ao aliviar o stress do cuidador e ao poder, em muitos casos, 

alongar o tempo de permanência do idoso no domicílio e prevenir a 

institucionalização precoce. Também na opinião de Archobold (2005), De la 

Cuesta (2004) e Roca Roger e Ùbeda Bonet (2000), a família adaptar-se-á melhor 

às mudanças produzidas pelas situações de crise e desempenhará melhor o seu 

papel se dispuser de conhecimentos e capacidades para gerir as situações.  

Em termos profissionais, 15,3% das mulheres e 16,7% dos homens tiveram 

de adaptar o seu horário laboral, 8,7% das mulheres abandonaram o trabalho 

para cuidar do idoso, mas nenhum homem teve de o fazer. Também 3,0% das 

mulheres e 5,6% dos homens tiveram de interromper a carreira profissional e 
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10,7% das mulheres perderam a oportunidade de emprego, mas nenhum homem 

perdeu essa oportunidade. Estes resultados encontram eco na investigação que 

dá como certas as consequências negativas do cuidado na vida profissional dos 

cuidadores. Ùbeda Bonet, Roca Roger e García Viñets (2000) sustentam que 

cuidar idosos pode ter um alto custo de oportunidade, uma vez que, entre outros 

bens se pode perder o emprego ou deixar de o conseguir. Cancian e Oliker 

(2000) reforçam parte destes resultados ao afirmarem que, em particular, quando 

confrontadas com a necessidade de cuidar de um familiar idoso, é a mulher quem 

deixa de trabalhar. Este facto é devido não apenas a questões ideológicas, como 

sentimentos de obrigação, mas também a questões estruturais, uma vez que o 

trabalho das mulheres é desvalorizado e mal remunerado e também porque está 

criada a ideia de que a mulher nasceu para cuidar (Colliére, 2003; Cancian e 

Oliker, 2000; Dailly, 1995). O resultado destas crenças é, segundo Cancian e 

Oliker (2000), a enorme sobrecarga das mulheres em virtude da sobreposição das 

múltiplas exigências do trabalho e da família, a desvalorização das actividades de 

cuidar e a falta de políticas de suporte ao cuidador informal.  

No que concerne à área de residência, 42,3% das mulheres cuidadoras vivia 

em zona urbana e 32,1% vivia em zona periurbana. As restantes mulheres (25,6%) 

viviam em zona rural. Dos cuidadores homens 44,4% vivia em zona urbana, 33,4% 

em zona periurbana e 22,2% em zona rural. Resultados equivalentes são 

reportados em alguns estudos (Matthews, Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e 

McDowell, 2004; Nieto Garcia e Eva Bolaños, 2003; Roca Roger e Úbeda Bonet, 

2000). 

Concluindo, pode dizer-se que o perfil sócio-demográfico dos cuidadores é 

comparável ao referido noutros estudos, o qual é descrito como correspondendo 

a: mulher de meia-idade ou mesmo idosa, não trabalha fora de casa e caso 

trabalhe teve de adaptar o seu horário laboral, cuida mais do que uma pessoa (o 

que não se verifica com a maioria dos cuidadores este estudo) e não tem nem 

ajuda doméstica, nem para cuidar (Martins, 2006; Lage, 2004; Matthews, Dunbar-

Jacob, Sereika, Schulz e McDowell, 2004; Nieto Garcia e Eva Bolaños, 2003; Brito, 

2002; Cozette, Gramain e Joël, 2002; Morales Lamazares, 2002; Nieto Carrero, 

2002; Roca Roger e Úbeda Bonet, 2000; INSERSO, 1995; Brody, Litvin e Hoffman, 

1994). 
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8.2.1.3 - Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida  

 

No que toca aos indicadores de saúde, os cuidadores quando 

questionados acerca da percepção da Saúde, 42,9 % das mulheres e 55,5% dos 

homens consideraram a sua saúde aceitável, 22,4% das mulheres e 16,7% dos 

homens consideraram ter uma saúde fraca e 3,6% das mulheres e nenhum 

homem a considerou muito fraca. Entre os cuidadores homens, 11,1% referiram 

ter uma saúde muito boa, comparativamente com apenas 1,5% das mulheres. Os 

dados de Low e Gutmann (2006), Suen e Morris (2006), Matthews, Dunbar-Jacob, 

Sereika, Schulz e McDowell (2004), O’Neill e Morrow (2001) e Benyamini, 

Leventhal e Leventhal (1999) sustentam a ideia de que as mulheres percepcionam 

mais negativamente a saúde do que os homens, o que parece corroborar estes 

resultados. Low e Gutmann (2006) referem que de acordo com Boss (2002), esta 

percepção pode dever-se ao facto de as mulheres sofrerem habitualmente de 

múltiplas doenças crónicas, as quais podem funcionar como stressores 

cumulativos. A Saúde Comparada com indivíduos do mesmo sexo e idade foi 

percepcionada por 42,3% das mulheres como um pouco melhor, enquanto 50,0% 

dos homens a percepcionaram como mais ou menos na mesma.  

No que concerne à Qualidade de Vida, esta, foi percepcionada como 

aceitável por 54,1% das mulheres e 44,4% dos homens, como boa por 28,6% das 

mulheres e 33,3% dos homens. Observou-se ainda que a qualidade de vida foi 

referida por fraca por 15,8% das mulheres e apenas por 5,6% dos homens. 

Qualidade de vida muito fraca foi referida por 1,5 % das mulheres e 11,1% dos 

homens. Como muito boa foi apenas referida por 5,6% dos homens e nenhuma 

das mulheres.  

Constituindo a saúde e a qualidade de vida, conceitos estritamente 

relacionados, estes resultados suportam outros neste domínio que confirmam as 

diferenças de percepção entre homens e mulheres relativamente à saúde e à 

qualidade de vida relacionada com a saúde (Low e Gutmann, 2006; Matthews, 

Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e McDowell, 2004, Benyamini, Leventhal e 

Leventhal, 1999). Estas diferenças de percepção, tendencialmente desfavoráveis 

para as mulheres, podem, nas perspectivas de Low e Gutmann (2006) e Néri 

(2000), ter na sua origem, juízos individuais sobre a funcionalidade física, sobre 

os domínios psicossociais e sobre a competência comportamental.  
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8.2.2 – Análise correlacional 

 

Tal como foi previsto e anteriormente referido, confirmaram-se 

parcialmente os resultados previstos nas hipóteses formuladas, ou seja, a relação 

entre as variáveis de background e contexto do stress/stressores (ex., 

funcionalidade do idoso, idade do cuidador, horas de cuidado diário), os 

moderadores do stress (ex., avaliação do sentido de competência), e os 

resultados (ex., sobrecarga do cuidador, satisfação com o cuidado). 

 

 

8.2.2.1 - Variáveis sócio-demográficas, clínicas e funcionalidade dos 

idosos 

 

O estudo da associação entre as variáveis independentes e dependentes 

veio mostrar que ao nível da funcionalidade física dos idosos e em termos da sua 

relação com a Avaliação do Cuidado Informal, os cuidadores de idosos 

independentes nas actividades básicas (n=33) tinham percepção de menor 

Satisfação com o cuidado e de menor Sobrecarga Subjectiva do que os cuidadores 

de idosos dependentes nestas actividades. Estes resultados podem significar que 

o cuidado é gratificante e que a Sobrecarga, ou seja, a percepção negativa do 

stress, é maior quando está em causa a dependência física do idoso. 

Provavelmente, muitas das tarefas realizadas podem ser desagradáveis, implicar 

grande esforço físico e, não raramente, concepções na vida pessoal, social e 

financeira (Fuentelsaz Gallego, Roca Roger, Úbeda Bonet, Garcia Viñets, Pont 

Ribas e López Pisa, 2001; Braithwaite, 2000; Faison, Faria e Frank, 1999).   

No que concerne ao estado de Humor os dados revelaram que os 

cuidadores dos idosos com autonomia física (n=33) experimentavam menor 

Depressão-Rejeição e menor Fadiga-Inércia do que os cuidadores dos idosos 

dependentes. Estes resultados são compreensíveis, atendendo a que a 

dependência física do idoso, pressupõe, em principio, maior necessidade de 

permanência física do cuidador, maior dispêndio de energia, maior grau de 

responsabilização e maior confinamento a casa, factores, que podem aumentar a 

Depressão e a Fadiga.  
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A partir destes resultados, pode dizer-se que a dependência física dos 

idosos não emergiu consistentemente como determinante do impacte negativo 

do cuidado/sobrecarga do cuidador. Resultados desta natureza corroboram 

outros dados de investigação, os quais, apontam para uma falta de consistência 

entre o status/condição física dos idosos e a morbilidade física e psicológica dos 

cuidadores (Brito, 2002; Paúl, 1997; Nolan, Grant e Ellis, 1990). Não obstante, 

poder-se-á dizer, também, que a dependência tem os seus custos físicos e 

psicológicos para os cuidadores, o que vai de encontro aos resultados 

apresentados por Gaugler, Kane, Kane, Clay e Newcomer (2005); Vitaliano, Young 

e Zhang (2004); Braithwaite (2000); Faison, Faria e Frank (1999); Marchi-Jones, 

Murphy e Rousseau (1996).  

 

 

8.2.2.2 - Variáveis sócio-demográficas dos cuidadores e contexto do 

cuidado 

 

Relativamente à variável sexo do cuidador, observou-se que os homens 

percepcionavam menor Impacte do cuidado, o que confirma os resultados de Low 

e Gutmann (2006), Faison, Faria e Frank (1999) e Benyamini, Leventhal e 

Leventhal (1999) que reportam menores consequências negativas para os 

homens como resultado da experiência de cuidar.  

Os resultados referentes à idade do cuidador revelaram que os cuidadores 

mais velhos percepcionavam maior Depressão-Rejeição, maior Fadiga-Inércia, 

maior Confusão-Desorientação e menor Vigor-Actividade. Os cuidadores mais 

velhos percepcionavam, também, pior Saúde, pior Saúde Comparada e pior 

Qualidade de Vida. Os resultados reportados por Lage (2005) vêm ao encontro 

destes, referindo pior percepção de saúde e alterações no estado de humor nos 

cuidadores mais velhos, dados equivalentes aos de McGarry e Arthur (2001).  

No que se reporta à variável escolaridade, os cuidadores menos 

escolarizados percepcionavam menor Vigor-Actividade, maior Depressão-

Rejeição, maior Fadiga-Inércia e maior Confusão-Desorientação. Estes cuidadores 

apresentavam, também, pior percepção da Saúde, Saúde Comparada e Qualidade 

de Vida, comparativamente aos mais escolarizados. Embora a literatura não 

aponte para uma tendência clara entre escolaridade e impacte do cuidado 
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(Kramer, 1997; Chappel e Penning, 1996; Vitaliano, Russo, Young, Teri e Maiuro, 

1991), pode adiantar-se alguma explicação à influência desta variável na 

percepção das consequências do cuidado. Menor escolaridade pode ser sinónimo 

de menos recursos financeiros, o que pode impedir o acesso a diferentes formas 

de ajuda, as quais podem contribuir para mitigar o stress dos cuidados. 

Resultados de estudos recentes realizados entre nós dão conta de que os 

cuidadores mais escolarizados reconhecem mais aspectos positivos associados 

ao cuidar (Martins, 2006), percepcionam mais positivamente a saúde e a 

qualidade de vida (Lage, 2005) e vêem mais facilitadas as relações pessoais e as 

exigências de ordem física na prestação de cuidados (Brito, 2002). Resultados, 

como os de Kramer (1997), revelam que os cuidadores mais escolarizados 

sentem maior satisfação com o cuidado comparativamente aos menos 

escolarizados.  

Quanto à variável situação laboral, os resultados são consistentes com o 

facto de os cuidadores profissionalmente activos percepcionarem menor Tensão- 

Ansiedade, Depressão-Rejeição, Fadiga-Inércia. Os dados de Martín (2002) 

corroboram estes resultados ao nível das sub-escalas Tensão-Ansiedade e Fadiga-

Inércia. A percepção do Vigor-Actividade, da Saúde e da Saúde Comparada, eram 

mais favoráveis nos cuidadores activos, comparativamente aos que não tinham 

emprego. Apesar de, tanto o papel profissional como o de cuidador terem 

potencial para ser desgastantes (Martire, Stephens e Atienza, 1997) e muito mais 

desgastante, poder ser a sobreposição destes papéis (King e Semik, 2006; Nieto 

Carrero, 2002; Stone, Caferata e Sangl, 1987; Brody, 1985), os resultados deste 

estudo não reflectem essa tendência. Pelo contrário, são dados que podem ajudar 

a interpretar o emprego como forma de permitir a manutenção das actividades 

social e de lazer (Orodenker, 1990), de poder moderar os efeitos do stress dos 

cuidados no bem-estar dos cuidadores (Martire, Stephens e Atienza, 1997) e de 

melhorar a percepção da saúde (Lage, 2005; Brito, 2002).  

Os resultados do estudo da relação entre o rendimento mensal e as 

variáveis dependentes demonstraram que os cuidadores que tinham um 

rendimento mensal superior (a 500€) percepcionavam menor Depressão do que 

os cuidadores com um rendimento inferior, da mesma forma que se 

autoavaliavam mais «positivamente» quanto à Saúde, à Saúde Comparada e à 

Qualidade de Vida. Ora, sendo o rendimento mensal um recurso pessoal que 
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pode possibilitar o acesso a outro tipo de recursos para lidar com os eventos 

stressantes, compreende-se que possa minimizar o impacte negativo, 

melhorando o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos cuidadores (Martins, 

2006; Brito, 2002). 

 A relação grau de parentesco entre o idoso e o cuidador veio revelar que à 

medida que o parentesco passava de Cônjuge-Filhos(as)-Outros significativos, 

diminuía a percepção da Depressão-Rejeição. Os Cônjuges apresentavam 

percepção de maior Vigor-Actividade do que os Filhos(as), e os Filhos(as) 

percepção de menor Vigor-Actividade do que os Outros significativos. A 

percepção da Fadiga-Inércia diminuía quando se passava de Cônjuge-Filhos(as)-

Outros significativos, enquanto a Confusão-Desorientação diminuía dos Cônjuges 

para os Outros significativos, à semelhança do que acontecia para a percepção da 

Sobrecarga Subjectiva. Seguindo a mesma hierarquia na relação de parentesco, 

observou-se o mesmo para a avaliação da Saúde e da Qualidade de Vida, ou seja, 

os Cônjuges percepcionavam menos Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de 

Vida do que os Outros significativos.  

Estes resultados podem reforçar dados anteriores, segundo os quais, 

quando se observa a relação de parentesco entre o cuidador e o idoso, tal relação 

parece ter consequências não só na adaptação ao papel como também na 

percepção da sobrecarga, sendo que, os cônjuges referem mais envolvimento e 

experimentam uma maior percepção da sobrecarga pessoal, ao passo que os 

filhos acusam maior sobrecarga interpessoal (Miller e McFall-Montegomery, 

1991), experimentando também, cônjuges e filhas, níveis mais altos de stress 

(Faison, Faria e Frank, 1999; Horowitz, 1985). Um maior grau de envolvimento e 

responsabilização nos cuidados por parte dos familiares mais próximos, pode 

ajudar a compreender as consequências dos cuidados na percepção do bem-estar 

psicológico, saúde e qualidade de vida dos cuidadores.  

Relativamente à coabitação entre idoso e cuidador, concluiu-se que os 

cuidadores que coabitavam com o idoso apresentavam mais alterações do estado 

de Humor do que aqueles que não coabitavam, nomeadamente: maior Depressão-

Rejeição, maior Fadiga-Inércia, maior Confusão-Desorientação e menor Vigor-

Actividade. Perante esta constatação, pode dizer-se que estes resultados são 

suportados por alguma literatura, a qual, caracteriza o cuidado como uma 

experiência stressante para quem coabita com o idoso (Farran, 2004) e refere a 
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coabitação como um dos principais factores de sobrecarga (Farran, 2004; 

Cozette, Gramain e Joël, 2002; Joël, 2002; Ross, 1991). Os cuidadores prestam 

mais cuidados quando vivem com o idoso (Chappel, 1991), vêem acrescido o 

tempo de cuidado e restringido o tempo de lazer e a vida social. Estes resultados 

são particularmente válidos para as mulheres, para os filhos adultos que vivem 

com os pais (Cozette, Gramain e Joël, 2002; Tennstedt, Crawford e McKinlay 

1993; George e Gwynter, 1986) e para os cônjuges cuidadores (Joël, 2002), graus 

de parentesco, correspondentes aos dos cuidadores deste estudo.  

Os resultados relativos ao número de horas de cuidado diário 

demonstraram que os cuidadores que cuidavam mais de cinco horas por dia 

percepcionavam maior Sobrecarga Subjectiva, maior Depressão-Rejeição e maior 

Fadiga-Inércia, comparativamente aos que prestavam menos de cinco horas de 

cuidado diário. Os resultados do estudo realizado pelo INSERSO (1995) apontam 

para este número de horas, considerando que um cuidado de cinco horas diárias 

é um trabalho desgastante e, portanto, com potencial para poder determinar a 

percepção de maior sobrecarga, maior depressão e maior fadiga. 

Um dado interessante é o facto de os cuidadores que cuidavam mais do 

que um idoso terem referido maior Satisfação com o cuidado do que aqueles que 

cuidavam apenas de um. Poderá tratar-se de cuidadores que cuidam com base 

numa dinâmica electiva, ou seja, numa escolha feita com base nos afectos. 

Estarão provavelmente, em causa, relações e compromissos geracionais, factores 

apontados como determinantes na percepção do cuidado. Nieto Carrero (2000) e 

Peter-Davies, Moss e Pruchno (1999) sustentam que a percepção do impacte do 

cuidado depende, em grande parte, da qualidade da relação entre o cuidador e o 

idoso. Opinião semelhante é a de Chang, Noonan e Tennstedet (1998), para 

quem, uma boa relação aparece associada a menor depressão e a um menor nível 

de «imersão» no papel de cuidador. As perspectivas de Carruth, Tate, Moffet e 

Hill (1997) e Walker, Martin e Jones (1992) também podem ajudar a compreender 

estes resultados, uma vez que consideram que relações percebidas como 

positivas ajudam a manter uma atitude positiva e a perceber mais benefícios nas 

relações de ajuda.  

Ao nível dos recursos individuais do cuidador e, mais especificamente, nos 

casos em que os cuidadores tinham um cuidador secundário, constatou-se que 

dispor desta ajuda significava menor Impacte do Cuidado e menor Sobrecarga 
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Subjectiva (sub-escalas do Cuidado Informal). Também no que dizia respeito ao 

estado de Humor, os cuidadores que não tinham um cuidador secundário 

apresentavam maior Tensão-Ansiedade, maior Depressão-Rejeição, maior Cólera-

Hostilidade, maior Fadiga-Inércia e menor Vigor-Actividade, comparativamente 

aos cuidadores que tinham um cuidador para os ajudar. Martín (2002) também 

constatou que a presença de um cuidador secundário era benéfica em termos da 

Tensão-Ansiedade e da Fadiga-Inércia dos cuidadores. Os cuidadores que 

dispunham desta ajuda, autoavaliaram-se, também, com melhor Saúde e Saúde 

Comparada. A ajuda dos cuidadores secundários aumenta o tipo e/ou quantidade 

de cuidados prestados, contribuindo para que as necessidades dos idosos sejam 

melhor satisfeitas (Rapp, Shumaker, Schmidt, Naughton e Anderson, 1998; 

INSERSO, 1995; Penroad, Kane, Kane e Finch, 1995), da mesma forma que a sua 

falta, pode comprometer o processo de cuidados e, consequentemente, o bem-

estar e a saúde dos cuidadores principais.    

No que se refere ao sentido de competência do cuidador e especificamente 

ao nível da Avaliação do Cuidado Informal, os cuidadores que manifestavam não 

se sentir com competência para cuidar percepcionavam maior Impacte do 

Cuidado e maior Sobrecarga Subjectiva. Estes cuidadores autoavaliavam-se 

também com menor Saúde e menor Qualidade de Vida, comparativamente aos 

cuidadores que se viam como competentes no desempenho do seu papel. Os 

resultados são consistentes com o preconizado por Roca Roger e Ùbeda Bonet 

(2000), segundo os quais, a família adaptar-se-á melhor às mudanças produzidas 

pelas situações de crise e desempenhará melhor o seu papel se dispuser de 

conhecimentos e capacidades para gerir as situações. Daí que, a competência do 

cuidador para dominar as complexidades exigidas, seja referida como 

determinante no sucesso da relação com o idoso, no sucesso da experiência do 

cuidado e na satisfação dos cuidadores (Perry, 2004; De La Cuesta 2004; Nieto 

Carrero, 2002; Dorfman, Holmes e Berlin, 1996) e, consequentemente, na 

percepção das alterações/concessões no estilo de vida (Impacte) e na percepção 

negativa do stress (Sobrecarga Subjectiva).  
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8.3 – MODELOS PREDITIVOS 

 

Por uma questão de organização dos dados e da sua discussão, discutem-

se os resultados começando pelas variáveis preditoras de resultados 

significativos na avaliação da Saúde, avaliação da Saúde Comparada, avaliação da 

Qualidade de Vida, Avaliação do Cuidado Informal e avaliação dos Estados de 

Humor.  

A Autoavaliação da Saúde teve como variáveis preditoras: a idade, o 

sentido de competência, o estatuto laboral (ser profissionalmente activo) e o sexo 

do cuidador (ser homem), as mesmas variáveis preditoras para a Autoavaliação 

Saúde Comparada, com excepção da dependência física do idoso. 

 Os resultados apontam para uma pior percepção da Saúde por parte dos 

cuidadores mais velhos. Ao ser reconhecido que a saúde física e emocional têm 

um papel central na percepção da saúde que cada individuo cria para si (McCullen 

e Lubborsky, 2006), estes resultados devem ser analisados/entendidos à luz da 

conceptualização da saúde como um fenómeno individual, dinâmico e evolutivo, 

mais do que um estado actual, o qual pressupõe o funcionamento global físico, 

mental e social, ou seja, funcionamento competente, relações satisfatórias com 

os outros e ajustamentos necessários à adaptação e manutenção do 

funcionamento quotidiano e à harmonia com o meio (WHO, 2001; Watson, 1998; 

Pender, 1996; Paúl, 1992). Os cuidados aos idosos, como actividade complexa e 

multidimensional, têm potencial para predispor os cuidadores mais velhos a 

avaliarem a sua Saúde de modo menos satisfatório. Na origem da percepção 

negativa da saúde, podem estar aspectos ligados às dimensões de autosuficiência 

e de autocuidado decorrentes da própria idade e do contexto, concessões na vida 

pessoal e social e falta de recursos/mecanismos de coping do stress para fazer 

face às exigências dos cuidados (Lage, 2005; Nieto Carrero, 2002; Ory, Lee, 

Tennstedet e Schulz, 2000; Schulz e Beach, 1999). Pinquart e Sorensen (2003) 

apoiam estes resultados e esta perspectiva ao postularem que comparados com 

cuidadores jovens, os cuidadores mais velhos têm níveis mais baixos de saúde 

psicológica, física, recursos financeiros, têm menos papéis e actividades 

amortecedoras do stress devido aos custos dos papéis sociais associados à idade, 

e ainda, porque, usam menos o suporte formal, nomeadamente por falta de 

conhecimento dos recursos disponíveis. O facto de estes cuidadores serem 
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principalmente mulheres e, estas tenderem a deixar-se absorver pelo 

desempenho do papel de cuidadores e a negligenciarem as suas necessidades 

mais básicas, pode ajudar a explicar esta percepção da saúde (Braithwaite, 1992; 

Nolan, 1989).  

No que concerne ao género do cuidador, os cuidadores homens 

apresentavam índices mais altos de Saúde que as mulheres. Estes dados 

reflectem outros dados de investigação que reportam que homens e mulheres 

diferem na forma como percepcionam a saúde (Low e Gutmann, 2006; Matthews, 

Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e McDowell 2004; Benyamini, Leventhal, e 

Leventhal, 2000; Kramer e Lambert, 1999; Schulz, Williamson, Morycz e Biegel, 

1993). As mulheres apresentam, habitualmente, uma co-morbilidade superior 

devida, talvez, a uma maior atenção aos estímulos do contexto, a uma maior 

sensibilidade aos problemas de saúde da família, à valorização mais frequente de 

situações de menor gravidade ligadas à saúde e também ao seu espírito mais 

reflexivo, que aumenta a tendência para que determinados acontecimentos de 

vida influenciem a sua percepção da saúde (Benyamini, Leventhal e Leventhal, 

2000; Kramer e Lambert, 1999). Os resultados de Low e Gutmann (2006) dão 

mais consistência aos resultados deste estudo, na medida em que sustentam que 

as mulheres têm mais problemas de saúde e maiores limitações funcionais do 

que os homens. Também, os resultados do estudo de Suen e Morris (2006) vêm 

ao mesmo encontro, referindo que as mulheres têm maiores níveis de depressão, 

pior qualidade do sono, maior número de doenças e tomam mais medicação do 

que os homens. Kramer e Lambert (1999) adiantam alguma explicação para esta 

diferença de percepções, argumentando que os homens são mais capazes de 

compartimentalizar sentimentos e não deixam que eles invadam a sua vida, para 

além de utilizarem estratégias mais centradas nos problemas e na aceitação, 

enquanto as mulheres usam mais as centradas nas emoções, especialmente 

crenças mágicas.  

Face a estes resultados, a intervenção dos enfermeiros na promoção da 

saúde das famílias cuidadoras para identificar reais e ou potenciais riscos para a 

saúde e a ajuda às famílias no desenvolvimento de estratégias de coping do 

stress, constituem, segundo Hanson (2001) e Watson (1998), estratégias de 

promoção da saúde e de prevenção de doença, as quais, devem servir para 

assistir os cuidadores no desempenho do seu papel e na manutenção da saúde, 
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de modo a poderem continuar a cuidar com sucesso (McGarry e Arthur, 2001). Os 

resultados do estudo de Han, Phillips, Bandeen-Roche, Jylha, Kasper e Guralnik 

(2005), a propósito da autoavaliação da saúde das mulheres mais idosas, levam 

estes autores a sugerir aos profissionais de saúde mais atenção não apenas à 

autoavaliação de saúde, mas também às mudanças que ocorrem ao longo do 

tempo, uma vez que um declínio na percepção da saúde é indicativo da 

deterioração desta e do aumento do risco de mortalidade. O género representa, 

pois, uma variável relevante, nas respostas individuais e terapêuticas.    

Relativamente ao estatuto laboral do cuidador, ser profissionalmente 

activo, significava melhor percepção de Saúde e Saúde Comparada, resultados 

que encontram eco em outros que concluem que o emprego amortece o impacte 

do cuidado (Martire, Stephens e Atienza, 1997) ao proporcionar relações e 

interesses que vão para lá do desempenho do papel de cuidador, ao melhorar a 

percepção da saúde, ao dar mais estabilidade financeira e ao aumentar a auto-

estima (Suen e Morris, 2006; Orodenker, 1990), domínios que integram a saúde, 

enquanto experiência holística que abrange a pessoa como um todo e que 

incorpora a relação da pessoa com o meio (Pender, 1996; Zhan, 1992). Também 

o facto de ter emprego significar maior estabilidade financeira, com a qual se 

pode ter acesso a bens e serviços (Suen e Morris, 2006; Martins, 2006; Lage, 

2005; Brito, 2002), pode contribuir para uma melhor avaliação subjectiva da 

saúde, quer relativamente a si, quer quando se comparam com outros do mesmo 

sexo e idade que pertencem geralmente ao grupo (Néri, 2000).  

O facto de o sentido de competência do cuidador aparecer como preditor 

de melhor percepção da Saúde, da Saúde Comparada e da Qualidade de Vida, leva 

a concluir que estes resultados estão na senda do preconizado pelos autores que 

consideram que as crenças da pessoa nas suas capacidades ajudam a gerir as 

situações (Bandura, 1995) e são determinantes do bem-estar do cuidador (Nieto 

Carrero, 2002; Dorfman, Holmes e Berlin, 1996; Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit 

e Whitlatch, 1995). Os estudos de Hurley, Gauthier, Horvath, Harvey e Smit (2004) 

e Tak e McCubin (2002) revelam que a investigação tem estabelecido que o 

sentido de controlo interno/mestria conduz a um coping mais activo e a níveis 

mais baixos de depressão dos cuidadores. Resultados favoráveis ao sentido de 

controlo dos cuidadores na percepção do seu bem-estar, fortalecem a 

necessidade de desenvolver a competência das famílias para melhorar os 
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resultados de saúde e a qualidade de vida de idosos e cuidadores (Archobold, 

2005; Nolan, 1989).  

Joël (2002) e Roca Roger e Úbeda Bonet (2000) consideram a falta de 

conhecimentos e competências como factores que podem agravar as 

consequências dos cuidados. Roca Roger e Ùbeda Bonet (2000) entendem que a 

família adaptar-se-á melhor às mudanças produzidas pelas situações de crise e ao 

desempenho do seu papel se dispuser de conhecimentos e capacidades para 

gerir as situações. Na perspectiva de Archobold (2005) não existem abordagens 

standards para os enfermeiros assistirem melhor as famílias no seu papel de 

cuidadores principais. Contudo, o sentido de competência do cuidador é uma das 

variáveis mais importantes para a enfermagem. Nesta perspectiva, dotar as 

famílias de competências para fazer face aos cuidados (Archobold, 2005) pode 

fazer a diferença na diminuição do risco, ao aliviar o stress do cuidador e em 

muitos casos, alongar o tempo de permanência do idoso no domicílio e prevenir 

a institucionalização precoce ou desnecessária (Hurley, Gauthier, Horvath, Harvey 

e Smith, 2004; Dorfman, Holmes e Berlin, 1996). Para além disso, pode 

acrescentar-se, ainda, o facto de a confiança na capacidade de gestão das tarefas 

dos cuidadores (auto-eficácia), ser, de acordo com Dorfman, Holmes e Berlin 

(1996), o maior preditor da satisfação com a vida.  

Embora a dependência física do idoso aparecesse como preditora da Saúde 

Comparada, indicando pior saúde comparada para os cuidadores de idosos 

dependentes nas actividades básicas, os dados de investigação não parecem 

corroborar uma relação significativa entre esta exigência objectiva e a percepção 

negativa do cuidado (Brito, 2002; Paúl, 1997). Contudo, Thompson, Bundek e 

Sobolew-Shubin (1990) encontraram esta relação significativa. Outros resultados 

mais recentes apontam também a disfuncionalidade dos idosos como uma 

variável determinante na sobrecarga do cuidador (Gaugler, Kane, Kane, Clay e 

Newcomer 2005; Vitaliano, Young e Zhang, 2004; Faison, Faria e Frank, 1999; 

Marchi-Jones, Murphy e Rousseau, 1996).  

Estes resultados parecem compreensíveis, uma vez que, uma atenção 

constante na satisfação das necessidades básicas dos idosos alvo de cuidados e 

eventuais concessões na vida pessoal e social daí decorrentes, podem ser 

determinantes da saúde dos cuidadores, quando estes se comparam com outros 
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do mesmo sexo e idade, mas que não estão sujeitos a esta carga de trabalho 

(Pinquart e Sorensen, 2003; Barreto, in Brito, 2002).   

O facto de alguns resultados de investigação apresentarem a 

disfuncionalidade do idoso como um dos principais motivos da sua 

institucionalização (Gaugler, Kane, Kane, Clay e Newcomer, 2005; Braithwaite, 

2000; Ryan e Scullion, 2000), do abuso (Fumer, Paveza, Weerd, Fairchil e 

Guadagno, 2005) e da sobrecarga do cuidador (Gaugler, Kane, Kane, Clay e 

Newcomer, 2005; Vitaliano, Young e Zhang, 2004; Faison, Faria e Frank, 1999; 

Marchi-Jones, Murphy e Rousseau, 1996) deve levar os enfermeiros a encarar a 

avaliação funcional dos idosos como uma exigência das suas práticas. Para além 

disso, tal como refere Brenda (2006), é preciso não esquecer que, manter a 

funcionalidade nos idosos pode ser um filtro ao excesso de medicação, uma vez 

que os indivíduos funcionalmente independentes, não estão, em princípio, 

sujeitos a certos regimes terapêuticos, nomeadamente no que diz respeito ao 

sono e à actividade. Atendendo a que a avaliação da funcionalidade do idoso é, 

em essência, uma actividade multiprofissional (Ramos, 2005), os enfermeiros não 

devem alhear-se da opção por esta prática, devem, sim, proceder à avaliação e 

quantificação dos atributos e défices, funcionais e psicossociais, para que se 

consiga um plano racional de cuidados e de utilização de recursos (Botelho, 

2005; Ruipérez Cantera, 2000; Alarcon, 1993, in Benítez del Rosário, 1999), que 

promova a autonomia e a independência dos idosos e a saúde e bem-estar dos 

cuidadores.  

Quanto à percepção da Qualidade de Vida, esta, era tanto melhor, quanto 

mais sentido de competência manifestavam os cuidadores e maior era o seu 

rendimento mensal líquido e, piorava quando os cuidadores tinham suporte 

social. 

 Os dois primeiros resultados são coerentes com o referido por 

Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit e Whitlatch (1995) e com os pressupostos 

subjacentes ao modelo de stress geral (Lazurus e Folkman, 1984) e de adaptação 

(Patterson, 1989), segundo os quais, os recursos amortecem as consequências do 

stress do cuidador, conferindo estabilidade financeira e potenciando o acesso e 

aquisição a bens e serviços que contribuem para a qualidade de vida dos 

cuidadores (Suen e Morris, 2006; Martins, 2006; Lage, 2005; Brito, 2002; Van 

Riper, 2001). 
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A noção pouco pacífica de que o suporte social é sempre benéfico para o 

bem-estar dos cuidadores (Wiles, 2003), pode ajudar a explicar a percepção 

negativa dos cuidadores relativamente aos seus benefícios para a Qualidade de 

Vida. È reconhecido que a ideologia dos cuidadores pode influenciar a forma 

como as pessoas utilizam o suporte social nas situações com que se deparam 

(Bailey, 1998), da mesma forma que a sua eficácia pode ser influenciada pelo tipo 

de suporte propriamente dito, pelo agente de stress e pela especificidade do 

contexto individual (Li, Seltzer e Greenberg, 1997). Estes factores, aliados a uma 

manifesta insuficiência na ajuda social e a uma elevada carga de cuidado diário 

para a maioria dos cuidadores, podem impedi-los de reconhecer neste recurso 

qualquer contributo para a sua qualidade de vida. Sendo também reconhecida a 

influência das diferenças familiares na conceptualização do que constitui a saúde 

e a doença, a influência das crenças na procura e utilização dos recursos e da sua 

percepção sobre os mesmos (Friedman, Bowden e Jones, 2003), educar para o 

acesso aos recursos pode ajudar a reduzir o risco de stress associado a 

necessidades insatisfeitas (King e Semik, 2006; Danielson, Hamel-Bissell e 

Winstead, 1993) e promover a qualidade de vida dos idosos e famílias 

cuidadoras. Refira-se a perspectiva de Häggman-Laitila (2003), segundo a qual, 

um melhor conhecimento das famílias acerca dos recursos se manifesta numa 

melhor percepção dos problemas e numa melhor tomada de decisão, tornando-se 

assim mais organizadas.  

No que se reporta à Avaliação do Cuidado Informal, a Sobrecarga 

Subjectiva teve como variáveis preditoras: a dependência instrumental do idoso, 

ter um cuidador secundário, o número de horas de cuidado diário, o estado civil, 

o rendimento mensal e o sentido de competência do cuidador. 

  Os cuidadores acusavam maior Sobrecarga quando cuidavam idosos 

dependentes nas actividades instrumentais. As actividades instrumentais são 

mais complexas que as básicas e podem perder-se antes (Martín, 2002; Ruipérez 

Cantera, 2000), logo, podem acarretar mais tempo de permanência no papel de 

cuidadores. Mais tempo e, provavelmente, mais atenção a vários domínios do 

funcionamento do idoso e maior confinamento ao espaço familiar podem 

condicionar a percepção de maior sobrecarga. A importância da independência 

funcional do idoso e, sobretudo, a importância da sua autonomia, na saúde e 

bem-estar dos cuidadores e famílias, deve constituir um objectivo da prática 
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multiprofissional. A este nível, o contexto em que se deverá realizar a avaliação 

da funcionalidade é, segundo Paúl (1993), ao nível da análise comportamental da 

capacidade do idoso para manter uma vida independente e não ao nível das 

alterações que estão na base da perda da capacidade. Obviamente, não pode ser 

esquecido que a avaliação da condição funcional do idoso também pode ser 

acompanhada por situações fragilizantes de natureza psicológica e social 

(Rodríguez Mañas, 2000). Esta exigência pressupõe uma avaliação integral e 

compreensiva das suas condições biopsicosociais (Ruipérez Cantera, 2000).  

Os cuidadores percepcionavam menor Sobrecarga Subjectiva quando 

tinham um cuidador secundário, resultado que parece lógico, uma vez que a 

ajuda proporcionada pode contribuir para diminuir o desgaste resultante da 

experiência dos cuidados. Também é compreensível, que um maior rendimento 

mensal e o sentido de competência do cuidador favoreçam a avaliação da ajuda. 

Estes resultados são de algum modo consistentes com os descritos no âmbito da 

literatura gerontológica sobre o papel dos recursos no mitigar das consequências 

da exposição ao stress (Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit e Whittlatch, 1995). Os 

recursos familiares/individuais incluem, entre outros, a estabilidade económica 

(Van Riper, 2001). Pelos motivos já referidos em análises anteriores, a propósito 

destas variáveis, pode constatar-se uma vez mais o papel facilitador dos recursos 

pessoais do cuidador na percepção do seu bem-estar. Aliás, Pinquart e Sorensen 

(2003) consideram que as mulheres e indivíduos com estatuto económico mais 

baixo, tendem a referir pior saúde psicológica e física, relacionadas com o cuidar.  

O estado civil do cuidador exerce também a sua influência sobre a 

Sobrecarga Subjectiva. O estudo desta variável revelou que a Sobrecarga 

Subjectiva diminui nos solteiros comparativamente aos viúvos. Estes resultados 

podem dever-se ao facto de os cuidadores solteiros manterem uma vida social 

mais activa, terem solicitações pessoais e sociais que vão para além do 

desempenho do papel de cuidadores e serem profissionalmente activos, o que 

pode levar a experimentarem menor sobrecarga. Em princípio, os cuidadores 

viúvos são mais velhos e têm eventualmente menos relações e papéis sociais, 

factores considerados amortecedores do stress (Pinquart e Sorensen, 2003). 

Também, o facto de poderem ter passado já por outras experiências, 

nomeadamente de cuidados, pode contribuir para que sejam cuidadores mais 
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comprometidos com as experiências e, por isso, percepcionarão maior 

sobrecarga. 

Relativamente ao número de horas de cuidado diário, observou-se que 

quanto maior era o número de horas de cuidado maior era a percepção da 

sobrecarga. Apesar de esta constatação parecer óbvia e, a intensidade do cuidado 

poder estar estritamente relacionada com as exigências objectivas deste, 

(Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whitlatch, 1995), tal como refere Martín 

(2002), isto não quer significar, necessariamente, que haja uma relação linear 

entre estas características, ou que variáveis de carácter psicológico ou social não 

tenham aqui o seu lugar, como é o caso da sobreproteção dos idosos. Os 

resultados do INSERSO (1995) e também os de Tennstedet e McKinlay (1989) 

apoiam parcialmente estes resultados, uma vez que concluem que os cuidadores 

que prestam cuidados constantes têm pior percepção de saúde. Resultados desta 

natureza apelam à necessidade de se repensar as circunstâncias que rodeiam a 

prestação de cuidados informais aos idosos, as quais, passam pela atenção a dar 

à organização da ajuda dentro do espaço familiar e por uma nova concepção dos 

serviços comunitários. Esta nova concepção poderá significar que o princípio da 

complementaridade deverá substituir o de subsidiariedade (Paulus, van Raak e 

Keijzer, 2005; INSERSO, 1995) no sentido de uma convergência entre o apoio 

informal e os serviços formais (Zarit e Pearlin, 1993). Na perspectiva de Atallah, 

Nehmé, Séoud, Yérétzian, Zablit e Lévesque (2005), um dos fundamentos 

essenciais de uma política de apoio aos cuidados familiares assenta no 

reconhecimento dos cuidadores, não como um recurso para diminuir os 

compromissos do Estado, mas como grupo que, em si, tem necessidade de ajuda. 

Esta lógica torna imperativo abandonar a ideia da responsabilização total da 

família pelos cuidados aos seus familiares. A eficácia de uma política de apoio 

aos cuidadores requer, contudo, a participação activa dos serviços de saúde 

comunitários e a oferta de equipamentos e serviços integrados, a fim de evitar a 

implementação de um conjunto de medidas fragmentadas, pontuais e de serviços 

de difícil acesso.  

A Satisfação do Cuidador era menor nos cuidadores que cuidavam apenas 

um idoso, quando o idoso era dependente fisicamente e quando era homem, 

sendo maior quando os cuidadores eram solteiros (comparativamente aos 

viúvos).  
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O facto de cuidar apenas um idoso ser preditor de menor satisfação pode 

significar que o cuidado é interpretado como uma experiência gratificante. 

Cuidar, pode ser uma escolha feita com base nos afectos e influenciada por 

valores intergeracionais que determinam uma percepção positiva quer da velhice 

quer do cuidado (Carruth, Tate, Moffet e Hill, 1997; Walker, Martin, Sally e Jones, 

1992). Alguma investigação evidencia que os cuidadores tendem a manifestar 

menor sobrecarga quando entre eles e a pessoa alvo de cuidados existe uma 

relação afectiva (Sbern, 2005; Zingmark, Dandman e Norberg, 2002; Greenwood, 

Loewental e Rose, 2001; Nolan 1997, in Scott, Lewis e Loughlin, 2005). Relações 

afectuosas entre cuidador e idoso aparecem associadas ao bem-estar 

(Braithwaite, 2000) e relações percebidas como positivas ajudam a manter uma 

atitude positiva e a perceber mais benefícios nas relações de ajuda (Wrubel, 

Folkman e Acree, 2001; Carruth, Tate, Moffett e Hill, 1997; Walker, Martin, Sally e 

Jones, 1992). Para além disso, estes resultados reflectem a dimensão positiva do 

cuidado, a qual é imprescindível para uma compreensão mais abrangente do 

mesmo. Relativamente à dependência física do idoso não constituir propriamente 

motivo de Satisfação, pode explicar-se, talvez, não só pelo número de tarefas que 

a satisfação de necessidades básicas pode implicar, mas sobretudo pelo 

tipo/natureza dessas tarefas (Fuentelsaz Gallego, Roca Roger, Úbeda Bonet, 

Garcia Viñets, Pont Ribas e López Pisa, 2001; INSERSO, 1995). Já o facto de o 

sexo do idoso (ser homem), levar os cuidadores a experimentar menor satisfação, 

talvez possa ser explicado através do género destes últimos. Pode acontecer que 

os cuidadores, sendo na sua maior parte mulheres (filhas), possam não ter tanta 

afinidade com os idosos homens, pode não haver tantas histórias e passados 

comuns e, sendo assim, a satisfação pode ser menor. Fortes vínculos 

intergeracionais entre mães e filhas e a existência de uma longa história de 

intimidade e envolvimento para lá do contexto do cuidado, podem constituir um 

dado adicional à compreensão destes resultados (Lee, Dwyer e Coward, 1993).       

Relativamente à Satisfação dos cuidadores solteiros ser maior do que a dos 

cuidadores viúvos, pode dever-se ao facto de os primeiros, não terem um 

percurso semelhante ao dos viúvos, onde se inscrevam experiências de cuidar 

idosos. Também, por serem provavelmente mais jovens e manterem mais 

relações profissionais e sociais, podem percepcionar melhor o cuidado. 
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Ainda no que diz respeito aos preditores da Avaliação do Cuidado 

Informal, mas, relativamente ao Impacte do Cuidado, ou seja, às interrupções no 

estilo de vida dos cuidadores, observou-se que quanto mais sentido de 

competência manifestavam os cuidadores menor era o impacte. O impacte do 

cuidado também era menor nos cuidadores que tinham um cuidador secundário, 

quando cuidavam idosos que sofriam de diabetes (comparativamente aos 

cuidadores de idosos com doença osteoarticular), quando os cuidadores eram 

menos escolarizados (comparativamente com os de escolaridade média) e 

quando os cuidadores eram homens. A percepção de maior impacte do cuidado 

acontecia quando os cuidadores tinham ajuda no trabalho doméstico. 

O sentido de competência pode ser determinante na percepção de menor 

Impacte, uma vez que a competência vai permitir um maior controlo das 

situações e a resolução dos problemas. Perry (2004) considera, até, que quando o 

sentido de competência está diminuído, a motivação para cuidar pode ser 

insuficiente. Também a ajuda de um cuidador secundário pode ser determinante 

para que os cuidadores não sintam tão grande interrupção no seu estilo de vida 

(De La Cuesta 2004; Nieto Carrero, 2002; Roca Roger e Ùbeda Bonet, 2000). No 

que se reporta à percepção de um menor impacte por parte dos cuidadores 

homens, foi já referido que, estes têm uma percepção de menor impacte negativo 

do cuidado, comparativamente às mulheres. Os homens, apesar de cuidadores, 

por razões culturais, tenderão mais a procurar manter o seu estilo de vida 

habitual do que as mulheres, porque mais ligadas à vida doméstica e ao 

desempenho simultâneo de papéis (Benyamini, Leventhal e Leventhal, 1999; 

Leventhal, Diefenbach e Leventhal, 1992). A investigação sobre a influência do 

género na percepção dos cuidados aponta sobretudo para uma diferença de 

género na percepção da sobrecarga, indicando que as mulheres têm percepção 

de maior sobrecarga, tanto objectiva (Farran, 2004; Faison, Faria e Frank, 1999; 

Miller e Cafasso, 1992; Miller e McFall-Montegomery, 1991; Vitaliano, Russo, 

Young, Teri e Maiuro, 1991), como subjectiva (Farran, 2004; Faison, Faria e 

Frank, 1999; Haley, West, Wadley, Ford, White e Barret, 1995; Morris, 1993; Miller 

e Cafasso, 1992; Pruchno e Resch, 1989). Mais especificamente, alguns dados 

revelam que as mulheres tendem a referir mais sobrecarga, nomeadamente mais 

ansiedade (Yee e Schulz, 2000), mais depressão (O´Neill e Morroow, 2001), mais 
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sobrecarga física, mais problemas de saúde e maiores limitações funcionais (Low 

e Gutmann, 2006), factores que podem ajudar a esta percepção do Impacte.  

Relativamente ao facto de os cuidadores que cuidavam idosos diabéticos 

manifestarem menor impacte do cuidado, comparativamente aos cuidadores de 

idosos que sofriam de doença osteoarticular, pode explicar-se, provavelmente, 

pela diabetes não condicionar tanto o estilo de vida dos cuidadores como 

acontece com as doenças osteoarticulares. A diabetes, quando controlada, pode 

não exigir tanta presença e esforço físico para fazer face aos cuidados, como 

exige a limitação funcional provocada pelas doenças do foro osteoarticular. Estas, 

ao implicarem mais limitações funcionais físicas e instrumentais, fazem com que 

as pessoas necessitem de mais cuidados e, consequentemente, tenderão a 

«absorver» mais os cuidadores e a impor-lhes mais concessões pessoais e sociais.  

 A relação ou tendência clara entre o nível educacional do cuidador e o 

impacte negativo do cuidado (Kramer, 1997; Chappel e Penning, 1996; Vitaliano, 

Russo, Young, Teri e Maiuro, 1991), não é para já muito clara. Contudo, 

resultados do estudo de Riedel, Fredman e Langenberg (1998) são consistentes 

com os deste estudo, pelo facto de revelarem que os cuidadores mais 

escolarizados referiam mais dificuldades, especialmente sociais e uma 

combinação de outras dificuldades, quando comparados com os cuidadores 

menos escolarizados. Para além disso, os cuidadores referiam também maior 

sobrecarga pelo impacte social do cuidado. Poderá adiantar-se uma explicação, 

argumentando que uma menor escolaridade pode limitar as oportunidades das 

pessoas terem outro tipo de papéis para além do de cuidador e, logo, não 

sentirão tanto as interrupções no seu estilo de vida habitual.   

À semelhança do que acontecia para outras variáveis, também ao nível da 

percepção do impacte do cuidado se compreende que a ajuda de um cuidador 

secundário minimize os efeitos da prestação de cuidados na vida pessoal dos 

cuidadores, uma vez que podem contar com um recurso e melhorar o seu coping 

adaptativo. Embora os resultados de Penroad, Kane, Kane e Finch (1995), 

apontem para que a ajuda dos cuidadores secundários seja uma ajuda mais 

assente nos afectos pelo idoso e pelo cuidador primário do que propriamente 

uma ajuda directa nos cuidados, estudos que integrem estes cuidadores e 

tenham em conta a sua opinião, permitirão a compreensão mais abrangente do 

seu real contributo nos cuidados e do processo de interajuda na família 
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(Globerman, 1994). A atenção a dar ao processo de interajuda na família é uma 

forma de identificar quem são os membros da família que estão melhor 

colocados para dar suporte ao cuidador (Lage, 2005). 

Quanto à percepção de um impacte mais negativo do cuidado por parte 

dos cuidadores que tinham ajuda no trabalho doméstico, talvez se possa 

encontrar explicação na falta de eficácia dessa ajuda. Também aqui, a 

investigação sobre a interajuda familiar (doméstica) aos cuidadores principais, 

tendo em vista aliviá-los da sobrecarga das tarefas domésticas, permitirá 

compreender como se organizam as famílias para fazer face aos cuidados e 

identificar qual é o seu contributo no âmbito do cuidado informal aos idosos.  

No que concerne ao impacte psicológico e de entre as variáveis 

seleccionadas como preditoras do Perfil dos Estados de Humor, pode dizer-se que 

algumas destas variáveis aparecem associadas, em maior ou menor grau, às suas 

sub-escalas/dimensões. 

A sub-escala Tensão-Ansiedade teve como variável preditora o rendimento 

mensal, ou seja, quanto mais alto era o rendimento dos cuidadores, menor era a 

Tensão-Ansiedade sentida por estes. Uma vez mais os recursos e, 

especificamente, os recursos financeiros, aparecem como moderadores dos 

efeitos do stress provocado pelo impacte da doença crónica na vida dos 

cuidadores (Martins, 2006; Lage, 2005; Brito, 2002). 

Os resultados da sub-escala Depressão-Rejeição apontam para um 

aumento desta, acompanhado do aumento da idade e para a sua diminuição 

quando o cuidador é profissionalmente activo.  

Embora os resultados relativos aos efeitos da idade na percepção do 

impacte do cuidado sejam discrepantes, Pearlin e Zarit (1993) apoiam a ideia de 

que a socialização com o cuidado em diferentes idades, acaba por determinar o 

impacte do mesmo, ou seja, o cuidado e os seus efeitos são, pois, sensíveis a 

diferenças de coorte e de ciclo de vida (estádio de desenvolvimento) do cuidador. 

Para além disso, McGarry e Arthur (2001) e Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 

(1995) podem apoiar os resultados deste estudo, na medida em que consideram 

que o risco de morbilidade nos cuidadores mais velhos advém da sua própria 

idade. Também, o facto de a maioria dos cuidadores serem mulheres, terem 

eventuais problemas de saúde decorrentes da própria idade, juntamente com a 

interferência de outras variáveis, tais como, baixos rendimentos, dificuldade de 
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acesso aos serviços de saúde, cuidarem provavelmente em circunstâncias difíceis, 

sozinhas, sem suporte formal ou outro tipo de ajuda, pode facilitar uma 

percepção mais negativa no domínio do bem-estar psicológico (Pinquart e 

Sorensen, 2003; Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 1995).  

A constatação de que ser profissionalmente activo pode amortecer as 

consequências do cuidado, diminuindo a Depressão-Rejeição, vem confirmar uma 

vez mais a relevância do emprego. De facto, se por um lado a sobreposição do 

papel de cuidador com o papel profissional pode motivar uma percepção negativa 

da ajuda, por outro lado pode possibilitar a manutenção das relações sociais 

(Orodenker, 2000) e proporcionar mais estabilidade financeira (Suen e Morris, 

2006; Martins, 2006; Lage, 2005; Brito, 2002), a qual, por sua vez, vai facilitar 

estratégias de coping.  

No que diz respeito à percepção da Cólera-Hostilidade, esta, era maior nos 

cuidadores divorciados quando comparados com os cuidadores viúvos, 

diminuindo quando aumentava o rendimento familiar mensal e quando havia um 

cuidador secundário. Embora o estado civil seja uma área muito pouco explorada 

no âmbito da Gerontologia, autores como Friedman, Bowden e Jones (2003) e 

Hanson (2001) referem os divorciados como pessoas que passando pelos 

mesmos ciclos de vida e por muitas das mesmas responsabilidades das famílias 

nucleares, estão mais sujeitas a variabilidade de humor, devida à instabilidade 

financeira. Esta posição, aliada ao facto de estes cuidadores não terem, 

frequentemente, outra pessoa com quem repartir a responsabilidade dos 

cuidados, pode contribuir para a compreensão de comportamentos mais hostis 

da sua parte, comparativamente aos cuidadores viúvos. Estes dados indicam a 

necessidade de explorar a relação interpessoal cuidador idoso, de proceder a 

avaliações realísticas das situações de cuidados que envolvem este grupo de 

pessoas e de desenvolver intervenções individuais, preventivas e terapêuticas que 

previnam situações de risco. 

Resultados, como estes, que revelam a percepção de menor hostilidade 

por parte dos cuidadores que têm um cuidador secundário e dos cuidadores que 

têm maior rendimento familiar mensal, vêm corroborar dados anteriores e 

fortalecer o papel amortecedor dos recursos pessoais na percepção do bem-estar 

dos cuidadores (Martins, 2006; Lage, 2005; Brito, 2002; Aneshensel, Pearlin, 

Mulan, Zarit e Whitlatch, 1995; Lazurus e Folkman, 1984). 
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 O Vigor-Actividade pode predizer-se a partir da idade dos cuidadores, do 

grau de parentesco e da existência de um cuidador secundário. Assim, quanto 

mais velhos eram os cuidadores, menor era o Vigor-Actividade experimentado, 

quanto mais próximo era o grau de parentesco, menor era o Vigor-Actividade, ou 

seja, os cuidadores mais velhos experimentavam menor vigor e os Filhos (as) 

experimentavam menor vigor do que os Outros significativos. Os cuidadores com 

ajuda de um cuidador secundário também experimentavam maior Vigor-

Actividade do que aqueles que não tinham essa ajuda. 

Se se atender à ocorrência do declínio nas funções com alguma perda da 

capacidade funcional com o avanço da idade (Benítez del Rosário, 1999), perdas, 

habitualmente acompanhadas por situações sociais fragilizantes, pelo risco de 

morbilidade, pelos problemas de saúde que advêm da própria idade (Lage, 2005; 

Brito, 2002; McGarry e Arthur, 2001; Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 1995) e 

pela interferência de outras variáveis, como baixos rendimentos e dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde (Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 1995), estes 

resultados encontrarão aí algum significado.   

Tal como já foi referido, sabe-se que a idade tende a repercutir-se 

negativamente em vários domínios da vida da pessoa, nomeadamente na sua 

funcionalidade, o que pode ser determinante na percepção de mais Fadiga-Inércia 

por parte dos cuidadores mais velhos e, também, daqueles que suportam maior 

número de horas de cuidado diário. O facto de os cuidadores mais velhos, 

cuidarem frequentemente em circunstâncias difíceis e sozinhos, sem suporte 

formal ou outro tipo de ajuda (Draper, Poulos, Poulos e Ehrlich, 1995), pode ser 

motivo de maior fadiga. O sexo do cuidador e o suporte social são outras das 

variáveis preditoras da Fadiga-Inércia. Significa, então, que, os cuidadores 

homens percepcionavam menor Fadiga-Inércia e que ter suporte social contribuía 

para maior percepção desta.  

O resultado que aponta o suporte social como preditor da Fadiga-Inércia 

não é de todo surpreendente, uma vez que foram encontrados resultados 

semelhantes para a percepção da Qualidade de Vida. Embora deva referir-se que 

o suporte social explicava apenas 2,0% da variância da variável Fadiga-Inércia, não 

deverão ser esquecidos factores já apontados, com seja, a influência da ideologia 

dos cuidadores na forma como utilizam o suporte social (Bailey (1998), o agente 

de stress e o contexto individual (Li, Seltzer e Greenberg, 1997) e, ainda, a ideia 
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de que a eficácia do suporte também poder ser influenciada pelo tipo de suporte 

propriamente dito. Também, o facto de muitas vezes as pessoas verem com 

alguma relutância o apoio social, relacionando-o com invasão da privacidade, ou, 

então, a não satisfação com a ajuda prestada, podem ser razões que ajudam a 

compreender estes resultados. Para esta compreensão, não será de desvalorizar a 

perspectiva de Hurley, Gauthier, Horvath, Harvey e Smith (2004), segundo a qual, 

muitas vezes o que está na origem da sobrevalorização dos recursos por parte 

dos cuidadores são hábitos passados e tradições da família. Este último resultado 

não deixa, no entanto, de reforçar a ideia de que não está esclarecido até que 

ponto o suporte social traz benefícios para o cuidador, embora considerado 

frequentemente como benéfico (Ward-Griffin, 2005).  

A percepção da Confusão-Desorientação pode predizer-se a partir das 

variáveis independentes: idade do cuidador, sentido de competência do cuidador, 

coabitação e suporte social.  

A percepção da Confusão-Desorientação aumentava com a idade dos 

cuidadores e quando estes tinham suporte social e era menor quando os 

cuidadores se sentiam com competência para cuidar e quando coabitavam com o 

idoso.  

O facto de o nível da Confusão-Desorientação aumentar com a idade do 

cuidador poder-se-á explicar como sendo decorrente da própria idade. Já o 

suporte social aparecer como determinante do aumento da Confusão-

Desorientação, pode levar a admitir, de novo, a ideia prevalecente de que não 

está perfeitamente definido em que medida é benéfico para o cuidador. Os 

resultados que apontam a coabitação com o idoso como preditora de menor 

Confusão-Desorientação, não corroboram resultados anteriores que consideram 

esta variável como um dos factores mais responsáveis pela sobrecarga de 

trabalho dos cuidadores e pelo impacte negativo do cuidado (Farran, 2004; 

Cozette, Gramain e Joël 2002; Joël, 2002; Ross, 1991). Provavelmente, tratar-se-á 

de cuidadores que cuidam com base numa dinâmica electiva, assente em 

relações, compromissos intergeracionais e histórias comuns que levam a uma 

coabitação pacífica. Pertinente parece ser o sentido de competência dos 

cuidadores na diminuição da percepção da Confusão-Desorientação, aparecendo 

uma vez mais como amortecedor das consequências negativas do cuidado (De La 

Cuesta 2004; Nieto Carrero, 2002; Roca Roger e Ùbeda Bonet, 2000).  



- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS - 
 

 
 

 
CAPÍTULO VIII     - 384 - 

8.4 - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CUIDADORES E NÃO CUIDADORES  

 

O estudo realizado entre as duas amostras independentes teve como 

principal objectivo avaliar diferenças de percepção de humor, saúde, saúde 

comparada e qualidade de vida entre cuidadores e não cuidadores. 

 

 

8.4.1 – Análise descritiva  

 

O primeiro procedimento analítico deste estudo foi identificar as 

características demográficas e sociais de uma amostra de não cuidadores e 

avaliar a percepção da Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida neste grupo 

de pessoas. Este tipo de informação visava sobretudo conhecer o perfil 

sóciodemográfico dos não cuidadores e a sua condição de saúde, saúde 

comparada e qualidade de vida.  

 

 

8.4.1.1 – Perfil sóciodemográfico dos cuidadores e não cuidadores 

 

Foram estudados 214 cuidadores e 111 não cuidadores. 

Relativamente à comparação do perfil sócio demográfico, caracterizado 

com base nas variáveis seleccionadas para emparelhar as duas amostras 

independentes, pode dizer-se que, em virtude dos procedimentos utilizados, 

cuidadores e não cuidadores apresentaram um perfil equivalente. Contudo, deve 

referir-se, de novo que, pelo motivo já apontado, as amostras não são 

equivalentes no que concerne ao género. 

A média de idades era de 54,62±13,94 e 54,72± 12,22, respectivamente 

para os cuidadores e não cuidadores. A maioria dos cuidadores (68%) e dos não 

cuidadores (76%) tinha escolaridade média, eram casados (as) 76,6% dos 

cuidadores e 69,4% dos não cuidadores e auferiam um rendimento mensal 

superior a 500€ (65% dos cuidadores e 59% dos não cuidadores). No que concerne 

ao estatuto laboral, verificou-se que em ambos os grupos prevalecia a situação de 

não activos, ou seja, 70% dos cuidadores e 67% dos não cuidadores não tinham 
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ocupação profissional. Também no que diz respeito à área de residência se 

observou um comportamento semelhante nesta variável, sendo que, 42,5% dos 

cuidadores e 44,2% dos não cuidadores residia em área urbana.   

Pode dizer-se que, no que respeita aos cuidadores (quanto às variáveis de 

emparelhamento), o seu perfil é comparável ao referido noutros estudos (Martins, 

2006; Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli, 2005; Matthews, Dunbar-Jacob, 

Sereika, Schulz e McDowell, 2004; Nieto Garcia e Eva Bolaños, 2003; Brito, 2002; 

Nieto Carrero, 2002; Martin, Paúl e Roncon, 2000; Paúl, 1997; INSERSO, 1995).   

 

 

8.4.1.2 - Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida  

 

Relativamente à percepção da Saúde, a maioria dos cuidadores 

consideraram ter uma Saúde aceitável, enquanto os não cuidadores se 

autoavaliaram com tendo uma Saúde boa. Muito poucos cuidadores consideraram 

ter uma Saúde muito fraca ou muito boa, o mesmo se podendo dizer para os não 

cuidadores. As diferenças de percepção de saúde física favoráveis aos não 

cuidadores, encontradas por Pinquart e Sorensen (2003), vêm dar consistência a 

estes resultados, na medida em que apontam para diferenças de percepção, 

embora pequenas.   

No que se reporta à Saúde Comparada, a maioria das mulheres cuidadoras 

(42,3%) referiu ter uma Saúde um pouco melhor e a maioria dos homens uma 

Saúde mais ou menos na mesma (50%). À semelhança das mulheres cuidadoras, 

também as mulheres não cuidadoras se autoavaliaram na sua maioria (73,9%) 

com uma saúde um pouco melhor, comparativamente a outros indivíduos do 

mesmo sexo e idade. 

A percepção da Qualidade de Vida foi avaliada como aceitável pela maioria 

dos cuidadores, e como boa pela maioria das mulheres não cuidadoras. 

Pode concluir-se que muito poucos cuidadores e não cuidadores se 

situaram nas categorias extremas ao nível dos três indicadores. 
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8.4.1.3 – Humor, saúde e qualidade de vida: diferenças de percepção 

entre cuidadores e não cuidadores  

 

Os resultados da comparação do Estado de Humor entre cuidadores e não 

cuidadores são consistentes com uma diferença de percepção significativa entre 

os grupos, diferenças que se estenderam a todos os domínios/sub-escalas da 

escala Perfil dos Estados de Humor, ou seja, os cuidadores apresentaram níveis 

mais altos de Tensão-Ansiedade, Depressão-Rejeição, Cólera-Hostilidade, Fadiga-

Inércia, Confusão-Desorientação e níveis mais baixos de Vigor-Actividade, do que 

os não cuidadores.  

Estes resultados são corroborados por autores como Carter e Acton 

(2006), Habermann e Davis (2005), Vitaliano, Young e Zhang (2004) e Faison, 

Faria e Frank (1999) que consideram os cuidadores de idosos com outro tipo de 

diagnósticos, que não demências, igualmente expostos às consequências do 

stress. A perspectiva de Barreto (in Brito, 2002) segundo a qual, os cuidadores de 

idosos apresentam problemas de saúde física e mental e um grau de morbilidade 

consideravelmente superior ao dos indivíduos do mesmo sexo e idade que não 

estão sujeitos a esta sobrecarga, traz mais consistência a estes resultados. Um 

contributo importante que ajuda a corroborar estas diferenças de percepção é o 

da meta análise de Pinquart e Sorensen (2003). Este estudo suporta resultados 

compatíveis com diferenças encontradas entre cuidadores e não cuidadores, mais 

significativas ao nível da percepção do stress e do bem-estar geral subjectivo. 

Especificamente, os resultados das sub-escalas Tensão-Ansiedade, 

Depressão-Rejeição e Cólera-Hostilidade parecem ser apoiados pelos resultados 

de Schulz, Visitanier e Williamson (1990) relacionados com a prevalência de maior 

depressão, maiores níveis de ansiedade e hostilidade nos grupos de cuidadores, 

comparativamente aos grupos de não cuidadores.  

A análise ao nível das diferenças de percepção relativas aos indicadores de 

Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida revelou que os cuidadores tinham 

pior percepção nestes indicadores, comparativamente aos não cuidadores. As 

diferenças de percepção nestes domínios reflectem problemas de saúde e níveis 

de morbilidade consideravelmente aumentados nos cuidadores quando 

comparados com os não cuidadores (Sanford, Johnson e Townsed-Rocchiccioli, 

2005; Barreto, in Brito, 2002; Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e Whittlatch, 
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1995; Haley, West, Wadley, Ford, White e Barret, 1995; Brody, 1985). No que se 

refere especificamente à Saúde, as diferenças nos níveis de saúde física 

favoráveis aos não cuidadores, encontradas nos resultados dos 84 estudos 

analisados por Pinquart e Sorensen (2003), são um exemplo de concordância com 

estes resultados. Ao reconhecer que a saúde e qualidade de vida são domínios 

estritamente relacionados, as diferenças de percepção ao nível  da saúde física 

podem ser extensivas à percepção da qualidade de vida. 

As diferenças significativas entre cuidadores e não cuidadores nos vários 

domínios merecem alguns comentários. Embora as diferenças entre cuidadores e 

não cuidadores estejam descritas em amostras maioritariamente femininas, como 

é o caso deste estudo, deve ponderar-se o facto de o grupo comparação ser 

constituído apenas por mulheres, enquanto o grupo de cuidadores era 

constituído por mulheres e homens, facto que pode ter influenciado os 

resultados. No entanto, considera-se oportuno referir, uma vez mais, que os 

cuidadores homens que integravam a amostra dos 214 cuidadores eram apenas 

18.    

Poder-se-á admitir, ainda, que estas diferenças de percepção na saúde 

física e psicológica se possam dever a alguma selectividade das amostras, a qual 

pode contribuir para não ser representativa das populações em estudo (Pinquart e 

Sorensen, 2003). Também o facto de o instrumento de avaliação do estado de 

humor (POMS) não estar standardizado, pode ter influenciado os resultados.   

Ponderadas as limitações metodológicas, pensa-se, contudo, que estes 

resultados podem trazer um contributo adicional à compreensão do cuidado 

informal aos idosos, em geral, e à compreensão do cuidado informal aos idosos 

não dementes e às diferenças de percepção entre cuidadores e não cuidadores, 

em particular.  

Primeiro, trata-se de um estudo comparativo entre cuidadores de idosos e 

não cuidadores, estudos, dos quais não se tem conhecimento de um outro, 

realizado entre nós.  

Segundo, é um estudo comparativo numa área surpreendentemente 

escassa, como é a do estudo do cuidado informal sobre cuidadores de idosos não 

dementes, onde também não se conhece algum outro estudo realizado entre nós. 

Assim, a compreensão desta área reveste-se de importância fundamental para 

uma compreensão mais abrangente do cuidado informal aos idosos, dado o 
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aumento exponencial do número de pessoas idosas em situação de dependência, 

a qual ocorrerá em consequência do aumento da esperança de vida e da doença, 

que «tende» a ser cada vez mais crónica.  

Terceiro, estes resultados são corroborados por outros que reportam o 

cuidar como uma experiência stressante com prejuízos no bem-estar psicológico 

e na saúde dos cuidadores (Pinquart e Sorensen, 2003). Significa, pois, que os 

cuidadores de idosos não dementes podem ser pessoas de risco no que toca ao 

seu bem-estar psicológico, saúde e qualidade de vida. Como sustentam Pinquart 

e Sorensen (2003), os resultados da investigação apontam para que a saúde 

psicológica e física possa estar mais comprometida nos cuidadores do que nos 

não cuidadores.  

Resultados desta natureza sugerem um conjunto de respostas 

individualizadas e terapêuticas nos diferentes domínios, sistematicamente 

referenciadas ao longo da discussão dos resultados. 

 

 

8.5 - DIMENSÃO QUALITATIVA DO ESTUDO 

 

Embora colocados perante uma situação semelhante, a de cuidar e um 

idoso dependente, a experiência dos cuidadores e a forma como a interpretam 

permitiu verificar que existe a prática de cuidar de uns e a de outros. Diferenças 

individuais relativamente a atitudes, estratégias e recursos pessoais (individuais e 

familiares) e sociais, diferentes valores culturais e diferentes padrões de 

interacção familiar, ajudam a explicar porque é que alguns cuidadores avaliam o 

cuidar positivamente enquanto outros o avaliam como uma experiência negativa. 

 

Organização das exigências e estrutura da relação de cuidar 

 

A análise de algumas experiências permite concluir que a funcionalidade 

da vida familiar depende muito da capacidade de harmonizar, a qual, por sua vez, 

deriva de laços afectivos construídos e preservados ao longo do tempo e da 

distribuição e redistribuição apropriada das responsabilidades do cuidado. 

Significa, pois, que a resolução dos problemas depende em larga medida da 

organização, da confiança e persistência para encontrar soluções e da negociação 
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das perspectivas individuais. Um dos dados mais relevantes é, de facto, a 

capacidade de entendimento entre os seus membros. Ao compreenderem o 

cuidado como interdependente, os cuidadores negoceiam e orientam a divisão do 

trabalho para que os actos de cada um apoiem os actos dos outros. Neste 

contexto de interacções próximas, a percepção da interdependência das relações 

e das tarefas aumenta a funcionalidade familiar, porque evita o distanciamento e 

a indiferença entre os seus membros. Também, alguma flexibilidade face às 

exigências constitui um factor chave na garantia da sobrevivência dos cuidados e 

uma forma de evitar os desentendimentos familiares.  

Pode inferir-se, que a ajuda que tem subjacente uma atitude básica 

positiva em relação aos acontecimentos, aumenta o bem-estar e a coesão familiar 

e enriquece o modo de pensar e de viver, para além de aumentar a possibilidade 

de encontrar soluções alternativas e ajudar a controlar as emoções negativas. A 

expressão destes sentimentos parece surgir do valor das expectativas individuais 

em relação à procura de significado na experiência de cuidar, expectativas que se 

harmonizam num contexto próprio, o familiar, à volta do qual os cuidadores 

permanecem unidos por laços afectivos e pela satisfação do bem-estar familiar. 

As estratégias de coping baseadas em ajustamentos capazes de 

proporcionar o bem-estar do idoso e de todo o sistema familiar constituem, 

essencialmente, o fundamento das práticas de alguns cuidadores. O recurso a 

estas estratégias, umas mais centradas nas emoções e outras mais centradas na 

resolução dos problemas (Lazurus e Folkman, 1984), conduz a um coping 

individual e familiar mais efectivo, minimizando os efeitos negativos do cuidado e 

recompensando os cuidadores.  

Outras dimensões, como a reciprocidade moral e material (intergeracional 

e marital) e histórias e passados comuns parecem estar na base da estrutura da 

relação de cuidar. Os cenários de reciprocidade observados recompensam e 

gratificam alguns cuidadores e, dão a outros, a oportunidade e a capacidade de 

se desenvolverem moral e socialmente em cidadãos responsáveis com sentido de 

reciprocidade e dívida moral. Estes resultados são apoiados por McGarry e Arthur 

(2001), Carruth, Tate, Moffet e Hill (1997), Nolan e Grant (1989). Outros 

resultados mostram que relações percebidas como positivas ajudam a manter 

uma atitude positiva e a perceber mais benefícios nas relações de ajuda 

(Archobold, 2005; Sbern, 2005; Zingmark, Sandman e Norberg, 2002; 
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Greenwood, Loewental e Rose, 2001; Carruth, Tate, Moffet e Hill, 1997; Nolan, 

Grant e Keady, 1996; Walker, Martin e Jones, 1992).  

Para além dos elementos já apresentados, os dados permitem esclarecer 

outras percepções sugestivas de experiências menos gratificantes, às quais 

alguns cuidadores se viram forçados e que assumem por entre sentimentos e 

afectos que vão da indiferença, à desconfiança, passando pela pena e resignação, 

com o objectivo de ver solucionado o problema da dependência do idoso.  

 Estes cuidadores, por oposição aos cuidadores por opção, levam a cabo o 

desafio que é necessário para cuidar do idoso, à custa de múltiplos sacrifícios. A 

discrepância entre irmãos relativamente aos valores familiares com carácter de 

obrigatoriedade, aparece como a base dos conflitos passados e/ou presentes 

mais difíceis de resolver. A relação precária entre idoso e cuidador e a 

hipersensibilidade que os cuidadores manifestam perante as dificuldades com 

sobrecarga emocional, bloqueiam a procura de soluções, resultando, 

frequentemente, a ruptura familiar e a entrada num círculo vicioso que torna 

impossível verem quaisquer ganhos na experiência dos cuidados. Estes 

resultados são comparáveis a outros, segundo os quais, o impacte do cuidado 

depende muito da qualidade da relação entre o cuidador e o idoso, podendo ter 

um impacte na decisão de assumir ou continuar as responsabilidades do cuidado 

(Archobold, 2005; Mizuno e Kinuko, 2005; Nieto Carrero, 2002; Braithwaite, 

2000; Cullen, Grayson, David e Form, 1997; Peter-Davies, Moss e Pruchno, 1999; 

Pearlin e Skaff, 1996; Pearlin, Mullan, Semple e Skaff, 1990).  

Os resultados de Williamson e Schulz (1995) vêm dar consistência aos 

resultados observados, ao atribuírem uma importância crucial ao conhecimento 

atempado desta relação de ajuda, de modo a identificar os membros da família 

menos relacionados com o desempenho do papel de cuidadores. A identificação 

precoce destes cuidadores, não só ajudará a minimizar o impacte psicológico 

e/ou físico destas pessoas, mas também a identificar os cuidadores que serão os 

menos capazes de prestar cuidados de qualidade. As implicações práticas daí 

decorrentes, permitem que estas pessoas possam ser objecto de respostas 

atempadas dirigidas à redução da sua sobrecarga e a aumentar a qualidade dos 

cuidados.  
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Significa, pois, como referem Horowitz, Goodman e Reinhardt (2004), que 

é conhecendo e compreendendo a qualidade da relação entre idoso e cuidador 

que se pode compreender melhor o contexto do cuidado.  

 

Concessões na vida pessoal e social, dificuldades e percepção da 

saúde  

 

Apesar de as relações entre gerações se revelarem uma realidade 

importante e uma dinâmica de construção da identidade familiar e social, elas são 

também frágeis e conflituosas. A dependência não é apenas um problema de 

limitação para o idoso, ela transforma-se num misto de situações complexas para 

os cuidadores. 

As relações de cuidar são vulneráveis em virtude dos múltiplos factores 

envolvidos. Para além dos conflitos relacionais, alguns destes cuidadores vivem 

ainda o conflito da sobreposição de papéis. Uma manifesta falta de tempo para a 

manutenção das actividades sociais e espirituais, nos casos de maior 

dependência dos idosos, faz com que os cuidadores se sintam perdidos num 

progressivo isolamento social, uma vez que vão sendo privados de parte da sua 

autonomia pessoal e vão anulando a sua própria individualidade. McGarry e 

Arthur (2001), Braithwaite (1992) e Nolan e Grant (1989) subscrevem 

parcialmente estes resultados ao afirmarem que, frequentemente, os cuidadores 

negligenciam as suas necessidades, subordinando-as inteiramente às do idoso 

dependente. Ekwall, Sivberg e Hallberg (2005) consideram que ter uma rede 

social de contactos e a densidade dessa rede, são factores cruciais para 

manutenção da qualidade de vida dos cuidadores. 

Outro dado adicional tem a ver com o aumento dos encargos financeiros, 

em famílias que têm já reduzido poder económico. De acordo com Ekwall, 

Sivberg e Hallberg (2005), o aumento dos encargos financeiros pode constituir 

um risco para a qualidade de vida mental dos cuidadores e famílias. Se a estes 

dados se acrescentar a percepção de ter piorado da saúde e de baixo apoio 

social, compreende-se, porque motivo cuidar um idoso dependente pode ser uma 

experiência potencialmente stressante para os seus cuidadores.  

Embora a maior parte da investigação no domínio dos cuidados a idosos se 

reporte a cuidadores de idosos dementes, autores como Carter e Acton (2006), 
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Habermann e Davis (2005), Vitaliano, Young e Zhang (2004) e Faison, Faria e 

Frank (1999) referem que os cuidadores de idosos com outro tipo de 

diagnósticos também sofrem de stress.  

 A investigação aponta para mais stress, problemas de saúde e níveis de 

morbilidade consideravelmente aumentados nos cuidadores, quando comparados 

com grupos de indivíduos do mesmo sexo e idade (Sanford, Johnson e Townsed-

Rocchiccioli, 2005; Barreto, in Brito, 2002; Aneshensel, Pearlin, Mulan, Zarit e 

Whittlatch, 1995; Haley, West, Wadley, Ford, White e Barret, 1995; Nolan, Grant e 

Ellis, 1990; Brody, 1985). Os resultados do estudo de Wallsten e Snyder (1998), 

que compara cuidadores e não cuidadores sugerem a percepção de um impacte 

mais negativo na realização das experiências do dia a dia (rotinas) por parte dos 

cuidadores do que dos não cuidadores.  

Algumas das consequências mais negativas têm a ver com limitações de 

ordem pessoal impostas pelo cuidado, nomeadamente, restrição da vida social e 

de lazer (Nieto Carrero, 2002; Gramain, Cozette e Joël, 2002; INSERSO, 1995), 

invasão da privacidade (Archobold, 1983) e conflitos de papéis (Nieto Carrero, 

2002; Stone, Caferata e Sangl, 1987). Autores como Farran (2004), Braitwhaite 

(1992) e Nolan (1989) consideram que a perda de independência dos idosos 

acarreta uma perda de independência dos cuidadores, levando muitas vezes, 

particularmente as mulheres (Braitwhaite, 1992), a negligenciar as suas 

necessidades mais básicas e a subordiná-las inteiramente às do idoso dependente 

(Braitwhaite, 1992; Nolan, 1989). Braitwhaite (1992) considera, ainda, que as 

mulheres estão particularmente em risco, não só porque negligenciam as suas 

necessidades mais básicas, mas também, porque lhes é negada a oportunidade 

de serem outras coisas para além de cuidadores, ou seja, são privadas de 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento fora da situação de cuidados. 

Os resultados do estudo de Nieto Garcia e Eva Bolaños (2003) concluem que as 

mulheres cuidadoras, procedente da sua condição de género, se habituaram a 

não pedir ajuda e a não necessitarem nada para elas.  
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Percepção da velhice, crenças, valores e sentimentos positivos  

 

Ao valorizarem as crenças e os valores familiares estes participantes 

reconhecem uma história comum e um sentimento de pertença, que faz com que 

tenham uma percepção positiva do cuidado, face ao desempenho esperado de 

um papel. É a partilha de histórias comuns que Crist (2004) reconhece estar na 

base de contextos de cuidados e relações positivas entre idosos e cuidadores. 

Estas histórias comuns podem ser responsáveis pelo sentimento de gratificação 

pelo cuidado, por sentimentos de felicidade, pela satisfação pela ajuda prestada 

e, até, pelo juízo individual acerca das capacidades pessoais. Nomeadamente, a 

crença de controlo do cuidado, como recurso psicológico que fortalece os 

cuidadores e os torna mais aptos (De La Cuesta, 2004), é determinante do 

sentido de competência (Nieto Carrero, 2002). Não é pois, de estranhar, que o 

sentido de auto-eficácia seja um predictor importante do sentido de satisfação 

dos cuidadores (Dorfman, Holmes e Berlin, 1996). 

Também, os afectos baseados em vínculos familiares preservados ao longo 

do tempo, parecem constituir elementos cruciais para compreender a relação 

directa com a satisfação pessoal e o bem-estar dos cuidadores. Mahoney (1991) 

sustenta estes resultados dizendo que os vínculos afectivos configurados na 

infância virão a ter consequências na vida adulta, a nível afectivo, cognitivo e 

social. Finalmente, reforcem-se os resultados de Wrubel, Folkman e Acree, (2001), 

segundo os quais, os cuidadores que viveram anteriormente experiências de 

cuidar são cuidadores mais comprometidos com estas experiências. Assim sendo, 

a trajectória da vida familiar e a natureza das relações e experiências passadas 

exercem uma influência preponderante nas relações intergeracionais de ajuda e 

têm um peso determinante na hora da institucionalização do idoso, e/ou, nas 

situações em que está em causa a sua «rotatividade» pela casa dos diferentes 

filhos.  

 

 

8.6 – TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

 

A triangulação dos dados quantitativos e qualitativos centra-se nos 

resultados principais do estudo. 
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Esta análise será organizada em função da complementaridade e/ou do 

questionamento entre os dados quantitativos e qualitativos, relativos à relação 

entre as variáveis do idoso, do cuidador, do contexto, e a avaliação cognitiva dos 

cuidadores.  

Atendendo ao impacte das exigências objectivas primárias na percepção 

dos cuidadores, pode dizer-se que, relativamente à dependência do idoso, os 

dados qualitativos vêm complementar os dados quantitativos.  

Se a partir dos dados quantitativos, a dependência do idoso não emergiu 

consistentemente como um factor de sobrecarga, resultados que vêm ao 

encontro do referido no âmbito da investigação, também, qualitativamente, não 

se pode dizer, que haja uma alusão explícita à dependência do idoso como factor 

de sobrecarga. Todavia, parece poder inferir-se, a partir desta última análise, que 

a dependência tem os seus custos na vida dos cuidadores.  

Mais especificamente, os dados quantitativos revelaram que quanto mais 

independentes eram os idosos nas actividades instrumentais, menor era a 

percepção da Sobrecarga Subjectiva, enquanto a dependência física se revelou 

determinante na percepção de pior Saúde Comparada e menor Satisfação do 

Cuidador. Por sua vez, os resultados qualitativos vêm demonstrar que as 

exigências dos cuidados decorrentes da dependência podem determinar 

concessões na vida pessoal e social, nomeadamente, restrições à liberdade 

individual, conflitos de papeis, interferência com a vida profissional e com a 

privacidade (Nieto Carrero, 2002; Gramain, Cozette e Joël, 2002; INSERSO, 1995; 

Stone, Caferata e Sangl, 1987; Archobold, 1983) e aumento dos encargos 

financeiros. Estas implicações colocam particularmente em risco as mulheres, no 

que toca a negligenciar as suas necessidades e a subordiná-las às do idoso 

dependente (Farran, 2004; Braitwhaite, 1992; Nolan, 1989). Pode encontrar-se 

algumas destas constatações em excertos de narrativas, como as seguintes: 

 

“Eu sempre esperei ser uma pessoa livre (…). Desde que tenho esta preocupação 

ando mais presa. Sinto que a minha vida é uma vida entre portas” (E123, Maria, esposa).  

      

“ (…) Cuidar do meu pai interfere com a minha vida pessoal e familiar (…) a vinda 

dele cá para casa estragou tudo” (E 164, Sandra). 
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No que se reporta às variáveis do cuidador, alguns resultados 

consubstanciam um reforço entre ambos os tipos de dados.  

Relativamente à relação entre o género e a percepção da Saúde, os dados 

quantitativos revelaram pior percepção da Saúde por parte das mulheres 

cuidadoras comparativamente aos homens. Estes resultados saem reforçados 

pelos dados qualitativos, através dos quais, se infere que as queixas de saúde 

surgiram apenas nos relatos das mulheres e em expressões como as seguintes: 

 

“Eu sinto uma tristeza muito grande comigo. Acho que piorei da saúde com tudo 

isto” (E 64, Olga, filha).  

 

“Eu sinto-me doente. Nunca pensei chegar aos quarenta anos e sentir-me como me 

sinto. A vida está a pôr-me assim. É muito stress para a minha cabeça” (E 11, Fátima, 

filha). 

 

Tal como tem vindo a ser argumentado, os dados da investigação sugerem 

uma diferença de percepção decorrente do género, sendo que, as mulheres 

percepcionam mais negativamente a saúde do que os homens (Low e Gutmann, 

2006; Suen e Morris, 2006; Matthews, Dunbar-Jacob, Sereika, Schulz e McDowell, 

2004; O’Neill e Morrow, 2001; Benyamini, Leventhal e Leventhal, 1999).  

Ainda no que concerne às variáveis do cuidador, consideram-se, agora, os 

resultados que correspondem aos recursos pessoais e sociais. 

 Assim, a percepção do sentido de competência manifestou-se através de 

menor Impacte do Cuidado, menor Sobrecarga Subjectiva e menor Confusão-

Desorientação, melhor Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida. Embora o 

sentido de competência tenha emergido nas narrativas dos participantes, não se 

pode dizer que o conteúdo manifesto das narrativas revele uma relação clara 

desta variável com os domínios acima mencionados. Pode, inferir-se, contudo, 

que o sentido de competência dos cuidadores se traduz numa maior capacidade 

de fazer frente às exigências, capacidade, que se repercute, certamente, em 

menor Impacte, menor Sobrecarga, melhor Saúde e Qualidade de Vida e numa 

percepção positiva da experiência, tal com se pode ler nas expressões seguintes: 

 

“ (…) Eu cuido bem dele. Penso que ninguém o cuida melhor que eu” (E 16, Laura).  
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“ (…) Eu aprendi sobre a doença e os cuidados e entendo-me muito bem com tudo 

isto…” (E 41, Paula). 

 

Outra variável, o rendimento mensal, apareceu associado a menor 

Sobrecarga Subjectiva, menor Tensão-Ansiedade, menor Cólera-Hostilidade e 

melhor Qualidade de Vida.  

Narrativas, como as que a seguir se descrevem, reflectem bem as 

implicações que pode ter um baixo poder económico em alguns domínios acima 

mencionados e são um exemplo das dificuldades financeiras porque passam os 

cuidadores economicamente mais desfavorecidos, as quais contribuem, 

seguramente, para menor bem-estar psicológico e menor qualidade de vida. 

 

“Olhe a vida é complicada (…). As despesas são muitas e agora só para 

medicamentos vai a reforma do meu marido quase toda. Pouco fica para o resto” (E 54, 

Ana).  

 

“Eu tenho as minhas dificuldades financeiras. Com o dinheiro da reforma do meu 

pai pago as explicações da minha filha. Não é muito, mas sempre é um remedeio, mas a 

verdade é que também tenho muitas mais despesas por causa dele. Eu ainda pedi o 

complemento para a terceira pessoa, mas ainda não mo deram” (E 145, Lurdes).  

 

Relativamente aos recursos sociais, os dados quantitativos não são 

esclarecedores sobre o seu efeito na percepção dos cuidadores. Mais 

especificamente, no que toca ao suporte social, a análise quantitativa concluiu, 

que dispor desta forma de ajuda aumentava a Confusão-Desorientação e a 

Fadiga-Inércia dos cuidadores. Também qualitativamente, é relativamente escassa 

a alusão a este tipo de ajuda, ocorrendo apenas uma vez. As palavras da 

participante reflectem, contudo, a insuficiência desse tipo de apoio: 

 

 “ (…) Depois também a ajuda da Segurança Social é muito pouca” (E, 145).  

 

Uma vez apresentados alguns dos resultados relacionados com as 

características individuais (do idoso e cuidador) e contextuais, passa a reportar-se 
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alguns dos resultados relacionados com outras variáveis de carácter mais 

subjectivo. 

Na verdade, apesar de a dependência do idoso e algumas variáveis do 

cuidador e do contexto ajudarem a explicar o impacte do cuidado, outros 

factores parece afectarem as percepções dos cuidadores, independentemente 

deste tipo de variáveis. O impacte do cuidado não pode, pois, ser explicado, 

apenas, pelas exigências objectivas (ex., dependência do idoso) e pelas variáveis 

individuais do cuidador. Outras variáveis menos tangíveis escapam às análises e 

interpretações quantitativas e sobressaem do discurso livre dos participantes.   

Na verdade, a história pessoal, geracional e de parentesco, ou seja, o 

cruzamento de vários elementos antecedentes e contextuais que envolvem tomar 

conta de idosos dependentes, constituem fortes determinantes que produzem 

uma variedade de efeitos que se combinam e determinam a forma como cada 

cuidador percepciona o cuidado e os resultados sobre o bem-estar familiar. 

Em primeiro lugar, dir-se-á que os arranjos familiares são construídos ao 

longo do tempo e os papéis dentro de cada família são muitas vezes 

estabelecidos por meio das relações. Tal como referem Lee, Netzer e Coward 

(1994), as obrigações intergeracionais assentes nos compromissos entre pais e 

filhos fazem parte das crenças, significados e escolhas dos cuidadores e acabam 

por orientar as suas intervenções e sentimentos, revelando-se fundamentais para 

dar sentido à vida. O facto da ajuda se estruturar, frequentemente, com base em 

relações intensas e estáveis através do tempo, ajuda a fortalecer os dados 

quantitativos, nomeadamente no que se reporta à compreensão do lado positivo 

do cuidado, ou seja, da Satisfação do Cuidador e de uma compreensão mais 

abrangente deste mesmo cuidado. Especificamente, poder-se-á dizer que, 

também o facto de cuidar mais do que um idoso constituir motivo de Satisfação 

do Cuidador, ajuda a compreender a dimensão positiva do cuidado. Sentido de 

gratificação, reconhecimento pela ajuda prestada, felicidade e satisfação em ser 

útil, são alguns dos ganhos referidos pelos cuidadores: 

 

“Ouvir o meu pai dizer que sou uma boa filha, envaidece-me e gratifica-me” (E 

100, Luísa). 
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 “Eu sou uma mulher muito feliz e sinto-me satisfeita em ser útil e fazer alguma 

coisa pelos outros. Quando as pessoas que me rodeiam são felizes, eu também sou (…), 

sinto-me amada pelo meu pai que reconhece tudo quanto lhe faço” (E, 16).  

  

Também, o valor das expectativas em relação à manutenção da coesão e 

da identidade familiar e a forma como ocorreu a educação dos cuidadores, a qual 

enfatiza a ideia de que os filhos têm uma responsabilidade directa pelos pais 

quando estes precisam, aparecem como um meio de preservar os valores 

familiares e de lhe dar continuidade e têm uma repercussão altamente positiva na 

forma como alguns cuidadores encaram os cuidados aos seus progenitores.  

De igual modo, ao a coesão, a identidade e o funcionamento familiar 

dependerem, em boa medida, da organização das exigências e da estrutura da 

relação de cuidar, deve salientar-se a importância destas variáveis como 

elementos chave na experiência dos cuidados. Tal como já foi sendo referido, a 

organização da ajuda dentro da família, assente, nomeadamente, na 

interdependência das relações e das tarefas, revela-se central na percepção da 

experiência. Ainda, sentimentos menos positivos entre idoso e cuidador e entre 

cuidadores, estão na origem de relações precárias, da mesma forma que, 

sentimentos positivos como a satisfação e a gratificação pelo cuidado e o sentido 

de controlo da situação, vêm reforçar o lado positivo do cuidado e poderão ser 

ajudados a explicar, tendo por base a qualidade das relações que se estabelecem.  

Concluindo, apesar de stressores objectivos como o status funcional do 

idoso e stressores subjectivos como a percepção de restrições à vida pessoal, 

evidenciarem associações com o impacte do cuidado, outros factores parecem 

afectar a percepção, independentemente destas variáveis. Ou seja, a percepção 

do impacte não é explicada, apenas, por este tipo de stressores. A sobrecarga 

objectiva relacionada com os acontecimentos e actividades concretas 

potencialmente observáveis e quantificáveis tem, obviamente, o seu peso. 

Contudo, a sobrecarga subjectiva traduzida em sentimentos, atitudes e reacções 

emocionais do cuidador à experiência do cuidado com origem na qualidade das 

relações, nas crenças, nos valores, nas estratégias e na interajuda/interações 

familiares, parecem ajudar a explicar a abrangência e a percepção das 

experiências de cuidar idosos (Schulz, Visitanier e Williamson, 1990).  
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  A ideia a reter, relativamente aos resultados conjuntos, é a de que, 

efectivamente, o cuidado se situa num contexto no qual o conhecimento das 

dimensões psicológicas, pessoais e sociais (situacionais) resultam imprescindíveis 

para o compreender e onde a avaliação cognitiva dos cuidadores é o elemento 

chave para essa compreensão (Lazurus e Folkman, 1989). 
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CAPÍTULO IX - CONCLUSÕES, SUGESTÕES E IMPLICAÇÕES PARA A 
ENFERMAGEM 

 

 

Neste capítulo procede-se à apresentação das principais conclusões, 

referem-se algumas sugestões e apontam-se implicações para a educação, a 

investigação e a prática da enfermagem. 

 

  

9.1 - CONCLUSÕES 

 

Com o envelhecimento da sociedade um número crescente de indivíduos 

acaba por sofrer limitações funcionais e mais familiares se tornarão cuidadores. 

Os cuidadores informais ficam expostos a problemas de saúde física e mental, 

problemas sociais e financeiros. Estas consequências têm sido estudadas em 

cuidadores de idosos dementes, mas muito pouco em cuidadores com outro tipo 

de diagnósticos. Os resultados principais deste estudo ajudam, por isso, a 

desenvolver o conhecimento relacionado com o cuidado informal prestado por 

cuidadores de idosos não dementes.  

Os resultados permitem concluir, que de um modo geral e à semelhança 

de outros estudos, a dependência física e instrumental do idoso não emerge 

consistentemente como um factor relevante da sobrecarga dos cuidadores. 

Contudo, os cuidadores tendem a reconhecer implicações da dependência do 

idoso na percepção de maior depressão e maior fadiga, pior percepção da saúde 

comparada, maior sobrecarga subjectiva e menor satisfação com o cuidado.  

Algumas das principais conclusões sugerem que a idade do cuidador pode 

ser determinante na percepção da sobrecarga. Os cuidadores mais velhos 

apresentam alterações no seu estado de humor, nomeadamente, quanto mais 

velhos são os cuidadores maior é a depressão, menor é o vigor, maior é a fadiga 

e a percepção da confusão. Estes cuidadores apresentam, ainda, pior percepção 
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da saúde, da saúde comparada e da qualidade de vida. O cuidado e os seus 

efeitos são, pois, sensíveis a diferenças de coorte e de ciclo de vida (estádio de 

desenvolvimento) do cuidador (e da pessoa cuidada).  

Outras conclusões tiradas sugerem que o género é uma variável «sensível» 

ao cuidado informal aos idosos, na medida em que, as mulheres apresentam pior 

percepção do impacte do cuidado, comparativamente aos homens. Para além 

disso, os homens apresentam melhor percepção da saúde, manifestam menor 

satisfação com o cuidado, menor impacte resultante do mesmo e percepção de 

menor fadiga. 

Cuidadores menos escolarizados percepcionam maior depressão, maior 

fadiga, maior confusão e menor vigor, revelando ainda pior percepção da saúde, 

saúde comparada e qualidade de vida. 

As conclusões tiradas acerca do estatuto laboral do cuidador permitem 

dizer que ser profissionalmente activo significa percepcionar menor tensão, 

menor depressão, menor fadiga e maior vigor, comparativamente aos cuidadores 

que não trabalhavam, mas também, melhor percepção da saúde, saúde 

comparada e qualidade de vida.  

Maior número de horas de cuidado diário mostrou ser um preditor da 

sobrecarga subjectiva e de alterações no estado de humor, manifestando-se, 

especificamente, em maior depressão e maior fadiga.  

O efeito moderador dos recursos familiares, como por exemplo, ter um 

cuidador secundário, traduz-se em menor sobrecarga subjectiva e menor impacte 

do cuidado, melhor saúde e saúde comparada, bem como, em menos distúrbios 

no estado de humor, como seja, menor tensão, menor depressão, menor cólera, 

menor fadiga e maior vigor.  

Um rendimento mensal mais elevado revelou ser um factor associado à 

percepção de menor depressão e melhor saúde, saúde comparada e qualidade de 

vida, sugerindo, ainda, ser um preditor de menor sobrecarga subjectiva, menor 

hostilidade, menor tensão e melhor qualidade de vida.  

 Relativamente aos recursos ou mecanismos de coping psicológicos, como 

por exemplo, o sentido de competência, os cuidadores que manifestam não ter 

conhecimentos e capacidades para fazer face às exigências dos cuidados acusam 

maior sobrecarga, maior impacte do cuidado, pior saúde e pior qualidade de vida.  
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Outras conclusões relevantes dizem respeito às diferenças de percepção 

entre as amostras de cuidadores e não cuidadores, acusando os primeiros, pior 

percepção da saúde, saúde comparada e qualidade de vida, bem como, pior 

estado de humor.  

Conclui-se, também, que apesar de todos os cuidadores enfrentarem 

situações semelhantes, ou seja, cuidarem um idoso funcionalmente dependente, 

a rede de significados atribuídos à sua experiência como cuidadores, bem como a 

forma como a interpretam, permite verificar que existe a prática de cuidar de uns 

e a de outros.  

Ao partirem das suas realidades cada cuidador oferece a sua percepção da 

experiência. Multiplicam-se assim os mundos possíveis do cuidado e com eles a 

possibilidade de uma melhor compreensão dos determinantes psicossociais do 

bem-estar subjectivo e da saúde dos cuidadores.  

Assiste-se, por um lado, a um conjunto de concessões na vida pessoal e 

social, como sejam, restrições à liberdade individual, conflitos de papeis e 

também dificuldades de ordem vária, sejam elas relações familiares precárias 

e/ou dificuldades sociais e financeiras.  

Por sua vez, a natureza das histórias pessoais, geracionais e de parentesco 

conduzem à manutenção da coesão e da identidade cultural familiar, onde, o 

recurso aos mecanismos de coping centrados nas emoções, como é o caso da 

vontade e do desejo de continuarem a cuidar se tornam fundamentais na 

responsabilização pelos cuidados. Passados e histórias comuns entre idosos e 

cuidadores encorajam a interdependência afectiva, gratificam quem cuida e são 

fundamentais na percepção que os cuidadores têm sobre a velhice e os cuidados 

aos seus familiares. Mecanismos de coping centrados na resolução dos 

problemas, como por exemplo, a organização das exigências com base na 

interdependência das relações e das tarefas, a flexibilidade face às exigências e o 

respeito pelos pontos de vista individuais aumentam a coesão e a funcionalidade 

da vida familiar e o bem-estar do idoso e de todos os envolvidos no processo.  

Em síntese, pode concluir-se, então, que diferentes contextos, diferenças 

sociais e demográficas, mas também, de atitudes, de estratégias e recursos 

familiares, bem como diferentes valores culturais e diferentes padrões de 

interacção familiar, ajudam a explicar porque é que um cuidador avalia o cuidado 

de uma forma expressiva enquanto outro o avalia como fonte de insatisfação. 
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Este conhecimento é determinante para ajudar na compreensão mais 

abrangente do cuidado informal aos idosos, ao perspectiva-lo tanto de uma forma 

positiva como negativa. É um conhecimento que ajuda a identificar necessidades, 

estimular estratégias e activar e gerar recursos que contribuam para o bem-estar 

e a qualidade de vida dos cuidadores e idosos. Este conhecimento permite, ainda, 

contribuir para a construção de modelos de intervenção e suporte adaptados às 

características das famílias cuidadoras.   

 

 

9.2 – SUGESTÕES 

 

Os dados deste estudo aumentam a compreensão dos factores da 

sobrecarga dos cuidadores e reforçam a importância de promover a saúde e o 

bem-estar de idosos e cuidadores.  

Basicamente, os resultados sublinham a necessidade e importância de: 

• Desenvolver intervenções interdisciplinares que avaliem a família com 

base numa abordagem sistémica que centre o seu foco de atenção na 

família como um todo e não individualmente, ao nível do cuidador 

principal e/ou da doença do idoso. 

• Avaliar e explorar as histórias familiares, os compromissos 

intergeracionais e nomeadamente as relações familiares, passadas e 

presentes, uma vez que parece depreender-se dos resultados deste 

estudo, que as famílias trocam fundamentalmente ajuda com base nas 

relações existentes entre os seus membros. As relações familiares 

construídas ao longo do tempo são determinantes na hora de assumir 

ou continuar o cuidado e de o percepcionar como uma experiência que 

gratifica e dá satisfação. Também, as estratégias de coping assentes em 

intercâmbios de ajuda dentro da própria família, nomeadamente na 

interdependência das relações e das tarefas, parecem constituir a base 

da experiência de cuidar e a origem da estrutura da relação deste 

mesmo cuidar. 

• Identificar os recursos disponíveis, incluindo a possibilidade de ajuda 

dentro da própria família. Explorar os recursos pessoais, tais como a 

auto-eficácia e/ou o sentido de competência, as crenças e os valores, 
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uma vez que são uma parte essencial dos indivíduos que os capacitam 

para lidar com as situações de vida e com os efeitos da doença crónica. 

A falta de recursos pode comprometer a experiência de cuidar, da 

mesma forma que a sua presença parece favorecer essa experiência. 

• Proporcionar intervenções de suporte que aliviem o stress, 

particularmente quando as relações são difíceis, uma vez que os 

cuidadores precisam estar conscientes das intervenções alternativas 

que podem proporcionar ajuda social e a oportunidade de poderem 

continuar a ter as suas actividades.  

• Proporcionar treino nas áreas mais problemáticas dos cuidados, dado 

os resultados de investigação mostrarem que a competência dos 

cuidadores pode fazer a diferença na diminuição do risco. Enfatizar o 

suporte emocional e informacional e não centrar apenas a atenção nos 

aspectos práticos/instrumentais do cuidado. 

• Reconhecer a sobrecarga do prestador de cuidados como uma área 

emergente de intervenção para os enfermeiros que, tendo nas famílias 

os seus parceiros de cuidados, devem levar a cabo intervenções 

precoces, individuais e terapêuticas que evitem situações de risco.  

• Reconhecer que em virtude dos constrangimentos no actual sistema de 

cuidados de saúde, as famílias precisam mais do que nunca de suporte 

e informação, pois, quanto mais insuficientes e inadequados são os 

recursos, mais e mais intensos são os cuidados a longo prazo 

prestados em casa.  

• Criar redes de suporte que proporcionem conhecimentos, 

equipamentos e serviços/recursos às famílias envolvidas na prestação 

de cuidados a longo prazo.   

• Reconhecer e valorizar o facto de o bem-estar dos idosos e a intimidade 

do autocuidado de saúde serem melhor preservados no âmbito 

familiar. Logo, ser essencial identificar estratégias que minimizem o 

stress do cuidador e optimizem relações positivas, capacidades e 

compromissos com os profissionais de saúde e outros, que contribuam 

para desenvolver os domicílios como lugares de cuidado. 

• Reconhecer que existe um lado positivo do cuidado que contribui para 

sentimentos positivos acerca do desempenho do papel de cuidador 
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informal, para o conhecimento dos determinantes psicossociais do seu 

bem-estar/identificação dos preditores dos ganhos e, obviamente, para 

uma compreensão mais abrangente da experiência de cuidar idosos. 

• Redefinir o papel das famílias na prestação de cuidados aos idosos. 

Quando as famílias estão envolvidas nos cuidados têm de ser apoiadas. 

Isto pode ser feito desenvolvendo políticas e serviços que apoiem e/ou 

libertem as famílias de diferentes tipos de cuidados. Neste sentido, a 

complementaridade entre famílias e serviços, deve passar a ser mais 

prevalecente do que a substituição. 

• Reflectir a dependência dos idosos no contexto do desenvolvimento 

das políticas sociais, familiares, educativas, de emprego e de igualdade 

de oportunidade entre homens e mulheres. É dentro desta condição 

que o desenvolvimento da condição social dos cuidadores será possível 

e que o valor real da sua contribuição será reconhecido no campo da 

economia e da protecção social. 

• Definir as políticas não com base nas famílias como primeira fonte dos 

cuidados aos idosos, mas com base na promoção da saúde, da 

independência e da autonomia, uma vez que a dependência acarreta 

sérias implicações no bem-estar e qualidade de vida das famílias e de 

toda a sociedade. 

 

Uma vez descritas as principais conclusões e sugestões, apresenta-se o 

desenvolvimento de uma proposta sobre um modelo explicativo de intervenção 

junto das famílias cuidadoras, o qual, centra a sua especificidade na intervenção 

dos enfermeiros. A representação esquemática deste modelo pode observar-se na 

figura 4. 
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Figura 4 – Proposta de um modelo explicativo para a intervenção dos enfermeiros 

 

A Figura 4 representa a proposta de um modelo explicativo de intervenção 

dos enfermeiros, construído a partir dos resultados do estudo e da pesquisa 

bibliográfica. 
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 Os resultados do estudo e os contributos da investigação desenvolvida 

nesta área sugerem que as consequências da doença crónica têm um impacte não 

só a nível individual, como em todo o sistema familiar. Por consequência, a 

atenção a dar às situações de saúde-doença que comprometem a autonomia e a 

independência dos idosos devem ocorrer no quadro de uma continuidade de 

cuidados e contemplar uma avaliação interdisciplinar assente numa abordagem 

sistémica.  

Dado que, factores individuais e situacionais podem influenciar as 

situações (Lazurus e Folkman, 1984), a intervenção dos enfermeiros deverá 

centrar a sua atenção em quatro domínios estritamente relacionados: (i) o idoso; 

(ii) o cuidador; (iii) o contexto dos cuidados; e (iv) a avaliação cognitiva do 

cuidador.  

A avaliação do idoso deverá ter em consideração a história clínica e o seu 

status funcional em todos os domínios, o que pressupõe uma avaliação integral e 

compreensiva da sua condição biopsicossocial. Dado a disfuncionalidade 

constituir na grande maioria das vezes um factor de institucionalização precoce e 

até desnecessária, e ser um preditor de risco para prática do abuso sob variadas 

formas, os enfermeiros devem estar atentos ao estatuto funcional do idoso para 

reduzir os riscos. Esta avaliação visa a identificação dos défices e capacidades, 

tendo como objectivo a implementação de um plano racional de cuidados e de 

utilização dos recursos. A avaliação do idoso deve privilegiar também a sua 

percepção da experiência dos cuidados e explorar a relação presente e passada 

entre idoso e cuidador. 

No que se reporta ao cuidador, a avaliação do seu estado biopsicossocial, 

constitui uma referência importante para o compreender, tendo em vista 

intervenções de promoção da saúde.  

A avaliação deve centrar-se na avaliação cognitiva que o cuidador faz sobre 

o grau de satisfação e/ou insatisfação com o desempenho do seu papel, o que 

significa dizer, que percepção tem da experiência e como esta se manifesta em 

termos de respostas a este processo. Esta avaliação afigura-se como elemento 

fundamental do processo de cuidados, uma vez que, com base nela, podem ser 

identificadas as respostas que precisem ser objecto de intervenção individual e 

terapêutica.  
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Devem ser identificadas as estratégias de coping, sejam elas centradas nas 

emoções e/ou nos problemas, bem como os recursos pessoais, familiares, e 

sociais, nomeadamente, o acesso e utilização destes, tendo em linha de conta 

que a cultura familiar e a percepção que a família tem da saúde-doença influencia 

decisivamente a sua postura perante os recursos. Quando os recursos, tais como 

os conhecimentos, os mecanismos de coping, a atitude na resolução dos 

problemas, sentido pessoal de mestria (competência) e a motivação, estão 

diminuídos nos cuidadores, mais intervenções de enfermagem são necessárias 

para ajudar as pessoas a adquirir sentido de controlo das situações.  

O terceiro domínio a considerar é o contexto dos cuidados. A este nível, é 

determinante centrar a atenção na organização da ajuda dentro da própria 

família, dado o papel preponderante da interdependência afectiva e instrumental 

na funcionalidade, coesão, manutenção da identidade cultural e do bem-estar 

familiar. Deve ser avaliada, também, a estrutura da relação de cuidar, uma vez 

que está reconhecida como sendo o centro da experiência dos cuidados e como 

peça fundamental na compreensão do contexto que rodeia a situação.   

 As histórias e compromissos intergeracionais e maritais, as crenças e 

valores do cuidador, incluindo o coping religioso, revelam-se factores 

determinantes na hora de assumir a responsabilização por cuidar e/ou continuar 

a cuidar, pelo que, devem ser explorados e considerados. Esta atenção ao 

sistema de crenças e valores dos cuidadores é um desafio para os enfermeiros, 

na medida em que, permite que tomem decisões ou desenvolvam acções de 

cuidados apropriados/adequados, ou seja, prestem cuidados competentes e 

congruentes (Leininger, 1991). 

Devem ser exploradas outras variáveis do contexto potencialmente 

preditoras da sobrecarga e/ou dos ganhos. É o caso da coabitação, do tempo de 

permanência como cuidador, do número de horas de cuidado diário, entre outras. 

As áreas de dificuldades dos cuidados devem ser identificadas e objecto de 

intervenção, mediante treino de competências, tendo por base programas de 

educação e suporte nas áreas específicas que rodeiam as situações.  

Capacitar os cuidadores, para cuidar dos idosos e para cuidarem de eles 

próprios, pode melhorar os resultados de saúde e a qualidade de vida das 

famílias e fazer a diferença na diminuição do risco e na prevenção da 



- AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS INFORMAIS AOS IDOSOS - 

 

 
 

 
- 421 -     CAPÍTULO IX 

institucionalização do idoso. Daí que, a informação seja susceptível de reduzir a 

resposta emocional a situações stressantes.  

Uma das respostas melhor adaptadas ao stress, em geral, e ao stress 

ligado à saúde-doença, em particular, é o acesso a informação precisa e a 

respostas alternativas.  

Na perspectiva de Watson (1998), a promoção de um ensino-aprendizagem 

interpessoal é um factor «cuidativo» necessário na quase totalidade das relações 

dos enfermeiros com as outras pessoas, quer se trate de encontros pontuais, 

quer de acontecimentos correntes que têm uma relação com a saúde e a doença. 

 Contudo, mais do que ensinar ou simplesmente transmitir informação, é 

importante e necessário facilitar a aprendizagem afim de melhorar o realismo das 

percepções que as pessoas podem ter. Por isso, o papel dos enfermeiros nos 

cuidados de saúde ao cuidador (família) requer que eles avaliem o que a pessoa 

tem necessidade de saber e que eles compreendam as percepções que essa 

pessoa tem do factor do stress em presença, assim como a sua necessidade e 

faculdade de aprendizagem nas áreas implicadas nos processos. 

Cada situação considerada stressante exige um ajustamento permanente. 

As intervenções de enfermagem de promoção da saúde devem, então, ser 

dirigidas em primeiro lugar à avaliação do contexto global da pessoa. Isto 

significa questionar: onde é que a pessoa se situa no continuum doença-saúde-

bem-estar? (Watson, 1998). Nesse sentido, determinar quais são para a pessoa, 

os factores passados, presentes e futuros que estão na origem do stress, ou seja, 

avaliar a percepção que a pessoa tem do acontecimento stressante, constitui a 

base da intervenção.  

As intervenções dos enfermeiros sistematicamente destinadas a promover 

a saúde devem começar pela organização dos cuidados que rodeiam as situações 

de vida correntes que necessitam ajustamento. As intervenções de enfermagem 

devem, por isso, ser adaptadas às dificuldades específicas dos indivíduos bem 

como aos seus estilos de coping (Watson, 1998; Lazurus e Folkman, 1984). 

Finalmente, dado que, a intervenção dos enfermeiros junto das famílias 

cuidadoras dever ter um carácter de continuidade, a monitorização do processo 

de cuidados afigura-se como um elemento fundamental do sucesso da 

experiência dos cuidados. 
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9.3 - IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A PRÁTICA 

EM ENFERMAGEM 

 

O objectivo deste estudo era explorar a experiência de cuidar, tal como é 

sentida e vivida por cuidadores principais de idosos funcionalmente dependentes.  

Os resultados deste estudo vêm corroborar a necessidade incontornável de 

uma melhor compreensão dos desafios colocados pelos cuidados complexos às 

pessoas idosas.  

Face ao progressivo envelhecimento da população, o desenvolvimento da 

enfermagem gerontológica afigura-se como um desafio e uma exigência das 

sociedades contemporâneas, na satisfação de cuidados qualificados a idosos e 

famílias cuidadoras. 

No que se reporta à educação em enfermagem, este estudo pode 

contribuir para uma melhor compreensão da velhice e do envelhecimento e, 

muito especificamente, das consequências da dependência funcional (física e 

instrumental) dos idosos, na vida familiar e em toda a sociedade. Neste sentido, 

estar-se-á, como profissional de saúde e como docente, mais apto a poder 

contribuir para o desenvolvimento e implementação de políticas e medidas 

educativas que desenvolvam nos estudantes de enfermagem a competência para 

promover a saúde de idosos e famílias.  

Especificamente, no que diz respeito ao objecto de estudo desta 

investigação – a resposta do cuidador ao processo de cuidados – este estudo 

pode contribuir para a educação dos estudantes de enfermagem no âmbito da 

gestão do stress ligado ao impacte da doença crónica no sistema familiar. Uma 

vez que a educação para a saúde é uma das principais funções da enfermagem, o 

papel do ensino na resposta emocional ao stress tem, pois, importantes 

implicações para o desenvolvimento das teorias de enfermagem no domínio da 

Gerontologia e também para a prática.  

O aumento crescente da consciencialização sobre as exigências dos 

cuidados aos idosos, deve procurar que se invista na formação, mas também na 

investigação dos enfermeiros, para lidar com esta questão.  

Nesse sentido, esta investigação contribui para uma melhor compreensão 

da problemática sobre a realidade do cuidado que rodeia a dependência e pode 

ajudar os enfermeiros a desenvolver intervenções especificamente orientadas, 
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que lhe permitam compreender a relação entre o sistema familiar, a saúde e a 

doença e a forma como é gerida esta relação, pois só conhecendo poderão 

intervir. Este estudo alarga o seu contributo à compreensão do cuidado informal 

aos idosos em geral e, em particular ao cuidado aos idosos não dementes, na 

medida em que, são uma população muito pouco estudada.  

Pelas consequências que a prestação de cuidados pode ter no âmbito dos 

cuidados de saúde e em termos familiares e para toda a sociedade, é essencial 

continuar a desenvolver um corpo de conhecimentos assente na evidência através 

do qual os enfermeiros possam basear as suas intervenções e decisões. É 

importante que os enfermeiros estejam despertos para a necessidade da 

compreensão desta problemática, levando a cabo estudos que lhes permitam 

descrever, explicar, predizer e compreender o cuidado informal aos idosos, 

melhorando assim a qualidade dos cuidados e aumentando o bem-estar das 

famílias cuidadoras.  

Em termos de consequências práticas, os resultados deste estudo podem 

ajudar os enfermeiros a planear respostas para entender o sistema familiar como 

conjugação complexa de relações interpessoais com um carácter 

pluridimensional e a interpretar a sobrecarga/impacte do cuidado como uma 

resposta altamente individual. Isto significa que, as diferentes experiências 

oferecem e exigem uma enorme oportunidade de respostas e soluções 

individuais. Conhecendo melhor a realidade dos cuidados aos idosos não 

dementes, os enfermeiros estarão, pois, melhor posicionados para encorajar a 

promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de doença neste grupo de 

pessoas e colaborar na construção de modelos de intervenção adaptados às 

necessidades específicas das famílias.  
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ANEXO I 





DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

CARO PARTICIPANTE 

 

Sou Enfermeira Professora na Escola Superior de Enfermagem 

Calouste Gulbenkian -Braga e estou a desenvolver um estudo que tem 

como objectivos: avaliar a dependência dos idosos e compreender as 

experiências e dificuldades sentidas pelos familiares, amigos ou vizinhos 

que cuidam de pessoas idosas no domicílio. Esta investigação é muito 

importante, porque visa melhorar os conhecimentos relacionados com os 

cuidados aos idosos dependentes e seus cuidadores, podendo vir a 

contribuir para o seu bem-estar e qualidade de vida.  

A sua participação no estudo não envolve qualquer risco, sendo 

apenas solicitada a sua colaboração no preenchimento do questionário de 

recolha de dados e na avaliação da dependência do idoso que cuida, caso 

seja necessário. 

Os dados serão sujeitos a absoluta confidencialidade e garantido o 

anonimato. 

A sua participação no estudo é voluntária, podendo cessar a sua 

colaboração a qualquer momento. Assim, solicito-lhe o seu consentimento 

por escrito, em como aceita participar no estudo depois de devidamente 

informado(a) e esclarecido(a). 

 

Muito obrigado pela sua colaboração 

___________________________________________ 

 



 

Declaro que compreendi tudo quanto me foi explicado e que estou 

consciente da minha participação no estudo. 

 

 

O participante 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 





QUESTIONÁRIO DE CARACTERISTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS E 

CLÍNICAS DO IDOSO 

 
1- Sexo: 

 Masculino ............................................................. □ 
 Feminino ............................................................... □ 

 
2- Idade ______ anos 

 

3- Estado civil: 

 
 Solteiro/a ............................................................... □ 
 Casado/a ............................................................... □ 
 Divorciado/a ......................................................... □ 
 Viúvo/a ................................................................. □ 

 

4- Escolaridade: 

 
 Não sabe ler nem escrever..................................... □ 
 Sabe ler e escrever ................................................ □ 
 Ensino Primário .................................................... □ 
 Ensino Preparatório .............................................. □ 
 Ensino Secundário ................................................ □ 
 Ensino Profissional ............................................... □ 
 Ensino Superior .................................................... □ 

 

5- Tipo de reforma: 

 
 Limite de idade ..................................................... □ 
 Pensão social ......................................................... □ 
 Pensão do cônjuge ................................................ □ 
 Invalidez ............................................................... □ 

 

6- Diagnóstico: 

 
 Acidente vascular cerebral..................................... □ 
 Diabetes................................................................. □ 
 Doença osteoarticular............................................ □ 
 Neoplasia .............................................................. □ 
 Outra ..................................................................... □ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 





 Índice de KATZ 

Avaliação da autonomia física do idoso 

 

1. Lavar-se (banho) 

□ - Não recebe ajuda 

□ - Recebe ajuda só para limpar algumas partes do corpo 

□ - Recebe ajuda em mais de uma parte do corpo ou para entrar e sair da banheira. Não se 

banha 

 
2. Vestir-se 

□ - Tira a roupa e veste-se completamente sem ajuda 

□ – Veste-se sem ajuda, mas não aperta os sapatos 

□ - Recebe ajuda para tirar a roupa ou vestir-se (ou permanece parcial ou completamente nu) 

 

3. Usar o WC 

□ - Vai ao WC, limpa-se e arranja a roupa sem ajuda (Pode usar bengala, andarilho ou cadeira 

de rodas) 

□ - Recebe ajuda para ir ao WC, limpar-se e a arranjar a roupa, ou para o uso do urinol 

durante a noite 

□ - Não vai à casa de banho 

 
4. Mobilidade 

□ - Entra e sai da cama. Senta-se e levanta-se da cadeira sem ajuda (Pode socorrer-se de 

dispositivos como bengala ou andarilho) 

□ - Entra e sai da cama, senta-se e levanta-se com ajuda 

□ - Não se levanta da cama 

 
5. Continência 

□ - Controla ambos os esfincteres 

□ - Tem incontinência ocasional 

□ - Necessita supervisão. Usa algália ou é incontinente 



 
6. Alimentação 

□ – Come sem ajuda 

□ – Necessita de ajuda só para cortar o pão, a carne ou barrar o pão 

□ - Recebe ajuda para comer ou é alimentado parcial ou completamente com sondas ou 

líquidos intravenosos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 





Escala de LAWTON e BRODY 

Avaliação da autonomia instrumental do idoso 

 Mulher Homem 

A- Capacidade para usar o telefone 

1- Utiliza o telefone por iniciativa própria 1 1 

2- É capaz de marcar bem alguns números familiares 1 1 

3- É capaz de atender o telefone mas não marcar os números 1 1 

4- Não utiliza o telefone 0 0 
 

B- Fazer Compras 

1- Faz todas as compras necessárias independentemente 1 1 

2- Faz pequenas compras independentemente 0 0 

3- Necessita de ir acompanhado para fazer qualquer compra 0 0 

4- Totalmente incapaz de fazer compras 0 0 
 

C- Preparação da comida 

1- Organiza, prepara e serve a comida por si só adequadamente 1 1 

2- Prepara adequadamente a comida se lhe forem proporcionados os ingredientes 0 0 

3- Prepara, aquece e serve a comida, mas não segue uma alimentação adequada 0 0 

4- Necessita que lhe preparem e sirvam a comida 0 0 
 

D- Cuidado da casa 

1- Mantém a casa só com ajuda ocasional (para trabalhos pesados) 1 1 

2- Realiza tarefas ligeiras, como lavar a loiça ou fazer as camas 1 1 

3- Realiza tarefas ligeiras, mas não mantem um adequado nível de limpeza 1 1 

4- Necessita ajuda em todos os trabalhos de casa 1 1 

5- Não participa em nenhum trabalho de casa 0 0 
 

E- Lavagem da roupa 

1- Lava por si só toda a roupa 1 1 

2- Lava por si só pequenas peças 1 1 

3- Toda a lavagem de roupa tem de ser realizada por outros 0 0 
 

F- Uso de meios de Transporte 

1- Viaja só em transportes públicos ou conduz o seu próprio carro 1 1 

2- É capaz de apanhar um táxi, mas não usa outro meio transporte 1 1 

3- Viaja em transporte público quando vai acompanhado por outra pessoa 1 0 

4- Utiliza o táxi ou o automóvel só com ajuda de outros 0 0 

5- Não viaja de modo algum 0 0 
 

1 1 



G- Responsabilidade a respeito da medicação 

1- É capaz de tomar a medicação à hora e em doses correctas 

2- Toma a medicação se as doses forem preparadas previamente 0 0 

3- Não é capaz de administrar a medicação 0 0 
 

H- Trata dos assuntos económicos 

1- Encarrega-se dos assuntos económicos por si só 1 1 

2- Faz as compras diárias, mas necessita de ajuda nas grandes compras e nos bancos 1 1 

3- Incapaz de movimentar dinheiro 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 





QUESTIONÁRIO GERAL 

(Variáveis sócio-demográficas do cuidador e do contexto do cuidado) 

 

Este questionário é composto por um conjunto de questões, às quais solicito que 

responda com a maior precisão possível. 

Vou ler-lhe as questões, uma a uma. Caso tenha dúvidas, solicite os esclarecimentos 

que entender necessários. 

 

 

1 - Sexo: …………………………………….....................………... Masculino □     Feminino □ 

 
2 - Idade: ____ anos 

 
 

3 – Estado civil: 

− Solteiro(a) ........................................................................................................□ 

− Casado(a). ........................................................................................................□ 

− Viúvo(a)...........................................................................................................□ 

− Divorciado(a) / Separado(a) ............................................................................□ 

− União de facto..................................................................................................□ 
 

4 – Escolaridade: 

− Não sabe ler e escrever ....................................................................................□ 

− Sabe ler e escrever ...........................................................................................□ 

− Ensino Primário ...............................................................................................□ 

− Ensino Preparatório .........................................................................................□ 

− Ensino Secundário ...........................................................................................□ 

− Curso Médio ...................................................................................................□ 

− Curso Superior ................................................................................................□ 

− Outra. Qual? __________________________________________________□ 
 

5 – Qual é a sua situação perante o trabalho? 

− Empregado(a) .................................................................................................□ 

− Desempregado(a).............................................................................................□ 

− Doméstica (o) ..................................................................................................□ 

− Reformado(a)...................................................................................................□ 



− Outra situação. Qual? ___________________________________________□ 
 

6 - Qual é o rendimento líquido mensal da sua família?  

− Menos de 250 euros.........................................................................................□ 

− De 250 a 500 euros ..........................................................................................□ 

− De 500 a 1000 euros ........................................................................................□ 

− De 1000 a 2500 euros ......................................................................................□ 

− Mais de 2500 euros..........................................................................................□ 
 

7 – Onde mora? 

− Em casa ou apartamento próprio .....................................................................□ 

− Em casa ou apartamento alugado ....................................................................□ 

− Outra situação. Qual? ......................................................................................□ 
 

8 – Actualmente, cuida de quantas pessoas?  

− Uma pessoa......................................................................................................□ 

− Mais do que uma pessoa..................................................................................□ 
 

9 – No caso de cuidar mais do que uma pessoa, cuida: 

− Ao mesmo tempo.............................................................................................□ 

− Em momentos diferentes .................................................................................□ 

(No caso de cuidar mais do que uma pessoa, responda, a partir de agora, referindo-se à pessoa 

que mais o ocupa). 

 

10 - Cuida desta pessoa: 

− Todos os dias ...................................................................................................□ 

− Só em alguns períodos (ex. durante o Inverno) ...............................................□ 

− Só em certas ocasiões (ex. quando está doente) ..............................................□ 

− Aos “meses” (ex. a pessoa roda pela casa de diferentes familiares) ...............□ 

− De outra forma. Especificar ______________________________________□ 
 

 

11 - Quantas horas gasta por dia, aproximadamente, a cuidar desta pessoa? 

− Menos de 1 hora ..............................................................................................□ 

− De 1 a 2 horas ..................................................................................................□ 



− De 2 a 3 horas ..................................................................................................□ 

− De 3 a 5 horas ..................................................................................................□ 

− Mais de 5 horas................................................................................................□ 
 

 

12 - Há quanto tempo cuida desta pessoa? 

− Entre 1 e 2 anos ...............................................................................................□ 

− Entre 3 e 5 anos ...............................................................................................□ 

− Entre 6 e 10 anos .............................................................................................□ 

− Mais de 10 anos ...............................................................................................□ 

 

13 - A pessoa de quem cuida:  

− Vive sempre consigo .......................................................................................□ 

− Vive por períodos consigo na sua casa............................................................□ 

− Vive por períodos consigo na casa dela...........................................................□ 

− Não vive consigo .............................................................................................□ 

 

14 – Que parentesco tem com a pessoa de quem cuida? 

− Marido/mulher ou companheiro/companheira ................................................□ 

− Filho/filha ........................................................................................................□ 

− Neto/neta..........................................................................................................□ 

− Nora/genro .......................................................................................................□ 

− Irmão/irmã .......................................................................................................□ 

− Tio/tia ..............................................................................................................□ 

− Sobrinho/sobrinha............................................................................................□ 

− Amigo/amiga ...................................................................................................□ 

− Vizinho/vizinha ...............................................................................................□ 

− Outro. Especificar............................................................................................□ 
 

 

15 – Das pessoas que vivem habitualmente consigo, alguém o(a) ajuda a fazer o trabalho 

doméstico? 

− Sim...................................................................................................................□ 

− Não ..................................................................................................................□ 
 



16 – Paga a alguém para o ajudar a cuidar desta pessoa? 

− Sim...................................................................................................................□ 

− Não ..................................................................................................................□ 

Se sim, quantas horas recebe ajuda por semana? _______________ 
 

 

17 - Existe outro cuidador para além de si? 

− Sim...................................................................................................................□ 

− Não ..................................................................................................................□ 
 

 

18 – Recebe apoio de alguma instituição para o ajudar a cuidar desta pessoa? 

Se sim, qual é a instituição? ________________________________________________ 
 

 

19 a) - Quantas horas recebe apoio por semana? _______ 

 

 

19 b) - Que tipo de apoio recebe? 

(Pode assinalar mais do que uma resposta) 

− Informativo (Ex informam-no e orientam-no sempre que é necessário) .......................□ 

− Emocional (Ex: ajudam-no a pensar e a arranjar novas formas de resolver os problemas) □ 

− Instrumental (Ex: ajudam-no nas tarefas domésticas) ..............................................□ 

− Outro.Especificar________________________________________________ □ 
 

20 - Em que medida se sente ou não preparado(a) para prestar cuidados a esta pessoa (ou 

seja: sente que tem os conhecimentos e as capacidades necessárias para cuidar)? 

Muito 

preparado(a) 

Bastante 

preparado(a) 

Mais ou menos 

preparado(a) 

Pouco 

preparado(a) 

Muito pouco 

preparado(a) 

1 2 3 4 5 
 

 

21 - Quais os cuidados que tem mais dificuldade em prestar? 
 
 



22 – O facto de cuidar desta pessoa teve consequências no seu trabalho e realização 

profissional, ao ponto de: 

(Pode assinalar mais do que uma resposta) 

1- Ter de adaptar o seu horário de trabalho ...........................................................□ 

2- Ter de abandonar o trabalho..............................................................................□ 

3- Ter de interromper a carreira profissional.........................................................□ 

4- Outras consequências. Especificar: _________________________________ □ 
 

 

23 – Já alguma vez teve oportunidade de “arranjar” emprego e não o pode aceitar por ter de 

cuidar desta pessoa? 

− Sim...................................................................................................................□ 

− Não ..................................................................................................................□ 
 

 

24 – Em geral, considera que a sua saúde é: 

  

Muito boa Boa Aceitável Fraca Muito fraca 

1 2 3 4 5 
 

 

25 - Comparando-se com a maioria das pessoas da sua idade e sexo, como se acha em 

termos de saúde? 

 

Muito melhor  Um pouco 

melhor 

Mais ou menos 

na mesma 

Um pouco 

pior 

Muito Pior 

1 2 3 4 5 
 

 

26 - Houve algum acontecimento marcante na sua vida nos últimos seis meses? 

− Sim...................................................................................................................□ 

− Não ..................................................................................................................□ 
 

 



27 - Pensando nos aspectos positivos e negativos que fazem parte da sua vida, qual a 

resposta que melhor descreve a sua qualidade de vida como um todo? 

  

Muito boa Boa  Aceitável Fraca Muito fraca  

1 2 3 4 5 
 

 

28 – Qual é a sua área de residência? ___________________________________________ 

 

 

29 – Genericamente falando, o que tem sido a sua experiência como cuidador de um idoso 

dependente? 

 

 

Para terminar, gostaria de lhe perguntar se tem algum comentário a fazer, ou alguma 

sugestão que queira acrescentar. 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

Tempo esperado de resposta: 40 minutos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 





ESCALA DE AVALIAÇÃO DO CUIDADO INFORMAL 

 

 
Instruções : 
Segue-se uma série de afirmações que dizem respeito às consequências resultantes de cuidar de 
outra pessoa. Por favor responda, em que medida está de acordo com cada uma destas afirmações, 
usando para o efeito as expressões seguintes: 

                                      
1- CONCORDO PLENAMENTE 

2- CONCORDO 

3- NÃO CONCORDO NEM DISCORDO 

4- DISCORDO 

5- DISCORDO PLENAMENTE 
 
 
 
Nota 
(N) é o nome da pessoa de quem cuida 
 

 C
on

co
rd

o 
 

P
le

na
m

en
te

 

C
on

co
rd

o 

N
em

 c
on

co
rd

o 
N

em
 d

is
co

rd
o 

D
is

co
rd

o 

D
is

co
rd

o 
P

le
na

m
en

te
 

1. A sua saúde tem sofrido devido aos 
cuidados que tem de prestar a (N)? 

1 2 3 4 5 

2. Você gosta mesmo de estar junto a (N)? 1 2 3 4 5 

3. Tomar conta de (N) dá-lhe a sensação de 
estar preso? 

1 2 3 4 5 

4. (N ) mostra um verdadeiro apreço pelo que 
está a fazer por ele/a? 

1 2 3 4 5 

5. É dificil planificar coisas para o futuro quando 

as necessidades de (N) são tão imprevisiveis? 

1 2 3 4 5 

6. Gosta de sentir o prazer de (N), por pequenas 

coisas? 

1 2 3 4 5 

7. Cuidar de (N) tem-o feito sentir-se mais 

próximo dele/a? 

1 2 3 4 5 

8. Encontra-se isolado/a e só, por ter de cuidar 1 2 3 4 5 



de (N)? 

9. Frequentemente (N) afecta de forma negativa 
o seu relacionamento com outros membros da 
sua família? 

1 2 3 4 5 

10. Cuidar de (N) não lhe permite ter tanta 
privacidade como gostaria? 

1 2 3 4 5 

11. É desconfortável trazer amigos a casa por 
causa de (N)? 

1 2 3 4 5 

12. Cuidar de (N) tem interferido com a 
utilização do seu espaço em casa? 

1 2 3 4 5 

13. O ter-se responsbilizado por (N) aumentou a 
sua auto estima? 

1 2 3 4 5 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 





PERFIL DOS ESTADOS DE HUMOR 

 

(POMS) 

 

Instruções: 

Segue-se uma lista de palavras que descrevem sentimentos sentidos pelas pessoas. Por favor 
diga-me o número que melhor descreve o modo como se tem sentido na última semana, 
incluindo o dia de hoje, utilizando a seguinte escala: 

0 – NADA 

1- UM POUCO 

2- MODERADAMENTE (mais ou menos) 

3- BASTANTE 

4- EXTREMAMENTE 

 

 

Nada Um 
pouco 

Moderad
a-mente 

Bastante Extrema-
mente 

1. AFÁVEL 0 1 2 3 4 

2. TENSO 0 1 2 3 4 

3. IRADO 0 1 2 3 4 

4. ESGOTADO 0 1 2 3 4 

5. INFELIZ 0 1 2 3 4 

6. COM IDEIAS CLARAS 0 1 2 3 4 

7. ANIMADO 0 1 2 3 4 

8. BARALHADO 0 1 2 3 4 

9. DESGOSTOSO COM 

COISAS QUE 

ACONTECERAM 

0 1 2 3 4 

10. TRÉMULO 0 1 2 3 4 

11. DESATENTO 0 1 2 3 4 

12. IRRITADO 0 1 2 3 4 

13. ATENCIOSO 0 1 2 3 4 

14. TRISTE 0 1 2 3 4 

15. ACTIVO 0 1 2 3 4 

16. ENERVADO 0 1 2 3 4 

17. RABUGENTO 0 1 2 3 4 

18. NEURA 0 1 2 3 4 

19. CHEIO DE FORÇA 0 1 2 3 4 

20. ATERRORIZADO 0 1 2 3 4 



21. SEM ESPERANÇA 0 1 2 3 4 

22. DESCONTRAIDO 0 1 2 3 4 

23. INDIGNO 0 1 2 3 4 

24. RANCOROSO 0 1 2 3 4 

25. SIMPÁTICO 0 1 2 3 4 

26. RESMUNGÃO 0 1 2 3 4 

27. AGITADO 0 1 2 3 4 

28. INCAPAZ DE ME 

CONCENTRAR 

0 1 2 3 4 

29. FATIGADO 0 1 2 3 4 

30. PRESTÁVEL 0 1 2 3 4 

31. CHATEADO 0 1 2 3 4 

32. DESANIMADO 0 1 2 3 4 

33. RESSENTIDO 0 1 2 3 4 

34. NERVOSO 0 1 2 3 4 

35. SÓ 0 1 2 3 4 

36. DESGRAÇADO 0 1 2 3 4 

37. DESNORTEADO 0 1 2 3 4 

38. ALEGRE 0 1 2 3 4 

39. AMARGURADO 0 1 2 3 4 

40. EXAUSTO 0 1 2 3 4 

41. ANSIOSO 0 1 2 3 4 

42. DISPOSTO A BRIGAR 0 1 2 3 4 

43. BOM CARÁCTER 0 1 2 3 4 

44. PESSIMISTA 0 1 2 3 4 

45. DESESPERADO 0 1 2 3 4 

46. INDOLENTE 0 1 2 3 4 

47. REVOLTADO 0 1 2 3 4 

48. DESAMPARADO 0 1 2 3 4 

49. SATURADO 0 1 2 3 4 

50. ESPANTADO 0 1 2 3 4 

51. DESPERTO 0 1 2 3 4 

52. DESILUDIDO 0 1 2 3 4 

53. FURIOSO 0 1 2 3 4 

54. EFICIENTE 0 1 2 3 4 

55. SEGURO DE SI 0 1 2 3 4 

56. CHEIO DE VIDA 0 1 2 3 4 

57. MAU HUMOR 0 1 2 3 4 

58. INÚTIL 0 1 2 3 4 



59. ESQUECIDO 0 1 2 3 4 

60. DESPREOCUPADO 0 1 2 3 4 

61. ASSUSTADO 0 1 2 3 4 

62. CULPADO 0 1 2 3 4 

63. VIGOROSO 0 1 2 3 4 

64. HESITANTE 0 1 2 3 4 

65. DESORIENTADO 0 1 2 3 4 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 





QUESTIONÁRIO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E INDICADORES DE 

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO NÃO CUIDADOR 

 

Segue-se um conjunto de questões, às quais lhe solicito que me responda com a maior 

precisão possível. 

Vou ler-lhe as questões, uma a uma. Caso tenha dúvidas, solicite os esclarecimentos 

que entender necessários. 

 

 

1 - Sexo: …………………………………….....................………... Masculino □     Feminino □ 

 
2 - Idade: ____ anos 

 
 

3 – Estado civil: 

− Solteiro(a) ........................................................................................................□ 

− Casado(a). ........................................................................................................□ 

− Viúvo(a)...........................................................................................................□ 

− Divorciado(a)/ Separado(a) .............................................................................□ 

− União de facto..................................................................................................□ 
 

 

4 – Escolaridade: 

− Não sabe ler e escrever ....................................................................................□ 

− Sabe ler e escrever ...........................................................................................□ 

− Ensino Primário ...............................................................................................□ 

− Ensino Preparatório .........................................................................................□ 

− Ensino Secundário ...........................................................................................□ 

− Curso Médio ...................................................................................................□ 

− Curso Superior ................................................................................................□ 

− Outra. Qual? __________________________________________________□ 
 

 

5 – Qual é a sua situação perante o trabalho? 

− Empregado(a) .................................................................................................□ 

− Desempregado(a).............................................................................................□ 



− Doméstica (o) ..................................................................................................□ 

− Reformado(a)...................................................................................................□ 

− Outra situação. Qual? ___________________________________________□ 
 

 

6 - Qual é o rendimento líquido mensal da sua família?  

− Menos de 250 euros.........................................................................................□ 

− De 250 a 500 euros ..........................................................................................□ 

− De 500 a 1000 euros ........................................................................................□ 

− De 1000 a 2500 euros ......................................................................................□ 

− Mais de 2500 euros..........................................................................................□ 
 

 

7 – Onde mora? 

− Em casa ou apartamento próprio .....................................................................□ 

− Em casa ou apartamento alugado ....................................................................□ 

− Outra situação. Qual? ___________________________________________□ 
 

 

8 – Em geral, considera que a sua saúde é:  

 

Muito boa  Boa  Aceitável Fraca Muito fraca 

1 2 3 4 5 
 

 

9 – Comparando-se com a maioria das pessoas da sua idade e sexo, como se acha em 

termos de saúde? 

 

Muito melhor  Um pouco 

melhor 

Mais ou menos 

na mesma 

Um pouco 

pior 

Muito pior 

1 2 3 4 5 
 

 



10 – Pensando nos aspectos positivos e negativos que fazem parte da sua vida, qual a 

resposta que melhor descreve a sua qualidade de vida como um todo?  

  

Muito boa Boa  Aceitável Fraca Muito fraca  

1 2 3 4 5 
 

 

11 – Qual é a sua área de residência? ___________________________________________ 

 

 

Para terminar, gostaria de lhe perguntar se tem algum comentário a fazer, ou alguma 

sugestão que queira acrescentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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