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RESUMO 

Os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) são actualmente a mais 

importante causa de mortalidade em Portugal, desencadeando um conjunto de 

deficiências, incapacidades e desvantagens com efeitos evidentes na qualidade 

de vida dos doentes e na sintomatologia depressiva e qualidade vida dos seus 

prestadores informais de cuidados. 

Em estudos recentes foi encontrada evidência científica quanto aos 
benefícios das intervenções que envolvem acções de informação e apoio social 
na redução do isolamento social, da ansiedade e qualidade de vida dos 
prestadores de cuidados expostos a uma intervenção social, comparativamente 
com os não-expostos. 

Por isso, efectuamos este estudo com o objectivo de avaliar os efeitos 
duma intervenção de apoio social na sintomatologia depressiva e qualidade de 
vida dos prestadores informais de cuidados. 

Seleccionamos 301 doentes admitidos no Hospital de São João e os seus 

prestadores informais de cuidados. No internamento avaliamos as capacidades 

funcionais dos doentes (índice de Barthel), as disfunções cognitivas dos 

doentes e prestadores de cuidados (Mini-Mental State Examination), a 

qualidade de vida (Nothingham Health Profile) e a sintomatologia depressiva 

(Inventário Depressivo de Beck) dos prestadores e seus doentes. 

Os doentes e prestadores de cuidados foram divididos aleatoriamente 

aos pares no grupo não-exposto (n=149) e no grupo exposto (n=152). O grupo 

exposto foi sujeito a uma intervenção de apoio social, constituída por duas 

visitas domiciliárias realizadas no 1.° e no 10.° mês após a alta com o objectivo 

de informar e encaminhar para serviços de apoio social oficiais e comunitários. 



Aos 3 meses reavaliamos as capacidades funcionais dos doentes (não-

expostos n=116; expostos n=120) e a qualidade de vida e sintomatologia 

depressiva destes e dos seus prestadores informais de cuidados (expostos 

n=132;não-expostos n=133). 

Aos 12 meses reavaliamos as capacidades funcionais dos doentes (não-

expostos n=97;expostos n=103) e a qualidade de vida e sintomatologia 

depressiva destes e dos seus prestadores informais de cuidados (expostos 

n=115;não-expostos n=114). 

Na avaliação inicial não encontramos diferenças estatisticamente 
significativas nas características sociodemográficas entre os grupos dos 
prestadores de cuidados e dos doentes. 

Aos 3 meses os prestadores não-expostos apresentaram melhores 
resultados no sono do que os expostos comparativamente com a avaliação 
inicial. Esta diferença é estatisticamente significativa (p=0,04). Nos outros 
resultados não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre 
os dois grupos. 

Aos 12 meses os prestadores expostos apresentaram médias das 

diferenças das pontuações mais baixas do que os prestadores não-expostos, 

comparativamente com a avaliação inicial. Estas diferenças são estatisticamente 

significativas relativamente à sintomatologia depressiva (p<0,001) e em todos 

os itens da qualidade de vida; mobilidade (p=0,02), dor (p<0,001), sono 

(p=0,05), isolamento social (p=0,05), reacção emocional (<0,01) e energia 

(p=0,03) significando que os prestadores de cuidados expostos beneficiaram 

com a intervenção. Para os doentes os resultados foram semelhantes. 

A interpretação destes resultados indica que as intervenções de apoio 
social produzem benefícios evidentes na sintomatologia depressiva e na 
qualidade de vida dos prestadores e doentes. 
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. Introdução 

"Emocionalmente, está-se envolvido a tempo inteiro. 

Nunca posso sair, preciso sempre de alguém para tomar conta dela. 

É como ter uma corda no pescoço: nunca se está livre e é difícil de aceitar. " 

Cuidador Anónimo 

INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida está associada a diversos aspectos do quotidiano das 

sociedades. Estes aspectos são de natureza diversa e tanto podem estar 

relacionados com domínios do bem-estar económico-financeiro como com domínios 

do bem-estar psicológico, social e espiritual. No que se refere ao bem-estar 

económico-financeiro tem cada vez maior importância os aspectos associados ao 

impacto das doenças crónicas no dia-a-dia das pessoas e suas famílias, a saúde 

colectiva associada à poluição, assim como aspectos mais gerais associados ao ócio 

e aos tempos livres. 

O conceito de qualidade de vida faz parte da linguagem comum actual. 

Todos têm uma ideia do que é ter, ou não, qualidade de vida, expressa nas 

questões, nas condições e preocupações do quotidiano de cada um e da 

comunidade ou sociedade a que pertencem. Esta característica polissémica da 

noção de qualidade de vida, constitui um desafio para os investigadores quando 

pretendem analisar e determinar todos os parâmetros da sua complexidade. 

Existem cinco concepções1 que contribuem para explicar as correntes actuais 

de investigação a este nível. Uma corrente baseada numa concepção "psicológica", 

outra baseada numa concepção "custo-benefício", uma terceira "centrada na 

comunidade", a quarta preocupada com a abordagem "funcional" e a última é a 

chamada "lacuna de Caiman". 

A "abordagem psicológica" direcciona a pesquisa para a experiência 

psicológica do sujeito em situação de doença, isto é, como o doente se sente em 

relação à sua doença e, como esta interfere com a sua qualidade de vida, por 

oposição à inexistência de doença. A experiência vivenciada da doença adquire 

importância porque se constatou que cerca de 50% das abordagens médicas não 

í 
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têm base anátomo-funcional, isto é, não existe doença biomédica, mas percepção 

de doença. Esta abordagem preocupa-se com a percepção do doente, 

relativamente à sua saúde2. 

A "abordagem custo-benefício" centra-se na dicotomia quantidade de vida 

versus qualidade de vida. Para alguns a vida deve ser vivida a qualquer custo 

enquanto que para outros a vida deve ser vivida em determinadas circunstâncias 

de bem-estar. A investigação tem demonstrado3 que determinados doentes 

trocariam anos de vida por determinadas funções. Nesta perspectiva, a avaliação 

da qualidade de vida baseia-se na percepção pessoal do doente relativamente à 

sua capacidade funcional em áreas por si valorizadas. 

A "abordagem comunitária" organiza a análise das variáveis de maneira a 

considerar o impacto da doença na comunidade, ou seja, a sua relação com a 

qualidade de vida de toda a comunidade. Neste tipo de abordagem as variáveis 

podem ser agrupadas em círculos concêntricos, nos quais os parâmetros fisiológicos 

estão no centro e os restantes, constituídos pelo funcionamento social, bem-estar, 

percepção geral de saúde e exercício do papel social, circundam-nos 

sucessivamente. 

A "perspectiva funcional" debruça-se sobre os aspectos funcionais físicos, 

psicológicos e sociais, analisando-se a qualidade de vida como um reajustamento 

individual e social às consequências de uma doença incapacitante. 

Finalmente a "Lacuna de Caiman" (Caiman's Gap) considera a qualidade de 

vida como a discrepância existente entre as expectativas do doente relativamente 

às consequências da doença e aquilo que consegue efectivamente realizar em 

termos funcionais. Quanto menor for a discrepância maior será a qualidade de vida. 

E em torno destas concepções que se estrutura a investigação da qualidade 

de vida, constituindo o fio condutor da análise dos diversos contextos da vida 

social, onde se inclui a saúde e o impacto da doença. 

A investigação sobre a qualidade de vida tem sido conduzida tendo em 

conta vários domínios e componentes propostos por inúmeras fontes, com base 

numa variedade de indicadores sociais e ambientais da qualidade de vida, tais 

como a saúde e bem-estar, a educação, o crescimento económico associado ao 

rendimento per capita, habitação, água potável e saneamento básico. Neste 
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particular, o Relatório do PNUD (1994)4 debruça-se sobre três variáveis de três 

domínios da qualidade de vida que considera básicos do desenvolvimento humano: 

A longevidade, medida pela esperança de vida; os conhecimentos, medidos pela 

combinação da alfabetização de adultos e a média dos anos de escolaridade; o 

padrão de vida, medido pelo poder de compra baseado no Produto Interno Bruto 

Real per capita ajustado aos custos de vida local (paridade com o poder de 

compra). Foram identificados1 15 domínios que se podem agrupar nas seguintes 

categorias: bem-estar físico, material e social, relações com as outras pessoas, 

desenvolvimento e realização pessoal, comunidade, actividades cívicas e recreação. 

Nesta perspectiva podem ser considerados dois grandes aspectos da 

qualidade de vida: os aspectos ambientais da qualidade de vida e a qualidade de 

vida relacionada com a saúde. Os aspectos ambientais abrangeriam entre outros os 

seguintes componentes: qualidade do ar e da água, escolaridade, densidade 

populacional, oportunidades culturais, estatuto sócio-económico e espírito 

comunitário. 

A investigação da qualidade de vida relacionada com a saúde centra a sua 

análise nos seguintes componentes: capacidade/disponibilidade física, estado 

psicológico, estatuto social. A qualidade de vida, quando analisada nos cuidados de 

saúde, deve ser avaliada em termos de saúde física, saúde psicológica, nível de 

autonomia e relações sociais. Assim, considera-se1 que a qualidade de vida abrange 

cinco categorias: duração de vida, limitações, estados funcionais, percepções e 

oportunidades funcionais. 

O número de domínios e componentes relevantes na análise da qualidade 

de vida é variável, frequentemente extenso e dependente quer dos objectivos 

propostos quer do nível de análise. A pluralidade de domínios e de categorias 

emergentes das concepções de qualidade de vida reflectem o nível de 

aprofundamento de uma investigação e a concepção subjacente ao conceito de 

qualidade de vida. Por isso, cada investigador tende a interpretar o sentido da 

qualidade de vida de modo diferente, sendo frequente encontrar estudos onde a 

expressão qualidade de vida surge sem referência ao seu conceito. 

Apesar disso, tem sido realizado um trabalho de sistematização do conceito 

de qualidade de vida, visando a estruturação e a medição das variáveis pertinentes 
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para a sua análise. Neste sentido, define-se1 qualidade de vida como bem-estar 

físico, mental e social completo e não apenas a ausência de doença. Esta definição 

está muito próxima da definição de saúde proposta pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS)5 em 1948. A qualidade de vida tem sido também definida como a 

avaliação subjectiva do indivíduo acerca do grau em que estão satisfeitas as suas 

necessidades nos vários domínios de vida. Numa perspectiva mais holística, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico6 explicita que a 

qualidade de vida está relacionada com diversas áreas de preocupação social, 

categorizadas em oito grandes grupos que representam a estrutura de bem-estar 

nos seus aspectos fundamentais da vida individual e social. Neste contexto, a 

saúde, a educação e aquisição de conhecimentos, emprego e condições de 

trabalho, tempos livres e ócio, capacidade para adquirir bens e serviços 

(rendimento), meio físico, meio social e segurança, são domínios da qualidade de 

vida que, traduzíveis em indicadores concretos, avaliam os níveis de qualidade de 

vida das pessoas e das populações. 

A saúde é uma dimensão comum a todos os conceitos de qualidade de vida. 

Ela surge como uma das dimensões determinantes do conceito e da investigação 

da qualidade de vida. É neste sentido que se relaciona a qualidade de vida com o 

efeito funcional de uma doença e do tratamento, tal como é percebido pelo doente. 

Assim, é compreensível que, neste contexto, a qualidade de vida se 

relacione especificamente com a saúde e a capacidade do doente e seus familiares 

se ajustarem a uma doença específica e às suas sequelas, isto é, ao impacto da 

doença na sua vida quotidiana, tal como é percepcionada ao nível dos aspectos 

relacionados com a sintomatologia depressiva, da mobilidade, dor, sono, reacções 

emocionais, energia e isolamento social. 

A qualidade de vida é uma dimensão cada vez mais estudada nos cuidados 

de saúde e uma determinante importante nas intervenções médicas, no sentido em 

que o seu impacto tem resultados diferentes no bem-estar do doente, 

independentemente dos possíveis efeitos semelhantes nos parâmetros biológicos. A 

investigação tem demonstrado que embora os resultados específicos da 

intervenção médica na doença possam ser idênticos, como, por exemplo, a redução 

da hipertensão arterial, os efeitos na qualidade de vida dos doentes possam ser 
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muito diferentes. No estudo de Campbell, Converse e Rodgers7 o domínio "saúde" é 

um dos doze domínios avaliados e o que apresenta maior correlação com o 

resultado total da qualidade de vida e, por isso, provavelmente, o domínio que 

melhor a explica. Considera-se que a qualidade de vida está a tornar-se numa 

medida da eficácia da intervenção em cuidados de saúde, corroborando a 

perspectiva atrás referida que a saúde é provavelmente o domínio mais importante 

para a qualidade de vida da pessoa. 

A investigação sobre a qualidade de vida relacionada com a saúde centra-se 

nas limitações físicas, psíquicas e sociais, ou seja, o modo como uma doença 

específica, por exemplo o AVC, afecta a qualidade de vida do doente e seus 

familiares. Então, neste caso, será mais apropriado designar-se qualidade de vida 

relacionada com a doença em vez de qualidade de vida relacionada com a saúde, 

isto porque, quando se avalia a qualidade de vida relacionada com a saúde, a 

investigação tem de incluir itens relacionados com o estado da doença em geral, 

enquanto que, no caso de uma doença específica os itens terão que referir-se às 

características dessa doença em concreto. 

A investigação sobre a qualidade de vida relacionada com o AVC deve, por 

isso, considerar as características desta doença, os seus impactos na vida pessoal, 

familiar e social e, finalmente, as características sócio-demográficas dos doentes e 

seus prestadores informais de cuidados, daqui em diante designados por 

prestador(es). 

O AVC é uma causa importante de elevadas taxas de mortalidade, de 

deficiências, de incapacidades e um problema relevante dos cuidados de saúde 

pública na maioria dos países, embora 22% dos doentes não sejam sujeitos a 

internamento hospitalar8. 

A OMS define o AVC como um "rápido desenvolvimento de sinais de 

perturbação focal (ou global) da função cerebral, conduzindo à morte ou 

demorando no máximo 24 horas (a menos que seja interrompido por cirurgia ou 

morte), sem causa aparente que não seja vascular"9. Trata-se de uma patologia de 

etiopatogenia diversa, com múltiplos sinais e sintomas, isolados ou em conjunto, de 

instalação súbita e, quase sempre, com uma aparência catastrófica para os doentes 

e seus familiares10. Caracteriza-se pela lesão de parte ou partes do cérebro 
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associada a alterações da irrigação sanguínea, provocando deterioração das 

funções físicas e mentais controladas anatomo—funcionalmente pela região 

atingida. Esta deterioração tem impactos de gravidade diferente na saúde 

individual, familiar e social. Estes impactos na saúde estão também associados à 

qualidade de vida do doente e do seu prestador. 

O AVC é uma das principais causas de mortalidade e de morbilidade nos 

países industrializados, ocupando o terceiro lugar como causa de morte11,12. Em 

todo o mundo, estima-se que morram anualmente quatro milhões e meio de 

pessoas por AVC e, por cada doente que morre, calcula-se que três a cinco 

sobrevivam com sequelas físicas e intelectuais incapacitantes12. 

Estima-se que no ano 2023 haverá um aumento absoluto do número de 

primeiros AVCs na ordem dos 30%, comparado com o ano de 1983. A prevalência 

total rondará os 5/1.000 na população e um ano após o AVC, 65% dos 

sobreviventes será dependente, sabendo-se que hoje é a principal causa de 

inaptidão no adulto13. 

As taxas de mortalidade por AVC nos países industrializados situam-se à 

volta dos 10-12% do número total da mortes e, entre as pessoas com mais de 65 

anos de idade, a mortalidade é de 88% do número total de mortes, sendo que três 

quartos dos novos casos se verificam nesta idade ou em idades superiores12. As 

taxas de mortalidade têm baixado nos países industrializados em média 7% por 

ano, relativamente ao número total de AVCs, desde 1970. Contrariamente, nalguns 

países da Europa de Leste, como a Bulgária e Hungria as taxas de mortalidade 

subiram nas duas últimas décadas. A mudança dos factores de risco e as formas de 

tratamento, ao longo deste tempo, é a explicação mais provável para estas 

alterações nas taxas de mortalidade12. 

A incidência tem subido, acompanhando o aumento da idade da população; 

de 3/10.000 nas décadas de 30 e 40, passou para 300/10.000 nos anos 80 e 9012. 

Um estudo de seguimento realizado na região de Auckland, Nova Zelândia, 

encontrou uma incidência global de AVCs de 162/100.000 entre os homens e 

113/100.000 entre as mulheres. O número total de novos casos na população com 

mais de 15 anos, entre 1981-1982 foi de 1044 (516 homens e 528 mulheres) e 

1270 em 1991-1992 (570 homens e 700 mulheres). Verificou-se um aumento da 
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incidência num período de 10 anos entre os indivíduos com mais de 15 anos12. 

Em Portugal, os dados recolhidos pelos médicos sentinela apontam para 

uma incidência de 199/100.000 para os homens e 180/100.000 para as mulheres 

no período de 1990-1998. Além de indicar uma variação de acordo com o género, a 

proporção de casos novos por AVC é elevada14. 

Também a prevalência segue esta distribuição desigual pelos géneros, 

sendo mais elevada nos homens (991/100.000) do que nas mulheres 

(706/100.000), isto é, 40% mais elevada nos homens do que nas mulheres 

(Auckland, Nova Zelândia). De entre os sobreviventes de AVC, as mulheres 

apresentam maiores taxas de dependência nos auto-cuidados (27%) do que os 

homens (16%). Em média, os doentes com AVC, de ambos os géneros, 

sobrevivem cerca de 5,9 anos, apresentando os homens uma sobrevivência 

acrescida de 1,6 anos pós-AVC, comparativamente às mulheres e, mais de 1A 

dos doentes morrem durante a hospitalização. Outro estudo15 de prevalência, 

refere que em North Yorkshire, Inglaterra e em Roterdão, Holanda se 

encontraram prevalências mais altas nos homens (42.8 e 40.9 por 1.000) do 

que nas mulheres (29.7 e 28.8 por 1.000) respectivamente. 

Um estudo16 realizado a nível Europeu acerca das variações dos casos-

-fatalidade na Europa Central encontrou taxas de mortalidade entre 15% e 

49% nos homens e 18% e 57% nas mulheres. A proporção de casos fatais aos 

3 meses é de 42% (IC 95%, 35% - 49%) no Reino Unido, 19% (IC 95%, 14% 

- 24%) em França e em Portugal a taxa de casos fatais foi de 3 1 % (IC 95%, 

25% - 37%), tendo sido observados 657 casos do Hospital Garcia de Horta. 

Este estudo revela que a nível Europeu, as taxas mais elevadas são as do Reino 

Unido e da Hungria e a seguir as de Portugal. 

Em Portugal, os AVCs são a primeira causa de morte, tendo contribuído 

para a ocorrência de 23.661 mortes em 1996, 21.938 em 1997, 21.828 em 

1998, 21.617 em 1999 e 20.995 em 2000, entre homens e mulheres 17, embora 

seja previsível alguma discrepância entre o preenchimento, nem sempre 

rigoroso, das certidões de óbito e a verdadeira causa de morte. 

Ao nível dos impactos na saúde das populações, dos grupos e dos 

indivíduos, o AVC é uma das causas mais frequentes de mortalidade, embora 
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estas taxas apresentem algum declínio. Também a perda de capacidade 

funcional e as elevadas incapacidades tornam-no num problema de saúde 

pública muito actual. 

Grande parte da investigação desta doença está centrada sobre a sua 

etiopatogenia, num esforço para determinar os factores de risco associados, 

sendo já conhecidos um grande número deles, tendo em conta as elevadas 

taxas de mortalidade, a incidência e a prevalência do AVC. 

Contudo, existe uma outra perspectiva de investigação, menos explorada 

entre nós e que se debruça sobre o prognóstico da doença, isto é, sobre os 

danos físicos, intelectuais, psicológicos e sociais e, consequentemente, sobre a 

qualidade de vida do doente e do seu prestador. 

As repercussões do AVC vão para além da determinação dos danos 

acima referidos e da qualidade de vida destes doentes. Quando um AVC atinge 

um dos membros da família, as implicações sócio-familiares são variadíssimas, 

afectando a qualidade de vida de toda a família, nomeadamente dos 

prestadores, podendo ter consequências e níveis de gravidade diferentes na 

saúde destes. 

Assim, parece ser muito importante definir as consequências mais 

importantes do AVC que afectam especificamente a qualidade de vida e a 

sintomatologia do doente e do prestador. 

Deficiências, incapacidades e desvantagens pós-AVC 

Vários estudos sugerem que as deficiências, as incapacidades físicas, 

psíquicas e as desvantagens do doente são um determinante major das 

alterações da sua qualidade de vida e da do prestador11,12,18,19. 

As características do AVC estão associadas aos diferentes tipos de 

deficiências e de incapacidades. Estas, por sua vez, têm pesos diferentes nas 

desvantagens e na determinação da sintomatologia depressiva e da percepção 

da qualidade de vida do doente e do seu prestador. Deste modo, o AVC 

desencadeia um conjunto de impactos circuncêntricos, sucessivos e inter-

8 
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associados, em que a sintomatologia depressiva e a percepção da qualidade de 

vida do doente e do prestador ocupam os círculos exteriores. 

No contexto destes impactos importa definir as deficiências, as 

incapacidades e as desvantagens, para melhor se determinar a sua associação 

com a qualidade de vida do doente e do seu prestador. 

A deficiência é qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatómica. Caracteriza-se por perdas ou alterações 

temporárias ou permanentes e inclui a existência ou o aparecimento de uma 

anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou outra estrutura do 

corpo, ou um defeito de um sistema funcional ou mecanismo do corpo, 

incluindo o próprio sistema do funcionamento mental20. São os danos ocorridos 

nas células cerebrais, as paralisias, as perdas de sensibilidade, os estados de 

confusão mental, as alterações do humor, de memória, entre outras. 

Normalmente, podem ser tipificadas em deficiências físicas e deficiências 

mentais. 

A incapacidade é definida como qualquer redução ou falta de 

capacidades para exercer uma actividade dentro dos limites considerados 

normais para o ser humano. Refere-se às actividades complexas ou integradas 

que se esperam da pessoa ou do corpo no seu conjunto, como as 

representadas por tarefas, competências e comportamentos20. A característica 

principal da incapacidade é a sua expressão na realidade quotidiana, isto é, 

interfere nas actividades da vida diária, como sejam o vestir, cuidar da higiene 

pessoal e da alimentação, comunicar verbalmente e caminhar sem apoio. Pode 

resultar directamente de uma deficiência, como também da própria resposta 

que o indivíduo dá à sua deficiência18. 

A desvantagem ou handicap traduz-se num impedimento do indivíduo, 

resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o 

desempenho de uma actividade considerada normal, levando em consideração 

a idade, o sexo e factores socioeconómicos e culturais20. Refere-se às 

implicações sociais duma incapacidade ou deficiência. Um doente com AVC 

independente na cadeira de rodas e recuperado cognitivamente pode não 

regressar ao trabalho porque não há elevador ou quarto de banho acessível. 
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Neste caso, o sobrevivente é privado do trabalho, não por causa da perda de 

capacidade para o trabalho, mas porque há uma barreira ambiental que o 

coloca numa posição de desvantagem. 

Estes conceitos fornecem uma orientação importante para determinar o 

âmbito dos múltiplos e complexos impactos do AVC ao nível físico e psíquico do 

indivíduo e da família. Cada um destes conceitos aglutina um número 

significativo de dimensões que devem ser mensuráveis para que seja 

determinado a sua frequência e o seu peso na associação com outras variáveis 

resultantes do AVC. 

Vários estudos8'21,22'23,24'25'26 têm colocado em evidência a relação do AVC 

nas deficiências, nas incapacidades e na sintomatologia depressiva, embora se 

encontre alguma heterogeneidade quanto ao tipo de estudo, tipo de 

deficiências em análise e tipo de instrumentos de avaliação utilizados. 

Do conjunto das deficiências e incapacidades pós-AVC, a incontinência, a 

sintomatologia depressiva e as limitações no desempenho das actividades da 

vida diária, como o caminhar, cuidar da higiene pessoal e da alimentação, são 

aquelas que maiores implicações negativas têm na qualidade de vida do doente 

e do prestador. 

A incontinência é uma sequela importante pós-AVC porque apresenta 

uma elevada prevalência e está associada à mortalidade e ao prognóstico do 

AVC e especificamente à qualidade de vida do doente e prestador. Um estudo 

observacional de base hospitalar identificou 4 1 % de doentes com incontinência 

urinária, 3 1 % com incontinência fecal e 20% com disfagia27. De acordo com 

outro estudo, 5 1 % dos sobreviventes de AVC ficam com incontinência urinária e 

23% com incontinência fecal24. Estima-se que 29% de doentes ficam com 

afasia, 24 horas pós-AVC21. 

A prevalência da incontinência está associada às lesões no lobo frontal 

em 100%, às lesões medulares em 55%, à área lenticulocapsular em 45% e ao 

território da artéria cerebral média em 40% das situações clínicas27. Em 

Portugal16 observou-se que 48% dos doentes com AVC estavam incontinentes 

no momento da alta. 

No período de um ano, o risco de morte entre os doentes com AVC 
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agudo e incontinentes é superior em 3,9% relativamente aos continentes19,24. 

Três meses após o AVC, as infecções urinárias representam 23% das 

complicações médicas, estimando-se que os sobreviventes de AVC, que 

recuperem a continência nos primeiros dias, tenham uma baixa mortalidade23. 

Geralmente, a incontinência provoca fortes sentimentos de vergonha, 

constrangimento e dependência. Contudo, as consequências físicas e 

psicológicas da incontinência urinária nos doentes mais idosos são 

frequentemente sub-estimadas, podendo desencadear depressão, isolamento 

social e institucionalização. 

A incontinência altera significativamente o quotidiano dos doentes, não 

só no que se refere às actividades da vida diária, mas, também, no que diz 

respeito ao emprego dos indivíduos mais jovens, que muitas das vezes se vêem 

obrigados a abandoná-lo porque não conseguem desempenhar as suas tarefas 

como antes ou, simplesmente, pela vergonha e receio de que um episódio de 

incontinência os deixe embaraçados perante os colegas. O mesmo se aplica às 

relações com os amigos e até com familiares, gerando um crescente 

distanciamento e consequentemente um decréscimo da sua qualidade de vida. 

Em síntese, a incontinência está associada à gravidade do AVC devido à 

sua relação com a mortalidade, com as deficiências, com a influência no 

desempenho quotidiano dos sobreviventes que por sua vez estão relacionados 

com a qualidade de vida do prestador. 

Também a sintomatologia depressiva, onde se enquadram os aspectos 

emocionais, afectivos, cognitivos, motivacionais, assim como a ansiedade e o 

stress, é uma das sequelas importantes do AVC. 

Um estudo de base hospitalar21 com uma amostra de 202 doentes refere 

que 1A dos doentes com mais de 40 anos apresentam um estado de 

desorientação agudo, associado a uma perda cognitiva (p=0,006). Outros 

estudos 23'27<28<29<30 referem prevalências ainda durante o internamento e até aos 

3 meses entre os 16% e os 25%. Nestes estudos, aos 6 meses pós-AVC, a 

prevalência varia entre os 50% e os 53% e aos 12 meses varia entre 36% e os 

42%. 

Ainda outros estudos31,32 encontraram prevalências de sintomatologia 
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depressiva semelhantes, no momento da alta, que variam entre 16%, 18% e 

25%, diminuindo após um ano para 12%, mas três anos depois 25% dos 

sobreviventes voltam a apresentar sintomas de depressão. Um outro estudo de 

base8 hospitalar encontrou 28% de doentes com incapacidades cognitivas, 23% 

apresentaram valores sugestivos de sintomatologia depressiva e 19% estavam 

ansiosos. 

De facto, a sintomatologia depressiva é também uma consequência 

importante do AVC influenciando a recuperação e a qualidade de vida do 

doente e do prestador. 

Por último, as incapacidades motoras são uma resultante importante do 

AVC, na medida em interferem com o quotidiano (independência/dependência) 

do doente e do seu prestador. 

Um estudo observacional11 refere que aos 3 meses pós-AVC, 85% dos 

doentes estavam consideravelmente incapacitados de caminhar e 37% 

necessitavam de algum tipo de assistência nas actividades da vida diária. 

Dos sobreviventes de AVC com recuperação incompleta, estima-se que 

cerca de 460/100.000 sobrevivem com deficiências e incapacidades daí 

decorrentes, em ambos os géneros. A recuperação entre os sobreviventes de 

AVC é maior nos homens (50%) do que nas mulheres (37%)15. 

Por outro lado, as quedas, que estão associadas às dificuldades motoras, 

representam 25% das complicações de saúde aos 3 meses, 36% aos 6 meses e 

49% aos 18 meses23. 

A disfunção motora está presente em cerca de 70% a 80% dos 

sobreviventes de AVC isquémico33, associada a baixos níveis de recuperação, 

sendo descrita como primeira causa de deficiência e incapacidade, entre os 

adultos, nos países ocidentais34. 

Os estudos feitos no âmbito do "McGill Stroke Rehabilitation Research 

Program" 35 referem que 85% dos doentes no primeiro mês pós-AVC, têm 

limitações na velocidade da marcha, 68% evidenciam movimentos físicos lentos, 

37% precisam de alguma assistência nas actividades básicas do quotidiano e 29% 

estão totalmente incapacitados para as actividades da vida diária. Um ano após o 

AVC, 73% destes doentes têm ainda limitações na velocidade da marcha, 51% têm 
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necessidade absoluta de cuidados nas actividades da vida diária e 67% dos doentes 

referem que a sua saúde física está pior do que esperavam. 

Numa "coorte"8 de 106 doentes com AVC isquémico, avaliados aos 3 meses 

pós-alta, 13% estavam gravemente incapacitados, 16% moderadamente 

incapacitados, 37% ligeiramente incapacitados e 34% estavam funcionalmente 

independentes. Do total dos doentes incapacitados, 57% dependiam de ajuda para 

tomar banho, 52% não conseguiam subir escadas, 46% e 41% estavam 

dependentes de ajuda para se vestir e alimentar, respectivamente. Ainda, 31% 

estavam incontinentes e 26% não conseguiam transferir-se da cama para uma 

cadeira. 

Um estudo realizado a nível Europeu16 refere que 83% dos doentes da 

amostra do Hospital Garcia da Horta apresentavam paralisias, 72% problemas 

de linguagem e 24% problemas de deglutição. 

Quando um sobrevivente de AVC não consegue movimentar-se ou 

transferir-se da cama para a cadeira de rodas, deambular sozinho, fazer uso do 

quarto de banho ou simplesmente vestir-se, subir e descer escadas, toma-se 

um problema sempre constante para a família. Isto porque o AVC causa graus 

diferentes de incapacidades que implicam respostas diversas. Nesta 

perspectiva, o impacto nas funções do doente e no quotidiano psicológico e 

social do doente e família, podem tornar-se em algo desastroso. 

Em síntese, o conjunto das deficiências, incapacidades e desvantagens 

são um grave problema de saúde pública, na medida em que dão origem a 

problemas médicos, deteriorando a saúde do doente em geral, nomeadamente, 

a sua qualidade de vida e do seu prestador, onerando as famílias e a sociedade. 

A este nível, os AVCs têm merecido a atenção da OMS no que se refere 

às orientações de prevenção e controlo da doença e a preocupação dos países, 

em particular na concepção e implementação das políticas operacionais de 

combate à doença e aos seus impactos na sociedade, na família e nos 

prestadores. 

Em concreto, a prestação de cuidados aos doentes com AVC e a 

continuidade dos cuidados de saúde pós-alta é um domínio das políticas de 

saúde que está a merecer uma atenção recente e crescente entre nós. 
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Qualidade de vida e prestação de cuidados 

Muitos dos doentes com AVC são cuidados pelos familiares, os quais têm 

de suportar o impacto desta doença no seu quotidiano percepcionado como 

devastador. Os membros da família mais chegados, particularmente esposas 

(29%) e filhas adultas (23%), têm maior tendência a dar assistência aos 

doentes com AVC mais idosos com necessidades físicas e psíquicas do que os 

outros membros da família. A maioria dos prestadores é constituída por um 

conjunto de mulheres com idades entre os 40 e os 65 anos36. 

Vários estudos têm feito uma caracterização sócio-demográfica dos 

prestadores, no sentido de determinar quem são, para além do tipo de relação 

que existe no contexto dessa mesma prestação de cuidados. 

Um trabalho de revisão34 refere que a maioria dos prestadores são 

esposas com taxas situadas entre os 85% e os 100% na maior parte dos 

estudos e as taxas de prestação de cuidados entre as filhas adultas varia entre 

os 23% e os 37% do total dos prestadores. A média das idades dos prestadores 

varia entre os 56,3; 58; 67,6; 78,2 e 82,0 anos de idade, nos diversos tipos de 

estudos. 

A prestação de cuidados, quer seja feita por envolvimento emocional e 
afectivo, por uma questão de responsabilidade sentida como uma obrigação 
para restabelecer a igualdade de reciprocidade das relações interpessoais e 
inter-geracionais, por compaixão, por culpa, pela expectativa de recompensa ou 
por uma complexa combinação de factores, pode ter uma variedade de efeitos. 

Cuidar de um doente com AVC envolve um conjunto de tarefas, 
associadas às dependências resultantes das sequelas físicas e psíquicas pós-
AVC em que a componente sócio-emocional de relação interpessoal com o 
doente é determinante. 

Neste sentido, a prestação de cuidados é algo extremamente exigente e 
emocionalmente desgastante quando associado às incapacidades e 
perturbações emocionais do doente. O conjunto destes problemas associados 
às características do AVC afecta as actividades sociais da família e dos seus 
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elementos, sobretudo os mais próximos no parentesco, ao nível das relações 

interpessoais, amizades, intimidade, liberdade, actividades de ócio e no 

trabalho, introduzindo na dinâmica familiar novos desafios. 

A prestação de cuidados envolve, na maioria das situações, um 

comprometimento a longo prazo, o qual desgasta os recursos físicos e 

emocionais do prestador de cuidados. 

Um dos factores que contribui para essa situação é a incerteza, 

relativamente à evolução da doença e ao impacto quotidiano das tarefas de 

cuidar. Como o estado de saúde do doente que recebe os cuidados tem, ou 

pode ter, tendência a piorar, novas exigências são remetidas ao prestador que, 

por sua vez, geralmente necessita de modificar certos aspectos na sua relação 

com ele. 

Como a maioria são mulheres de meia-idade, estas estão mais 

vulneráveis aos efeitos da sobrecarga que afecta os prestadores36. 

Também os prestadores empregados têm, muitas vezes, de fazer ajustes 

nos seus horários de trabalho para poderem cumprir com a prestação de 

cuidados da sua responsabilidade. Cerca de 9% dos prestadores desistiram do 

seu emprego para poderem cumprir o seu papel e cerca de metade afirmaram 

que as exigências da prestação de cuidados os "obrigava" a reduzir as suas 

horas de trabalho ou a tirarem licenças sem vencimento36. 

A ansiedade, o stress, as emoções percepcionadas pelos prestadores 

durante a fase inicial ou aguda e durante a fase crónica, estão relatadas como 

tendo um efeito negativo no seu bem-estar físico, psicológico e social. A 

depressão entre os prestadores chega a atingir os 52%, sendo a sintomatologia 

clínica mais associada à baixa qualidade de vida destes36. Associada à 

depressão surgem entre os prestadores problemas associados à ansiedade, 

frustração e excessivo sentimento de culpa e auto-censura. Um estudo 

recente37 refere que quando os prestadores são inquiridos acerca dos 

problemas resultantes da sua prestação de cuidados, os problemas psicológicos 

são citados duas vezes mais do que os outros problemas. 

Algumas alterações emocionais, como o desenvolvimento de uma 

pequena discórdia ou capricho ou a recusa do doente em se alimentar, 
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conduzem frequentemente a estados de ansiedade, stress, desgaste emocional 

e isolamento entre o doente e o prestador tornando-se a relação um fardo 

difícil de suportar. 

Por isso, os prestadores preocupam-se com o declínio da sua própria 

saúde e com o efeito que esta situação possa acarretar na sua capacidade de 

realizar as tarefas essenciais ao familiar que recebe os cuidados37. 

A prestação de cuidados pode também ter influência nas relações sociais 

e interpessoais. Os tempos livres e as actividades de lazer são restringidos e os 

prestadores sentem-se socialmente isolados e sozinhos. Os conflitos com outros 

membros da família também costumam ocorrer, relativamente às 

responsabilidades e deveres que a situação implica38. 

As perturbações relativas ao padrão normal de sono, falta de apetite e 

queixas psicossomáticas são igualmente frequentes e surgem associados à 

sobrecarga presente nos prestadores 37. Movimentos como levantar, transportar 

objectos e outras exigências relativas a certos aspectos da prestação de 

cuidados podem causar problemas físicos. 

Muitos prestadores têm pouca ou nenhuma experiência nestas tarefas e 

não estão conscientes, muitas vezes, ou desconhecem, as técnicas mais 

adequadas a determinados aspectos relativos específicos da prestação de 

cuidados. 

Nesta linha de pesquisa, alguns estudos referem que a seguir ao AVC 

surge uma mudança, geralmente para pior, nos níveis de integração social dos 

doentes e dos prestadores30,39. Mais especificamente, quer uns quer outros, 

tendiam a ter uma diminuição na quantidade e qualidade das actividades, 

especialmente nas actividades de tempos livres realizadas fora de casa. Os 

níveis de integração social reduzem-se a contactos esporádicos com familiares e 

vizinhos. Por isso, os tempos livres têm sido associados à satisfação com a vida 

e estudados extensivamente podendo tornar-se numa variável útil para o 

estudo da qualidade de vida dos doentes pós-AVC e seus prestadores. Após o 

AVC assiste-se a uma redução das actividades físicas e de ocupação dos tempos 

livres, mais vincada até aos 3 meses. Mas, 1 ano após o AVC, muitos dos 

doentes sobreviventes já conseguem realizar algumas actividades sozinhos ou 
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irem de férias33. 

A capacidade de integração a nível familiar é outro indicador do impacto 

do AVC, sendo a participação, o envolvimento na vida familiar e a qualidade da 

actividade sexual algumas das dimensões utilizadas para avaliar a integração no 

contexto familiar. De facto, após o AVC a dinâmica familiar tem tendência a 

alterar-se, havendo muitas vezes necessidade de alteração dos papéis 

desempenhados na estrutura da família. 

Vários estudos têm vindo a sugerir que as pessoas que prestam cuidados 

a familiares durante longos períodos, como acontece na maior parte dos casos 

de familiares de doentes dependentes, frequentemente sofrem alterações 

adversas em várias e importantes áreas da sua vida: alterações na vida familiar 

e social, problemas económicos e laborais, cansaço e desgaste prolongados, ao 

nível físico e psíquico40. 

Este conjunto de impactos negativos, frequentemente vivido num 

complexo contexto de preocupação constante, conflito, perda, luto, raiva, culpa 

e ressentimento, rapidamente conduz a situações de percepção da baixa 

qualidade da saúde física e psíquica entre os prestadores. 

A prestação de cuidados afecta a saúde física e psíquica dos prestadores 

e, neste sentido, alguns estudos sugerem a ocorrência de alterações no sistema 

imunitário, para além de perturbações de sono, fadiga crónica, hipertensão 

arterial e outras alterações cardiovasculares40. Mas é sobretudo na área da 

saúde mental que os efeitos da prestação de cuidados a familiares mais se 

fazem notar, com níveis de depressão e ansiedade superiores aos da população 

em geral40. A depressão é o quadro clínico que mais frequentemente ocorre 

manifestando-se no prazo de um ano após o início da situação de prestação de 

cuidados. Especialmente no caso da prestação de cuidados a familiares com 

doença de Alzheimer40, apontando-se para que cerca de metade estarão 

clinicamente deprimidos, principalmente devido ao isolamento social resultante 

da degradação do convívio social. 

As estimativas recentes mostram que a taxa de depressão entre os 

prestadores dos idosos acamados oscila conforme o tipo de estudos, entre os 

43% e os 46 %, ou seja, é três vezes superior às taxas da população 
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representativa de indivíduos de meia-idade e idosos (14%-16%). Por outro 

lado, a depressão e a situação de exaustão do prestador são apontadas como 

causas comuns para a interrupção dos cuidados ao domicílio40. Especialmente 

manter um idoso demenciado na comunidade está estreitamente relacionado 

com o grau de apoio familiar efectivo e que a institucionalização pode estar 

mais relacionada com as atitudes e o bem-estar do prestador do que 

propriamente com o grau de incapacidade do doente. As situações de crise e 

mesmo de ruptura são frequentes e a única forma de aliviar a sobrecarga 

pessoal e familiar de quem cuida dos idosos doentes é, de facto, conhecer e 

poder intervir junto desta população, antecipando-se às suas necessidades 

específicas e apoiando o seu esforço, evitando que surjam situações de 

descompensação que além de prejudiciais ao próprio, precipitam 

frequentemente a institucionalização, que é, afinal, o que se pretende evitar40. 

Um estudo realizado em Espanha refere que a prestação de cuidados a 

familiares incapacitados constitui uma sobrecarga física e psicológica e que a 

depressão é, efectivamente, uma alteração da saúde que frequentemente 

ocorre nessa situação41. 

As pesquisas actuais sobre a situação de saúde dos prestadores de 

cuidados a familiares idosos e/ou doentes já não se centram exclusivamente 

nas exigências objectivas, ou seja, na quantidade de tempo gasto na prestação, 

dinheiro gasto nos cuidados, problemas de comportamento do doente, 

disrupção da vida social e isolamento, mas também nos aspectos 

percepcionados da prestação de cuidados como os estados emocionais e de 

ansiedade no acto de cuidar e as estratégias de coping adoptadas42. 

A sobrecarga objectiva estará basicamente relacionada com a situação 

de doença/dependência, com o tipo de cuidados necessários e com as 

repercussões da situação na vida do prestador em termos de saúde, emprego, 

vida social e aspectos financeiros. A denominada sobrecarga subjectiva 

resultará, por seu lado, da resposta emocional do prestador a toda a situação, 

incluindo a forma como ele sente a situação de sobrecarga e o seu grau de 

desânimo, ansiedade ou depressão42. 

Outros estudos apontam também para que uma grande parte do stress 
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associado à situação de prestar cuidados a um familiar doente, terá menos 

relação com a quantidade de tarefas objectivas ou com o grau de dependência 

física ou mental do que propriamente com os elementos emocionais da situação 

e a forma como ela é percebida pelas partes envolvidas e em especial pelo 

prestador40. 

Nesta perspectiva, a avaliação da situação por parte da pessoa depende 

em boa medida do significado pessoal que atribui ao que vai acontecendo, em 

função de características mais ou menos estáveis da sua personalidade, mas 

que ainda assim é objecto de uma constante procura de mudança e 

reformulação, como resultado de mudanças no meio ambiente ou da relação da 

pessoa com esse meio, variando também as suas formas de se relacionar com a 

situação em cada momento. 

Deverá ser à luz destas características que o impacto dos acontecimentos 
do quotidiano, associado à adaptação à doença e ao esforço de prestação de 
cuidados poderá ser compreendido40. 

Por isso, transpondo-se este modelo para a questão da sobrecarga dos 
prestadores, a situação não se poderá avaliar apenas com base na natureza dos 
factores ou acontecimentos em si mesmos, mas antes através da percepção 
que cada indivíduo tem acerca deles. 

Assim, factores como a idade, o género, a raça, o grupo étnico, o tipo de 

relações prévias e a rede social de apoio têm de ser tidos em consideração para 

a compreensão da problemática e para a definição de linhas gerais de 

investigação a nível do indivíduo e família. Nesta análise tem que se ter em 

conta o conjunto das percepções pessoais resultantes dos vários elementos da 

situação, independentemente das suas raízes étnicas ou culturais43. 

Prestadores Informais de Cuidados 

Um estudo de meta-análise sobre o impacto do AVC nos prestadores de 
cuidados informais (prestadores) refere que a maioria dos estudos não 
apresentava uma definição de prestador34. Essa definição é frequentemente 
divergente, quer quanto ao contexto do estudo, quer quanto à época em que é 
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realizado. Evoluiu com o tempo, na medida em que a " Epidemiologia das 

Doenças Crónicas " foi colocando em evidência a importância da prestação de 

cuidados informais no bem-estar geral do doente e na eficácia da terapêutica 

de manutenção. 

A prestação de cuidados informais é frequentemente associada à 

prestação de cuidados no contexto familiar. Contudo, a prestação de cuidados 

desenvolvidos por amigos e por vizinhos tem as mesmas características 

daqueles que são efectuados por familiares. 

A primeira característica é que a prestação de cuidados informais assenta 

em relações sociais de solidariedade social, isto é, organiza-se exclusivamente 

de acordo com os princípios organizativos da comunidade (sociedade 

providência, da família, dos vizinhos e amigos) e da reciprocidade, colocando 

permanentemente em tensão a definição das obrigações para com aqueles que 

nos são próximos. É claro que a solidariedade social pode ter origem no 

mercado, no estado ou na comunidade e organizar-se de acordo com os 

princípios da troca, da redistribuição ou da reciprocidade. 

O princípio da troca tem origem no mercado (troca mercantil com preço 

estabelecido pelo mercado), o princípio da redistribuição é organizado pelo 

Estado, os bens e serviços são trocados com base num "preço social" a 

reciprocidade está associada à comunidade e a troca faz-se com base em 

relações sociais de solidariedade primária, correspondentes a relações 

estabelecidas ao nível primário de apropriação social e de constituição da 

identidade, que incluem redes de parentesco, co-residência, comensalidade, 

vizinhança e amizade, que são frequentemente accionáveis em situações de 

necessidade, como, por exemplo, em situações de doença e dependências daí 

decorrentes. 

De acordo com estes princípios, um prestador é aquele(a) que cuida e 

assiste, gratuitamente, às necessidades básicas e psicossociais de pessoas em 

situação de dependência física e psíquica, no domicílio de um deles. A 

actividade de assistir é uma relação heterogenia exercida fora do mercado, isto 

é, não obedece às regras da procura e oferta de prestação de bens e serviços, 

sendo regulada pelo princípio de gratuitidade e de reciprocidade. Esta relação é, 

20 



Introdução 

mesmo assim, heterogénea porque assistir envolve vários tipos de tarefas, 

sendo algumas delas praticamente invisíveis. 

A decisão acerca de quem presta cuidados segue um princípio de 

substituição. Se a esposa está disposta, é ela provavelmente quem vai prestar 

os cuidados. Se a esposa não pode, uma filha adulta tornar-se-á a primeira 

prestadora de cuidados. Perante a inexistência de filhas, serão as noras, os 

genros ou outros familiares, vizinhos ou amigos que estarão mais propensos à 

prestação de cuidados40. 

Na verdade, a existência de suporte social fornecido pela família ou por 

outras pessoas próximas do doente com AVC torna-se fundamental, na medida 

em que tem grande influência na sua qualidade de vida e uma relação estreita 

com a sua sobrevivência. Convém, no entanto, definir a noção de suporte 

social. Trata-se de um conceito complexo e multidimensional, que poderá ser 

definido como o total das trocas sociais, emocionais e instrumentais, com os 

quais o indivíduo é envolvido tendo uma consequência subjectiva, em que o 

indivíduo se vê como um objecto de valor continuado aos olhos dos outros, 

significantes para si. 

Uma série de investigadores tem começado a examinar os efeitos do 

apoio social nas vítimas de AVC. Por exemplo, a maioria dos sobreviventes de 

AVC são capazes de continuar a viver na comunidade com o apoio de um 

prestador37. Estes dados apontam para uma relação significativa entre 

incapacidade e apoio social, demonstrando a existência de uma relação entre a 

taxa de progresso na reabilitação de AVC e a maior empatia na família. 

Torna-se claro que quer o apoio social da família, de amigos e da própria 

comunidade, quer a possível existência de uma relação afectiva íntima, têm 

uma eficácia de protecção contra os efeitos psicossociais negativos do AVC. Da 

mesma forma, torna-se evidente que um suporte social inadequado ou a sua 

inexistência conduz muitas vezes ao isolamento constituindo-se, pois, como 

factor de risco nos efeitos pós-AVC. 

Mas exigências, tais como prover ajuda nas actividades da vida diária, 

podem conduzir a elevados níveis de responsabilidade entre os prestadores, 

encargo este que está relacionado com problemas físicos, isolamento social e 
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sofrimento emocional . 

As exigências da prestação de cuidados podem criar stress que é gerado 

pela sobrecarga de que o prestador é alvo e, por fim, pôr em causa o seu bem-

-estar e o do próprio doente, na medida em que as tarefas relativas aos 

cuidados prestados podem ser realizadas com dificuldades e/ou tidas como uma 

obrigação. 

Neste sentido, a integração do doente e do prestador no grupo de 

amigos facilita a sua recuperação emocional, como também constitui um 

suporte a nível das relações estabelecidas com o exterior. Por mais simples que 

seja determinada tarefa pode constituir algo extremamente difícil de realizar 

por parte do sobrevivente ao AVC, se implicar um grande esforço físico ou até 

cognitivo, pelo que será importante a adaptação do espaço físico em que a 

pessoa se encontra inserida e a adequação às suas necessidades específicas. 

Um estudo realizado a nível europeu45 sobre a responsabilidade familiar 

pelos dependentes idosos das comunidades europeias, refere que por toda a 

Europa, a família é o centro da responsabilidade pelos idosos dependentes, 

quaisquer que sejam as estruturas familiares, sociais e sócio-políticas de um 

País. Este facto é ignorado pela opinião pública, incluindo as próprias pessoas 

que prestam cuidados, apesar de existirem convicções estereotipadas da 

existência de um não compromisso familiar face aos ascendentes dependentes 

e dos sinais de tomada de consciência por parte dos responsáveis pelas 

decisões sócio-políticas, da necessidade de aplicação de medidas que apoiem, 

este tipo de produção familiar, ou seja, a tomada de consciência na 

implementação de medidas de apoio à família enquanto produtora de bens e 

serviços de suporte aos cuidados informais necessários aos doentes com AVC. 

A agravar a preocupação sobre a prestação de cuidados está a mudança 

na estrutura familiar no conjunto dos países europeus, com a passagem de um 

modelo de coabitação dos diversos membros do grupo, para um modelo de não 

coabitação da parte dos filhos que deixam a casa dos pais entre os 16 e os 24 

anos. Em Portugal os Censos de 1991 revelam que o número médio de pessoas 

por agregado familiar é de 3,1 e nos Censos de 2001 o número baixou para um 

valor médio de 2,8 pessoas por agregado, deixando perceber uma mudança na 
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estrutura familiar portuguesa. Cumulativamente, as tarefas de prestação de 

cuidados têm tendência a tornarem-se um esforço de longa duração, se 

associarmos o facto de as pessoas viverem mais tempo, mas potencialmente 

com mais incapacidades. 

Estes aspectos têm merecido a atenção das políticas nacionais de saúde, 

sobretudo aquelas que dizem respeito aos cuidados continuados aos doentes 

crónicos e, especificamente, às repercussões sócio-familiares do AVC46. 

A qualidade de vida e sintomatologia depressiva dos 

prestadores de cuidados informais aos doentes com AVC 

Os estudos sobre o AVC têm incidido predominantemente sobre os 

factores de risco e o prognóstico desta doença na qualidade de vida do doente 

em comparação com os estudos que analisam a associação entre as 

deficiências e incapacidades resultantes e a sintomatologia depressiva e a 

qualidade de vida dos prestadores. As elevadas taxas de cronicidade, 

associadas aos danos físicos e psíquicos, às deficiências e incapacidades do 

doente afectam 5,12,15,18,23,27,28,31,32,34,38,47,4s a q u a l j d a d e d e v i d a d o p r e s t a d o | . 

com implicações nas actividades da família, tais como o trabalho, as relações 

sociais e o bem-estar, tendo em conta o facto de se de cuidar de um familiar 

com AVC. 

Contudo, estes estudos têm vindo a ganhar importância na medida em 

que a cronicidade e as dependências, associadas à sintomatologia depressiva e 

à qualidade de vida do doente, colocam problemas novos à família. Estes 

problemas situam-se no domínio dos cuidados ao doente e das relações sociais 

em geral, originando sintomatologia depressiva e baixos níveis de qualidade de 

vida nos prestadores, tornando este problema relevante do ponto de vista 

clínico e social, com importância crescente para a Saúde Pública. 

Os estudos acerca da associação entre o AVC e a qualidade de vida dos 

prestadores surgiram nas décadas de 1980-1990, colocando a sua atenção na 

associação entre variáveis relacionadas com o doente, tais como as 

dependências físicas e cognitivas, a depressão, a qualidade de vida do doente, 
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e as variáveis relacionadas com o prestador tais como, a duração da prestação 

de cuidados, a idade, o género, a sintomatologia depressiva e a qualidade de 

vida deste. 

De acordo com estes trabalhos, os prestadores apresentam, com 

frequência, sintomas depressivos e baixos níveis de qualidade de vida, 

associados às deficiências e incapacidades,30'38,49,50 à depressão e qualidade de 

vida do doente,8,49,50,51 duração da prestação de cuidados incluindo a fase 

aguda e crónica do AVC34,47 e, finalmente, à idade, género e grau de parentesco 

do prestador relativamente ao doente 49,50. 

Um estudo de seguimento refere que a probabilidade dos prestadores 

evidenciarem sintomas depressivos está significativamente associado ao grau 

de incapacidade dos doentes (p<0,01)49. As mulheres prestadoras têm uma 

probabilidade maior do que os homens prestadores de apresentarem sintomas 

de ansiedade (p<0,01)49, quando cuidam de doentes com deficiências e 

incapacidades moderadas a graves. 

Os prestadores dos doentes com incapacidades na marcha, na 

alimentação, no vestir, no uso do quarto de banho, em transferir-se da cama 

para a cadeira de rodas e com incontinência têm piores valores na avaliação da 

sintomatologia depressiva, comparativamente aos prestadores dos doentes com 

maiores índices de autonomia (p<0,005)49. Os prestadores dos doentes 

impossibilitados de se vestirem sozinhos têm mais sintomas depressivos 

comparativamente aos outros prestadores cujos doentes estão autónomos 

neste domínio (p <0,01)49. 

Vários estudos identificaram valores de sintomatologia depressiva entre 

13% e 42%, entre os prestadores, embora esta variação traduza o uso de 

métodos de avaliação diferentes52,53,54. Os prestadores do género feminino, que 

são 70% a 100%8 do total, têm maior probabilidade de apresentarem 

sintomatologia depressiva comparativamente aos prestadores do género 

masculino (p<0,01).49 Em dois estudos de seguimento refere-se que ao longo 

do tempo da prestação de cuidados, a depressão entre os prestadores oscilou 

entre os 30% aos 3 anos55 e 2 1 % aos 5 anos56, respectivamente. 

Após o AVC verifica-se uma deterioração das condições sociais das 
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famílias, sendo a qualidade de vida ou satisfação com a vida gravemente 

afectada39. A dinâmica familiar tem tendência a alterar-se relacionando-se por 

outro lado com uma necessidade de alteração dos papéis sociais 

desempenhados, de tal forma que passam a ser os cônjuges e/ou os filhos a 

cuidarem dos doentes, num momento em que a maioria deles tem 

responsabilidades no que respeita ao trabalho e a outros domínios da vida 

familiar e social. A relação com o cônjuge é mais afectada, pois este terá de 

tomar para si todas as responsabilidades referentes à gestão da casa e às 

actividades sociais do quotidiano. 

Neste contexto de perdas funcionais e sociais, os prestadores e os doentes 

têm tendência a isolarem-se dos contactos e das relações sociais evidenciando 

um handicap social de integração. Viitanen et ai37 referem que 14% dos 

sobreviventes de AVC têm um handicap social de integração que está 

significativamente associado à redução do nível global da qualidade de vida. 

Neste sentido, alguns estudos têm analisado a associação entre as 

características do AVC e a qualidade de vida do prestador sobretudo quando 

são esposas50 referindo-se que a qualidade de vida do prestador se degrada 

com o tempo. Ainda nesta linha de pesquisa, observam-se elevados níveis de 

sobrecarga emocional dos prestadores que variam entre os 30% aos 3 anos e 

2 1 % aos 5 anos, entre os prestadores dos doentes com AVC, dependendo estes 

valores do tipo de estudo e tamanho da amostra51. 

Um estudo41 sobre a sobrecarga dos prestadores dos doentes com AVC 

mostrou que, um ano após o AVC, 42% destes evidenciaram desgaste 

emocional e 56% baixos níveis de qualidade de vida, independentemente das 

incapacidades, do género e do estado psíquico dos doentes. Neste estudo, 

refere-se que as variáveis significativamente associadas à baixa qualidade de 

vida dos prestadores são as incapacidades e a depressão do doente, como já 

demos conta anteriormente. Os valores médios encontrados variaram 

significativamente quando se avalia um doente com incapacidade grave ou 

moderada (12,9 versus 7,72; p=0,008) ou depressão major ou minor (11,8 

versus 6,6; p=0,0002). 

Os domínios da qualidade de vida que mais afectam os prestadores são a 
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vida social (72%), o financeiro (54%), a saúde (54%), as relações interpessoais 

(44%), a relação sexual (38%) e o trabalho (28%)50. Outro trabalho53 refere 

que 79% dos prestadores apresentam perturbações emocionais, disrupções nas 

actividades sociais (79%), falta de tempos livres (55%), deterioração nas 

relações familiares (35%), que incluem situações de tensão emocional e 

conflitos. 

A prevalência de AVCs, associada à co-morbilidade e ao envelhecimento 

populacional e as mudanças das características das famílias, irão provavelmente 

fazer aumentar as exigências feitas pelos prestadores relativamente aos 

serviços prestadores de cuidados, fazendo aumentar a responsabilidade da 

comunidade, no que se refere à diversificação e aprofundamento dos serviços 

de apoio sociais e sanitários a fornecer pós-alta no domicílio. 

No domínio destas exigências está a necessidade de um melhor 

acompanhamento com programas de apoio social para os doentes e 

prestadores, um maior rigor na vigilância dos sintomas de degradação da saúde 

da família quando têm que cuidar de um doente incapacitado, pois tal afecta a 

saúde física e psíquica do prestador e de outros familiares. 

Neste sentido e de acordo com o Finnstroke Study47, 3 meses pós-AVC os 

sintomas depressivos são frequentes nos doentes e prestadores e as taxas não 

diminuem após um ano. A depressão entre os prestadores 3 meses após o AVC, 

nas áreas geográficas com programas de apoio social, apresenta uma 

prevalência de 42%, versus 4 1 % nas áreas sem programas de apoio 

domiciliário. Um ano após o AVC, a prevalência é de 39% nas áreas com 

programas de apoio e 42% nos distritos sem programas de apoio. Aos 12 

meses verifica-se um agravamento da depressão nas áreas geográficas sem 

programas de apoio social, comparativamente à depressão dos prestadores sem 

programas de apoio social (p=0,036). 

Também os trabalhos sobre as complicações físicas e psíquicas pós-AVC e 

a sua associação com a sintomatologia depressiva e a qualidade de vida do 

prestador concluem, invariavelmente, pela importância e necessidade de se 

fornecer informação acerca das características do AVC, suporte emocional aos 

prestadores e doentes, suporte instrumental aos cuidados informais, tais como 
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ajudas técnicas, apoio económico e apoio domiciliário nas suas diferentes 

valências. A este propósito, alguns estudos57,58'59,60,61'62'63 referem que a 

sintomatologia depressiva evidenciada pelos prestadores e doentes diminui com 

acções de informação e aconselhamento conduzido pelos diversos peritos de 

saúde, tais como médicos, assistentes sociais, enfermeiros, entre outros. Neste 

sentido, aponta-se para a necessidade da existência de programas de 

informação para os prestadores e para os doentes acerca das características do 

AVC e das implicações no seu quotidiano, pois estes tendem a evidenciar ao 

longo do tempo, melhor satisfação com a vida e com a compreensão das 

situações quotidianas relacionadas com a doença, melhor satisfação com os 

serviços prestados, comparativamente com os outros prestadores e doentes 

que não foram incluídos nestes programas58,59. 

Um estudo experimental,59 realizado com o objectivo de avaliar o estado 

emocional e a qualidade de vida dos prestadores, encontrou diferenças 

significativas nas médias dos resultados, 6 meses pós-alta, entre o grupo 

exposto e o grupo não-exposto, na energia (55 versus 45; p=0,02), na saúde 

mental (76 versus 72; p= 0,004), na dor (88,9 versus 77,8; p= 0,03), na 

capacidade física (90 versus 80, p= 0,025), na percepção geral do estado de 

saúde (77 versus 72; p= 0,02), dimensões avaliadas com o Short Form-36. 

Um outro estudo experimental58, usando um procedimento diferente, não 

encontrou diferenças significativas, entre os dois grupos, aos 6 meses, na 

depressão dos doentes e na qualidade de vida dos prestadores quando 

avaliadas com a Hospital Anxiety and Depression e a General Health 

Questionnaire. 

Mais recentemente num outro estudo experimental64 em que a intervenção 

incluía visitas domiciliárias para fornecer suporte emocional, informação e 

resolver problemas aos doentes e seus prestadores, verificou-se que aos 4 

meses após intervenção, os doentes do grupo de intervenção tinham mais 

conhecimentos acerca dos recursos sociais da comunidade estavam melhor 

ajustados física e emocionalmente e conheciam melhor as medidas para reduzir 

futuros acidentes do que os doentes do grupo de controlo. Os prestadores do 

grupo de intervenção também conheciam melhor os recursos sociais da 
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comunidade, estavam melhor adaptados emocionalmente do que os 

prestadores do grupo de controlo. 

Aos 9 meses após a intervenção, os doentes e prestadores do grupo de 

intervenção continuavam melhor adaptados emocionalmente, tinham melhor 

conhecimento dos recursos sociais da comunidade e melhor conhecimento 

acerca do AVC e das medidas para reduzir futuros episódios do que os doentes 

e prestadores do grupo de controlo. 

Os estudos que visam avaliar os efeitos destas intervenções na 

sintomatologia depressiva e na qualidade de vida dos prestadores são reduzidos 

e, para além disso, os desenhos destas investigações diferem quanto ao 

processo de selecção e tamanho das amostras, quanto aos tipos de 

intervenção, quanto aos tempos de avaliação e quantos às escalas usadas na 

medição das variáveis de resultado. Apesar destas limitações os resultados já 

observados sugerem a necessidade de se continuar a aprofundar quer os 

procedimentos de intervenção quer a uniformização das variáveis de resultado 

em análise e instrumentos de medida. 

E neste contexto que as acções de encorajamento para o 

restabelecimento social da vida quotidiana, desenvolvidas com serviços de 

ajuda, informação e aconselhamento aos prestadores via telefone e através de 

visitas domiciliárias, reduzem o risco de sintomatologia depressiva entre os 

prestadores e também o risco de surgirem baixos níveis de qualidade de vida. 
r 

E com base nestes achados que os especialistas e técnicos de saúde 

afirmam que informação é um factor importante, para melhorar a percepção da 

qualidade de vida, para reduzir os níveis de ansiedade, stress e sobrecarga para 

o prestador. Contudo, será necessário ter em atenção que transmitir de forma 

não controlada a informação, pode não ser suficiente para se compreender as 

condições de adaptação necessárias à vida pessoal, familiar e social pós-AVC. 

Dentro desta perspectiva os estudos que avaliam intervenções58,59,63'64 

com grupos controlados por randomização, referem associações significativas 

relativamente à satisfação com o conhecimento obtido acerca do AVC, entre os 

prestadores e doentes sujeitos a programas de educação ou de informação, 

comparativamente aos outros prestadores e doentes dos grupos não-expostos. 
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Em resumo, tendo em conta a elevada prevalência de sintomatologia 

depressiva e a baixa qualidade de vida dos prestadores dos doentes com AVC, 

já conhecida em estudos realizados internacionalmente fez despertar o nosso 

interesse e a necessidade de realizar e avaliar esta intervenção, denotando uma 

preocupação pelo conhecimento e importância deste fenómeno em Portugal, 

como um verdadeiro problema de Saúde Pública. 

Com base nestes pressupostos, realizamos este estudo com o objectivo de 

avaliar os efeitos duma intervenção social na sintomatologia depressiva e 

qualidade de vida do prestador e do seu doente com AVC. 

29 



Participantes e métodos 

PARTICIPANTES E MÉTODOS 

A selecção dos participantes foi feita no Hospital de São João (HSJ), uma 

instituição pública de prestação de cuidados diferenciados de saúde, localizada 

na cidade do Porto. 

Foram convidados a participar no estudo os doentes com um primeiro 

AVC isquémico, ou seja, com um deficit neurológico não-convulsivo e focal, com 

um início abrupto causado por uma redução do fluxo sanguíneo durante alguns 

segundos ou minutos 65 e classificado como tal na Classificação Internacional da 

Doenças (10.a revisão), internados consecutivamente no HSJ, entre Outubro de 

1999 e Setembro de 2000, residentes na cidade do Porto e concelhos limítrofes. 

Foram, também, convidados a participar os seus prestadores de cuidados. 

Os doentes e prestadores eram convidados a participar no estudo dando 

o seu consentimento informado. A Comissão de Ética do Hospital de S. João 

autorizou o estudo. 

Os doentes encontravam-se internados nos serviços do Departamento de 

Medicina e no Departamento de Doenças do Sistema Nervoso. Identificamos 

302 doentes e os seus 302 prestadores. Um doente recusou participar no 

estudo e, por isso, foram seleccionados 301 doentes e 301 prestadores. 

Consideramos prestadores os familiares ou outras pessoas não 

remuneradas, responsáveis pelos cuidados e acompanhamento da vida diária 

do doente. Foi seleccionada, para cada caso, o familiar responsável ou, na 

ausência deste, outras pessoas não familiares que prestam cuidados de forma 

voluntária. 

Os doentes eram identificados diariamente no quadro de registo das 

admissões dos serviços. De seguida era consultado o processo do doente para 

verificar se o diagnóstico estava confirmado por Tomografia Axial 

Computorizada. 

Foram excluídos os doentes analfabetos, com AVC hemorrágico, com AVC 

anterior ao estudo, os que tiveram alta para lares de idosos, os que residiam 

fora da cidade do Porto e concelhos limítrofes e os seus prestadores. 

A randomização foi feita por uma equipa não envolvida na prestação de 
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cuidados depois da selecção dos doentes e seus prestadores. Os pares, doentes 

e prestadores, foram randomizados através de uma tabela de números 

aleatórios gerados por computador. Os doentes e os prestadores foram, assim, 

divididos em dois grupos: O grupo exposto constituído por 152 doentes e 152 

prestadores e o grupo não-exposto por 149 doentes e 149 prestadores. 

No internamento e até 48 horas antes da alta, foi entregue ao doente e ao 

prestador de ambos os grupos, um folheto informativo com os endereços 

completos dos organismos sociais localizados nas suas áreas de residência, 

onde podiam obter recursos sociais. 

O grupo exposto participou numa intervenção social constituída por duas 

visitas domiciliárias de apoio social com a duração de cerca de 15 minutos que 

decorreram no primeiro e no décimo mês após a alta, para reforçar as 

informações contidas no folheto anteriormente fornecido com os seguintes 

objectivos: 

• Fornecer informação acerca dos serviços de apoio social mais próximos; 

• Informar sobre os subsídios a que os doentes tinham direito, 

nomeadamente o complemento de dependência, subsídio para aquisição de 

medicação e subsídio para aquisição de canadianas, cadeiras de rodas e 

camas articuladas; 

• Orientar para os serviços de apoio domiciliário, centro de dia ou centro de 

convívio e de reabilitação. 

As visitas foram efectuadas por um Assistente Social e alunas finalistas da 

licenciatura em Serviço Social treinadas para tal. Aos doentes e ao prestador 

era perguntado se estavam a receber apoio social de alguma das organizações 

indicadas no folheto. Nos casos em que estavam a receber mas era necessário 

aumentar os apoios e nos casos em que não estavam a receber era indicado o 

serviço onde podiam obter o apoio social, orientando-se para o local, os 

horários, o endereço com o número de telefone e o nome das pessoas que 

podiam contactar. Nos casos em que os doentes e prestadores já tinham 

satisfeitos os pedidos, ou não tinham necessidade de apoio no momento, era 

indicado o endereço com número de telefone dos Serviços de Acção Social da 
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sua área de residência, para posterior contacto caso fosse necessário. 

Durante o internamento foram avaliadas as características sócio-

demográficas de 301 doentes e 301 prestadores. Dos 301 doentes, apenas 140 

doentes do grupo exposto e 132 do grupo não-exposto tinham capacidade 

cognitiva e funcional para se avaliar as variáveis de resultado, ou seja, a 

sintomatologia depressiva (IDB) e a qualidade de vida (NHP), pelo que 12 

doentes do grupo exposto e 17 do grupo não-exposto não foram avaliados. 

Aos 3 meses pós-alta avaliámos a sintomatologia depressiva e a qualidade 
de vida de 120 doentes e 132 prestadores do grupo exposto e 116 doentes e 
133 prestadores do grupo não exposto. Perderam-se 16 doentes por 
falecimento, 4 por internamento em lar de idosos e do grupo exposto e 15 
doentes por falecimento e 1 por internamento em lar e respectivos prestadores 
do grupo não-exposto. 

Aos 12 meses pós-alta avaliamos a sintomatologia depressiva e a qualidade 

de vida de 103 doentes e 115 prestadores do grupo exposto e 97 doentes e 

114 prestadores do grupo não-exposto. Perderam-se 15 doentes por 

falecimento e 2 por internamento em lar de idosos e respectivos prestadores do 

grupo exposto e 17 doentes por falecimento e 2 por internamento em lar de 

idosos e respectivos prestadores do grupo não-exposto. 
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Figura 1: Diagrama do estudo para os doentes 
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Figura 2: Diagrama do estudo para prestadores 
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Instrumentos de recolha de dados 

A recolha de informação e aplicação das escalas de avaliação foi efectuada 
por entrevistadores treinados. 

Para a recolha de dados sócio-demográficos utilizou-se um questionário 

34 



Participantes e métodos 

estruturado, de administração indirecta aplicado ao doente ou ao prestador, 

constituído por questões fechadas. Antes da sua administração foi sujeito a um 

pré-teste, para corrigir a sua estrutura e clarificar aspectos ligados ao modo de 

aplicação. 

Para avaliação das incapacidades funcionais dos doentes de ambos os 

grupos no momento da alta e aos 3 e 12 meses, aplicou-se o índice de Barthel 

(ADL)66. É uma escala usada para avaliar o estado funcional dos doentes ao 

nível das actividades da vida diária, tais como, a capacidade do doente para se 

alimentar, fazer a higiene pessoal, controlar esfíncteres, fazer a deslocação 

cama cadeira, capacidade para caminhar, fazer uso da toilet, vestir, tomar 

banho e subir escadas. Cada uma destas actividades é pontuada de 0 a 10 ou 

15 pontos de acordo com o desempenho do doente. O conjunto das 

pontuações varia de 0 a 100 pretendendo reflectir a necessidade de assistência 

que o doente precisa. Os valores mais elevados indicam independência em cada 

uma das áreas funcionais; 

Para avaliação das disfunções cognitivas dos doentes e dos prestadores de 

ambos os grupos no momento da alta, aplicou-se o "Mini-Mental State 

Examination" (Folstein et al.)66. É uma escala de avaliação simplificada das 

funções cognitivas administrada a indivíduos com mais de 65 anos. Inclui 30 

questões para uma pontuação total máxima de 30 pontos. É composta de duas 

partes: A primeira requer apenas respostas verbais e abrange a orientação, a 

memória, a atenção, para uma pontuação máxima de 21 pontos; A segunda 

avalia a linguagem verbal e escrita e a capacidade construtiva, para uma 

pontuação máxima de 9 pontos. Consideram-se portadores de deterioração 

cognitiva, os indivíduos com pontuação igual ou inferior a 24 pontos. 

Também no internamento e no domicílio aos 3 e 12 meses pós-alta, para 

avaliar a sintomatologia depressiva e a qualidade de vida foram aplicados ao 

doente e ao seu prestador: 

- O Inventário Depressivo de Beck (IDB)67 para medir a sintomatologia 
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depressiva._Esta escala foi usada para avaliar a dimensão total das 

manifestações comportamentais da sintomatologia depressiva. É constituída por 

21 categorias de sintomas e atitudes, seleccionadas por observação clínica de 

numerosos doentes deprimidos e que abrangem as manifestações presentes 

nas diferentes intensidades do quadro clínico depressivo. Cada categoria, ou 

seja, cada agrupamento sintomatológico, corresponde a uma manifestação 

comportamental específica da depressão. Os agrupamentos sintomatológicos 

abrangem uma componente afectiva - humor, insatisfação, ódio a si mesmo, 

períodos de choro, irritabilidade, afastamento social; uma componente cognitiva 

- pessimismo, sentimentos de fracasso e de culpabilidade, auto-acusação 

distorção da imagem corporal, incapacidade de decisão; uma componente 

motivacional - desejos suicidas, incapacidade de trabalhar; uma componente 

delirante - sentimento de punição; uma componente física - fatigabilidade, 

hipocondria; uma componente de desvio funcional depressivo - alteração do 

sono, perda de apetite, perda de peso, diminuição da libido. Cada agrupamento 

é constituído por quatro a seis frases dispostas segundo uma ordem crescente 

de intensidade, escolhendo-se a frase que melhor define a forma como se 

sente. As frases estão ordenadas de modo a reflectir a amplitude da gravidade 

do sintoma, variando de uma intensidade neutra, atribuindo-se valor zero, a 

máxima, atribuindo-se valor três, de modo a indicar o grau de intensidade do 

sintoma. As soma dos valores obtidos em cada um dos agrupamentos fornece o 

valor total, variando de 0 a 63 pontos e que permite fazer a classificação da 

sintomatologia depressiva de acordo com a sua intensidade. Os valores iguais 

ou superiores a 16, indicam a existência de sintomatologia depressiva; 

- A Nothingham Health Profile (NHP)66 foi usada para avaliar a qualidade de 

vida de acordo com a percepção pessoal do estado de saúde e o reflexo desta 

em algumas actividades da vida diária. A NHP tem como objectivo avaliar a 

qualidade de vida baseada nas percepções individuais em relação ao estado de 

saúde. Fornece informação relativamente a seis dimensões da qualidade de 

vida que abrangem a mobilidade física com 8 itens, a dor com 8 itens, o sono 

com 5 itens, o isolamento social com 5 itens, as reacções emocionais com 9 

itens e, finalmente, o nível de energia com 3 itens. Esta escala contém na 
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totalidade 38 itens ou questões que podem ser cotadas com 0 se a resposta à 
questão é não e 1 se a resposta é sim. Os resultados obtidos podem ser 
calculados e apresentados em cada uma das dimensões referidas, ou em 
conjunto. 

Estas escalas foram usadas em Portugal em estudos anteriormente 
publicados68. 

Os doentes e os prestadores do grupo não-exposto foram avaliados nos 
mesmos momentos que os doentes e prestadores do grupo exposto. 

Análise dos dados recolhidos 

O armazenamento e análise dos dados foi feito com o recurso ao programa 
informático Epi Info versão 6.04. Para a comparação de proporções utilizou-se o 
teste de qui-quadrado, com correcção de Yates. Para a comparação das médias 
das diferenças entre a avaliação aos 3 meses, aos 12 meses e a inicial, obtidas 
pelas pontuações dos grupos exposto e não-exposto de prestadores e doentes 
foi utilizado o teste Kruskal-Wallis. A análise dos dados foi feita com a intenção 
de tratar. 
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RESULTADOS 

Características sócio-demográficas e avaliação inicial 

Na tabela I apresentam-se as características sócio-demográficas dos 

doentes (sexo, estado civil, idade, escolaridade) e os resultados obtidos na 

avaliação das capacidades cognitivas, das capacidades funcionais, da 

sintomatologia depressiva e da qualidade de vida. 

Tabela I: Características dos doentes 

Não expostos Expostos 
n=149 n=152 p 

Sexo: 
Feminino 
Masculino 

70 
79 

47,0 
53,0 

61 
91 

40,1 
59,9 

69,1 
7,9 

23,0 

0,27 
Estado civil: 

Casado 
Solteiro 
Outros 

93 
7 

49 

62,4 
4,7 

32,9 

105 
12 
35 

40,1 
59,9 

69,1 
7,9 

23,0 0,11 
Idade* 70,5 (12,1) 69,5 (11,1) 0,22 
Escolaridade* 4,5 (1,8) 4,8 (2,3) 0,71 
M M S . * 21,1 

50,9 
(10,5) 24,2 (8,0) <0,01 

IB \ | / * 
21,1 
50,9 (34,9) 56,1 

n=140 
(34,0) 0,20 

n=132 
56,1 

n=140 
(34,0) 

I D B 1 * 17,0 (8,8) 16,4 

66 
74 

(8,3) 

47,1 
52,9 

0,69 
I D B l : 

Não 
Sim 

57 
66 

46,3 
53,7 

16,4 

66 
74 

(8,3) 

47,1 
52,9 0,99 

NHP±*: 
Mobilidade 
Dor 
Sono 
Isolamento social 
Emoção 
Energia 

50,3 
36,4 
52,0 
36,2 
41,7 
67,2 

(31,1) 
(32,8) 
(32,4) 
(32,9) 
(27,3) 
(36,1) 

49,2 
31,2 
53,1 
34,3 
39,9 
65,0 

(33,6) 
(31,4) 
(34,0) 
(35,3) 
(28,9) 
(36,6) 

0,73 
0,23 
0,78 
0,54 
0,46 
0,62 

* Médias e (desvio padrão) 
• Mini-Mental State Exame 
\|/ índice de Barthel 
1 Inventário Depressivo de Beck 
± Nottingham Health Profile 

Os doentes do sexo masculino, são em maior número do que os doentes 
do sexo feminino quer no grupo não-exposto (n=79; 53%), quer no grupo 
exposto (n=91; 59,9%). A distribuição dos sexos pelo grupo não-exposto e pelo 
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grupo exposto e entre os grupos não apresenta diferenças estatisticamente 
significativas (p=0,27). 

Os doentes são maioritariamente casados, não se encontrando 

diferenças significativas na sua distribuição pelo grupo exposto e pelo não-

exposto quanto ao estado civil (p=0,ll). 

Os doentes não-expostos apresentam uma média de idades ligeiramente 

mais elevada do que os doentes expostos, de ambos os sexos. Os não-expostos 

têm uma média de 70,5 (12,1) anos de idade e os expostos 69,5 (11,1) anos 

de idade. A diferença entre a média de idades dos doentes não-expostos e da 

média dos doentes expostos não é estatisticamente significativa (p=0,22). 

Os doentes não-expostos apresentam uma média de anos de 
escolaridade de 4,5 (1,8) e os doentes expostos de 4,8 (2,3). Esta diferença 
não é estatisticamente significativa (p=0,71). 

Quanto às capacidades cognitivas os doentes não-expostos apresentam 

médias mais baixas 21,1 (10,5) do que aos doentes expostos 24,2 (8,0). Esta 

diferença é estatisticamente significativa (p<0,01), o que leva a concluir que 

relativamente às capacidades cognitivas os grupos são diferentes. Os expostos 

apresentam melhores resultados, relativamente à avaliação inicial das 

capacidades cognitivas do que os doentes não-expostos. 

Quanto às capacidades funcionais os doentes não-expostos apresentam 
uma média de 50,9 (34,9) ligeiramente mais baixa do que a média de 56,1 
(34,0) correspondente aos resultados obtidos pelos doentes expostos. Esta 
diferença não é estatisticamente significativa (p=0,20). 

Quanto à avaliação inicial da sintomatologia depressiva e qualidade de 
vida dos doentes foram avaliados n=132 doentes não-expostos e n=140 
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doentes expostos. A média das pontuações obtidas na avaliação da 

sintomatologia depressiva é muito semelhante entre os dois grupos de doentes. 

Os doentes não-expostos apresentam uma média de 17,0 (8,8) ligeiramente 

superior à dos doentes expostos 16,4 (8,3). Esta diferença não é 

estatisticamente significativa (p=0,69). Também se distribuirmos os doentes 

entre os que apresentam sintomatologia depressiva e aqueles que não 

apresentam, em cada grupo e entre os grupos, não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas entre a proporção de doentes não-expostos que 

apresentam sintomatologia depressiva e aqueles que não apresentam 

comparativamente aos doentes expostos com e sintomatologia depressiva 

(P=0,99). 

Na avaliação inicial da qualidade de vida dos doentes, os não-expostos 
apresentam médias das pontuações ligeiramente mais elevadas do que os 
doentes expostos, na mobilidade física 50,3 (31,1) versus 49,2 (33,6), na dor 
36,4 (32,8) versus 31,2 (31,4), no isolamento social 36,2 (32,9) versus 34,3 
(35,3) na reacção emocional 41,7 (27,3) versus 39,9 (28,9) e na energia 67,2 
(36,1) versus 65,0 (36,6). No sono os doentes não-expostos apresentam uma 
média mais baixa 52,0 (32,4) versus 53,1 (34,0) do que os doentes expostos. 
Estas diferenças não são estatisticamente significativas, ou seja, mobilidade 
(p=0,73), dor (p=0,23), sono (p=0,78), isolamento social (p=0,54), emoção 
(p=0,46) e energia (p=0,62). 
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Na tabela I I apresentam-se as características sócio-demográficas dos 

prestadores (sexo, estado civil, grau de parentesco, situação profissional, zona 

de residência, idade e escolaridade) e os resultados da avaliação das 

capacidades cognitivas, da sintomatologia depressiva e da qualidade de vida. 

Tabela I I : Características dos prestadores 

Não expostos Expostos 
n=149 n=152 

125 
27 

82,2 
17,8 

P 
Sexo: 

Feminino 
Masculino 

123 
26 

82,6 
17,4 

n=152 

125 
27 

82,2 
17,8 0,93 

Estado civil: 
Casado 
Solteiro 
Outros 

127 
15 
7 

85,2 
10,1 
4,7 

131 
16 
5 

86,2 
10,5 
3,3 0,81 

Grau parentesco: 
Cônjuge ou filho 
Outros familiares 
Vizinhos e outros 

125 
13 
11 

83,9 
8,7 
7,4 

122 
18 
12 

80,3 
11,8 

7,9 

33,6 
7,2 

38,8 
20,4 

0,65 
Situação 
profissional: 

Empregado 
Desempregado 
Reformado 
Dona de casa 

63 
10 
47 
29 

42,3 
6,7 

31,5 
19,5 

51 
11 
59 
31 

80,3 
11,8 

7,9 

33,6 
7,2 

38,8 
20,4 0,43 

Residência: 
Concelho Porto 
Outros concelhos 

50 
99 

33,6 
66,4 

45 
107 

29,6 
70,4 0,53 

Idade* 55,1 (15,0) 55,6 
5,4 

(15,1) 
(3,0) 

0,71 
Escolaridade* 5,5 (3,0) 

55,6 
5,4 

(15,1) 
(3,0) 0,25 

MMS. 29,7 (0,8) 29,6 
11,8 

(1,1) 
(7,6) 

0,25 
I D B l * 13,7 (8,8) 

29,6 
11,8 

(1,1) 
(7,6) 0,04 

I D B : l 
Não 
Sim 

100 
49 

67,1 
32,9 

111 
41 

73,0 
27,0 

(19,4) 
(18,6) 
(34,7) 
(25,5) 
(24,7) 
(34,6) 

0,32 
NHP+ *: 

Mobilidade 
Dor 
Sono 
Isolamento social 
Emoção 
Energia 

21,3 
15,1 
56,2 
27,2 
37,3 
41,0 

(25,2) 
(24,3) 
(31,5) 
(29,9) 
(25,5) 
(38,6) 

13,7 
11,9 
48,8 
18,8 
32,5 
35,8 

73,0 
27,0 

(19,4) 
(18,6) 
(34,7) 
(25,5) 
(24,7) 
(34,6) 

<0,01 
0,63 
0,06 
0,02 
0,14 
0,33 

* Médias e (desvio padrão) 
•Mini-Mental State Exame 
1 Inventário Depressivo de Beck 
± Nottingham Health Profile 

Os prestadores do sexo feminino do grupo não-exposto são 82,6% 
(n=123) e os expostos são 82,2% (n=125) do total. Os prestadores não-
expostos e expostos não diferem entre si relativamente ao sexo, ou seja, não é 
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estatisticamente significativa esta diferença (p=0,93). 

Relativamente ao estado civil, grau de parentesco, situação profissional, 

zona de residência, idade e escolaridade, os prestadores de ambos os grupos 

são maioritariamente casados, cônjuges ou filhos dos doentes, estão 

reformados, desempregados ou são donas de casa, embora os empregados 

sejam 42,3% entre os não-expostos e 33,6% entre os expostos. Residem na 

maioria nos concelhos limítrofes da cidade do Porto, apresentam uma média de 

idades de 55,1 e 55,6 e uma média de anos de escolaridade de 5,5 e 5,4 entre 

os não-expostos e expostos, respectivamente. Quanto às características sócio-

demográficas dos prestadores não se encontram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos. 

Quanto à avaliação das incapacidades cognitivas os prestadores não-

expostos apresentam uma média das pontuações de 29,7 (0,8) e os expostos 

de 29,6 (1,1). Estes resultados indicam que não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,25) entre os grupos. 

Quanto à sintomatologia depressiva os doentes não-expostos 
apresentam uma média das pontuações de 13,7 (8,8) e os expostos de 11,8 
(7,6). Os resultados obtidos por uns e outros apresentam uma diferença 
estatisticamente significativa (p=0,04). Contudo, quando avaliamos a proporção 
de prestadores do grupo não-exposto que apresentam, ou não, sintomatologia 
depressiva (32,9% versus 67,1%) relativamente à proporção de prestadores do 
grupo exposto que apresentam sintomatologia depressiva, ou não (27% versus 

73%), verificamos que estas diferenças não são estatisticamente significativas 
(P=0,32). 

Os prestadores não-expostos apresentam médias mais elevados do que 

os prestadores expostos em todos os itens da qualidade de vida. Contudo estas 

diferenças não são estatisticamente significativas relativamente à dor, sono, 
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emoção e energia, ou seja, dor (p=0,63), sono (p=0,06), emoção (p=0,14) e 

energia (p=0,33). Todavia, encontram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os prestadores não-expostos e expostos relativamente à 

média dos resultados obtidos na avaliação inicial quanto à mobilidade física 

(p<0,01) e isolamento social (p=0,02), ou seja, o grupo não-exposto é 

significativamente diferente do grupo exposto no que se refere a estes dois 

itens da qualidade de vida. 

Resultados dos doentes e prestadores 

Na tabela III apresentam-se os resultados da avaliação dos doentes aos 

3 e 12 meses. Aos 3 meses avaliaram-se 116 doentes não-expostos e 120 

expostos e aos 12 meses 97 do grupo não-exposto e 103 do grupo exposto. 

Foram avaliadas, aos 3 e 12 meses, as capacidades funcionais, a 
sintomatologia depressiva e a qualidade de vida. 

Tabela I I I : Resultados da avaliação dos doentes 

Avaliação 3 meses pós-alta Avaliação 12 meses pós-alta 
Não expostos Expostos p 

n=116 n=120 

Não expostos Expostos p 

N=97 n=103 
IB\ | / * 11,7 (18,2) 13,4 (18,1) 0,16 6,9 (29,3) 19,7 (25,1) <0,001 
I D B 1 * 1,8 (5,4) 1,1 (7,2) 0,17 3,3 (9,5) -0,3 (6,9) <0,001 
NHP: ± * 

Mobilidade -1,1 (22,8) -7,6 (27,9) 0,17 
Dor 6,3 (28,0) 3,5 (29,9) 0,46 
Sono 9,1 (35,8) 9,8 (32,9) 0,87 
Isolamento 

social 1,2 (26,4) 4,4 (30,8) 0,31 

Emoção 2,7 (21,5) 6,5 (25,7) 0,64 
Energia 5,4 (33,1) -1.2 (37,5) 0.05 

0,3 (29,9) -15,6 (34,9) <0,001 
13,2 (37,5) 0,2 (36,1) <0,01 
13,4 (35,4) -2,4 (37,8) <0,001 

6,9 (33,0) -6,2 (36,1) <0,01 

6,3 (28,3) -4,3 (30,7) 0,03 
5,7 (38,5) -10,9 (41,1) <0,001 

* Médias e (desvio padrão) 
y índice de Barthel 
1 Inventário Depressivo de Beck 
± Nottingham Health Profile 

A média das diferenças entre as pontuações obtidas na avaliação aos 3 
meses e na avaliação inicial, relativamente às capacidades funcionais dos 
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doentes é de 11,7 (18,2) entre o grupo não-exposto e de 13,4 (18,1) entre o 

grupo exposto. A diferença entre a média das diferenças das pontuações 

obtidas pelos dois grupos aos 3 meses, comparativamente com a avaliação 

inicial no que se refere às capacidades funcionais não é estatisticamente 

significativa (p=0,16). 

Quanto à sintomatologia depressiva, a média das diferenças das 

pontuações obtidas entre a avaliação aos 3 meses e a avaliação inicial é de 1,8 

(5,4) para os doentes não-expostos e de 1,1 (7,2) para os doentes expostos. 

Embora a média das diferenças entre as pontuações obtidas pelos doentes do 

grupo exposto aos 3 meses e a avaliação inicial sejam inferiores à média das 

diferenças dos doentes não-expostos, obtidas nos mesmos momentos de 

avaliação, estas não são estatisticamente diferentes (p=0,17). 

Usando outros métodos de análise, isto é, se dividirmos os doentes de 
cada um dos grupos naqueles nos que pioraram, que mantiveram o mesmo 
estado ou que melhoraram verifica-se que os doentes que pioraram são 15,8% 
(n=19) entre os expostos e 12,7% (n=14) entre não-expostos, os que 
mantiveram o mesmo estado sintomatológico são 73,3% (n=88) versus82,7% 
(n=91), os que melhoraram são 10,8% (n=13) versus 4,5% (n=5). Estas 
diferenças entre os doentes dos dois grupos que pioraram que mantiveram o 
mesmo estado e os que melhoraram não são estatisticamente significativas 
(P=0,13). 

Quanto à avaliação da qualidade de vida foram encontradas as seguintes 

médias das diferenças das pontuações obtidas entre a avaliação aos 3 meses e 

a avaliação inicial, para os dois grupos de doentes: mobilidade física -1,1 (22,8) 

no grupo não-exposto versus -7,6 (27,9) no grupo exposto, dor 6,3 (28,0) 

versus 3,5 (29,9), sono 9,1 (35,8) versus 9,8 (32,9), isolamento social 1,2 

(26,4) versus 4,4 (30,8), emoção 2,7 (21,5) versus 6,5 (25,7), energia 5,4 

(33,1) versus -1,2 (37,5). As médias das diferenças entre as pontuações 



Resultados 

obtidas aos 3 meses e na avaliação inicial relativamente à mobilidade e à dor é 

mais elevada entre os doentes não-expostos do que entre os doentes expostos, 

embora essas diferenças não sejam estatisticamente significativas (p=0,17) e 

(p=0,46) respectivamente. Quanto ao item sono, a média das diferenças entre 

as pontuações obtidas aos 3 meses e no início é mais elevada entre os doentes 

expostos do que entre os não-expostos, contudo esta diferença da média das 

diferenças, não é estatisticamente significativa (p=0,87). Embora a média das 

diferenças entre as pontuações obtidas aos 3 meses e no inicio relativas ao 

isolamento social e às reacções emocionais sejam mais elevadas entre os 

doentes expostos do que entre os doentes não-expostos, não são 

estatisticamente significativas (p=0,31) e p=0,649, respectivamente). Quanto à 

energia, a diferença entre a média das diferenças entre as pontuações obtidas 

aos 3 meses e no início pelos doentes expostos e a média das diferenças entre 

as pontuações aos 3 meses e no início pelos doentes não-expostos é 

estatisticamente significativa (p=0,05), ou seja, os ganhos obtidos pelos 

doentes expostos relativamente aos níveis de energia está provavelmente 

associada à intervenção. 

Aos 12 meses, a média das diferenças entre as pontuações obtidas na 
avaliação das capacidades funcionais, comparativamente com a avaliação inicial 
é de 6,9 (29,3) no grupo não-exposto e de 19,7 (25,1) no grupo exposto. A 
média das diferenças encontrada na avaliação do grupo exposto é mais elevada 
do que a média das diferenças das pontuações encontrada no grupo não-
exposto, indicando melhores ganhos do grupo exposto na recuperação 
funcional. Esta diferença da média das diferenças entre as pontuações obtidas 
na avaliação aos 12 meses e na avaliação inicial é estatisticamente significativa 
(p<0,001), ou seja, o grupo exposto apresenta maiores ganhos nas 
capacidades funcionais do que o grupo não-exposto. 

Quanto à sintomatologia depressiva, o grupo não-exposto apresenta uma 
média das diferenças de 3,3 (9,5) e o grupo exposto de -0,3 (6,9) aos 12 
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meses, comparativamente com a avaliação inicial. Esta diferença dos valores 

das médias obtidas por cada um dos grupos é estatisticamente significativa 

(p<0,001), indicando que o grupo exposto beneficiou da intervenção. 

Se dividirmos os doentes expostos e não-expostos naqueles que 

pioraram, que mantiveram o mesmo estado ou que melhoraram verificamos 

que doentes que pioraram são 14,9% (n=16) entre os expostos e 28,1% 

(n=28) entre não-expostos, os que mantiveram o mesmo estado 

sintomatológico são 61,4% (n=63) versus 66,7% (n=65), os que melhoraram 

são 23,8% (n=25) versus 5,2% (n=6). Estas diferenças são estatisticamente 

signifícativas (p<0,001). 

A avaliação da qualidade de vida revela médias das diferenças entre as 

pontuações obtidas aos 12 meses e no início mais elevadas no grupo de 

doentes não-expostos do que no grupo de doentes expostos, em todos os 

itens. O grupo exposto apresenta médias das diferenças entre as pontuações 

obtidas na avaliação aos 12 meses e na inicial relativamente à mobilidade física 

de -15,6 (34,9) versus 0,3 (29,9) no grupo não-exposto, dor 0,24 (36,1) versus 

13,2 (37,5), sono -2,4 (37,8) versus 13,4 (35,4), isolamento social -6,2 (36,1) 

versus 6,9 (33,0), reacção emocional 4,3 (30,7) versus 6,3 (28,3) e energia -

10,9 (41,1) versus 5,7 (38,51), com. A comparação dos resultados obtidos 

pelos dois grupos de doentes, das médias das diferenças entre as pontuações 

aos 12 meses e no inicio revela diferenças estatisticamente significativas para 

todas os itens da qualidade de vida, nomeadamente, mobilidade física 

(p<0,001), dor (p<0,005), sono (p<0,001), isolamento social (p=0,005), 

emoção (p<0,05) e energia (p<0,001) indicando que a exposição está 

provavelmente associada à melhoria da qualidade de vida dos doentes 

expostos. 
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A tabela IV apresenta os resultados da avaliação da sintomatologia 
depressiva e da qualidade de vida dos prestadores, aos 3 e 12 meses após a 
alta dos seus doentes. 

Tabela IV: Resultados da avaliação dos prestadores 

Avaliação 3 meses . pós-alta Avaliação 11 Î meses pós-alta 
Não expostos Expostos P Não expostos Expostos P 

n=133 N= 132 n= L14 N= 
-0,2 

115 
(6,8) I D B l * 2,2 (7,5) 1,9 (6,1) 0,26 3,5 (9,3) 

N= 
-0,2 

115 
(6,8) <0,001 

NHP±*: 
Mobilidade 
Dor 
Sono 
Isolamento 

4,1 (16,2) 
4.5 (20,7) 
1.6 (30,2) 

6,5 
4,2 
9,5 

(17,7) 
(19,7) 
(28,4) 

0,72 
0,91 
0,04 

11,0 
13,6 
6,1 

(28,3) 
(26,2) 
(30,8) 

2,9 
1,7 
0,5 

(22,7) 
(23,6) 
(40,1) 

0,02 
<0,001 

0,05 

social 6,3 (23,0) 4,6 (24,0) 0,25 5,0 (32,2) -0,9 (32,2) 0,05 

Emoção 
Energia 

3,8 (18,2) 
13,6 (28,9) 

8,0 
11,9 

(20,4) 
(30,6) 

0,27 
0,39 

7,8 
18,8 

(26,5) 
(40,4) 

-1,9 
7,4 

(28,5) 
(41,2) 

<0,01 
0,03 

* Médias e (desvio padrão) 
1 Inventário Depressivo de Beck 
± Nottingham Health Profile 

Aos 3 meses foram avaliados 133 prestadores do grupo não-exposto e 
132 prestadores do grupo exposto. 

A média das diferenças entre as pontuações da avaliação aos 12 meses e 
da avaliação inicial relativamente à sintomatologia depressiva foi 2,2 (7,52) 
entre os prestadores não-expostos e 1,9 (6,1) entre os prestadores expostos. 
Embora a média das diferenças entre as pontuações obtidas aos 12 meses e no 
início seja mais elevada entre os prestadores não-expostos do que entre os 
prestadores expostos, os grupos apresentaram resultados estatisticamente não 
significativos (p=0,26). 

Se dividirmos cada um dos grupos de prestadores expostos e não-
expostos em três grupos, os que pioraram, os que mantiveram o mesmo estado 
e os que melhoraram verificamos que os prestadores que pioraram são 14,4% 
(n=19) entre os expostos e 18,8% (n=25) entre não-expostos, os que 
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mantiveram o mesmo estado sintomatológico são 79,5% (n=105) versus 
76,7% (n=102), os que melhoraram são 6,1% (n=8) versus 4,5% (n=6). Estas 
diferenças não são estatisticamente significativas (p=0,56). 

A avaliação da qualidade de vida dos prestadores de cuidados apresenta 

resultados diferentes tendo em conta cada um dos itens, em cada um dos 

grupos. A média obtida pelas diferenças entre as pontuações da avaliação aos 3 

meses e no início relativamente à mobilidade física é mais elevada entre os 

prestadores expostos 6,5 (17,7) do que entre os prestadores não-expostos 4,1 

(16,2), assim como o sono 9,5 (28,4), versus 1,6 (30,2) e reacção emocional 

3,8 (18,2) versus 8,0 (20,4). Por outro lado, os prestadores expostos 

apresentam médias das diferenças mais baixas relativamente à dor 4,2 (19,7) 

versus 4,5 (20,7), ao isolamento social 4,6 (24,0) versus 6,3 (23,0) e energia 

11,9 (30,6) versus 13,6 (28,9). A diferença entre as médias das diferenças 

obtidas pelos dois grupos no item sono é estatisticamente significativa 

(p=0,04), ou seja, os prestadores expostos evidenciaram ter maiores 

dificuldades com o sono relativamente aos prestadores do grupo não-exposto. 

As diferenças entre as médias das diferenças obtidas nas pontuações aos 3 

meses e no início por ambos os grupos não são estatisticamente significativas, 

relativamente aos itens mobilidade (p=0,72), dor (p=0,91), isolamento social 

(p=0,25), reacção emocional (p=0,27) e energia (p=0,39). 

Com excepção do sono, os prestadores expostos não apresentam 

diferenças de resultados estatisticamente significativas relativamente aos 
prestadores não-expostos, indicando não existir distinção entre eles após a 
primeira intervenção. 

Aos 12 meses avaliamos 114 prestadores de cuidados do grupo não-
exposto e 115 do grupo exposto. 
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A média das diferenças entre as pontuações obtidas aos 12 e no início 

relativamente à sintomatologia depressiva é de 3,5 (9,3) entre os prestadores 

não-expostos é de -0,2 (6,8) entre os prestadores expostos. A diferença entre 

a média das diferenças obtidas pelos os grupos é estatisticamente significativa 

(p<0,001), ou seja, os grupos são diferentes quanto aos resultados da 

sintomatologia depressiva. 

Também, se dividirmos cada um dos grupos de prestadores expostos e 

não-expostos em três outros grupos, os que pioraram, os que mantiveram o 

mesmo estado e os que melhoraram verificamos que os prestadores que 

pioraram são 9,6% (n=l l ) entre os expostos e 28,9% (n=33) entre não-

expostos, os que mantiveram o mesmo estado sintomatológico são 77,4% 

(n=89) versus 65,8% (n=75), os que melhoraram são 13,0% (n=15) versus 

5,3% (n=6). Estas diferenças são estatisticamente significativas (p<0,001). 

Quanto à qualidade de vida os prestadores de cuidados não-expostos 

apresentaram médias das diferenças entre as pontuações obtidas aos 12 meses 

e no início mais elevadas do que os prestadores expostos em todos os itens 

avaliados. Na mobilidade física os prestadores não-expostos apresentam uma 

média das diferenças de 11,0 (28,3), na dor 13,6 (26,2), no sono 6,1 (30,8), no 

isolamento social 5,0 (32,2), nas emoções 7,8 (26,5) e na energia 18,8 (40,4), 

enquanto que entre os prestadores de cuidados expostos as médias das 

diferenças entre as pontuações encontradas nos mesmos momentos de 

avaliação foram: na mobilidade física 2,9 (22,7), dor 1,7 (23,6), sono 0,5 

(40,1), isolamento social -0,9 (32,2), emoções -1,9 (28,5) e energia 7,4 (41,2). 

A diferença entre as médias das diferenças da avaliação aos 12 meses e 
da avaliação inicial do grupo exposto e as médias das diferenças da avaliação 
do grupo não-exposto nos mesmos momentos é estatisticamente significativa 
para todos os itens da qualidade de vida, nomeadamente, mobilidade física 
p<0,05, dor p<0,001, sono p=0,05, isolamento social p=0,05, reacção 
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emocional p<0,01 e energia p<0,05, ou seja, a intervenção está provavelmente 
associada aos melhores resultados obtidos pelo grupo exposto. 

A tabela V apresenta as características sócio-demográficas e as variáveis 
de resultados dos doentes que terminaram o estudo e daqueles que se 
perderam. 

Tabela V: Doentes finais e perdidos 
Doentes finais 

n=229 
Doentes perdidos 

n=72 
P 

Sexo: 
Feminino 
Masculino 

91 
138 

39,7 
60,3 

40 
32 

55,6 
44,4 0,02 

Estado civil: 
Casado 
Solteiro 
Outro 

146 
10 
47 

71,9 
4,9 

23,2 

29 
6 
9 

65,9 
13,6 
20,5 0,17 

Idade * 68,1 (11,6) 75,9 (9,6) <0,001 
Escolaridade * 4,8 (2,3) 4,3 (1,1) 0,38 
I B v * 67,6 (27,3) 46,4 

23,5 
(27,6) 
(4,5) 

< 0,001 
MMS«* 26,6 (3,7) 

46,4 
23,5 

(27,6) 
(4,5) <0,001 

n=203 n=44 

(27,6) 
(4,5) 

I D B 1 * 15,2 (8,1) 21,5 (7,3) <0,001 
NHP: ± * 

Mobilidade 
Dor 
Sono 
Isolamento social 
Emoção 
Energia 

43,3 
29,1 
51,0 
30,0 
37,3 
61,1 

(31,4) 
(30,1) 
(33,2) 
(32,8) 
(27,0) 
(37,2) 

68,4 
51,1 
56,9 
51,3 
49,4 
84,2 

(26,3) 
(33,2) 
(31,9) 
(33,4) 
(28,5) 
(26,5) 

<0,001 
<0,001 

0,26 
<0,001 

0,01 
<0,001 

* Médias e (desvio padrão) 
\|/ índice de Barthel 
• Mini-Mental State Exame 
1 Inventário Depressivo de Beck 
± Nottingham Health Profile 

Os doentes perdidos de ambos os grupos são maioritariamente do sexo 

feminino (n=40) 55,6% versus (n=32) 44,4% do sexo masculino. Esta 

diferença de perdas entre os doentes do sexo feminino relativamente aos do 

sexo masculino e comparativamente com o sexo dos doentes que chegaram ao 

fim do estudo é estatisticamente significativa (p=0,02). 

De todos os doentes perdidos 65,9% (n=29) eram casados, 13,6 % 
(n=6) eram solteiros e 20,5% (n=9) tinham outro estado civil. Não se 
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observam diferenças estatisticamente significativas, quanto ao estado civil, dos 

doentes perdidos comparativamente com os que chegaram ao fim (p=0,17). 

A média de idades dos doentes perdidos é mais elevada do que a dos 

não perdidos, ou seja, 75,9 anos (9,6) e 68,1 anos (11,6) respectivamente. A 

diferença entre as médias das idades dos doentes que se perderam e os que 

ficaram é estatisticamente significativa (p<0,001), indicando que perdemos os 

doentes mais velhos. 

A média dos anos de escolaridade dos doentes perdidos é de 4,3 (1,1) 
versus 4,8 (2,3) dos doentes que chegaram ao fim. Esta diferença não é 
estatisticamente significativa (p=0,38). 

Os doentes perdidos apresentam até ao momento em que foram 

avaliados piores resultados do que os doentes que chegaram ao fim, no que se 

refere à avaliação das capacidades funcionais, à avaliação das disfunções 

cognitivas, à avaliação da sintomatologia depressiva e à avaliação em todos os 

itens da qualidade de vida. As diferenças entre os resultados obtidos pelos 

doentes perdidos e aqueles que foram obtidos pelos que ficaram no estudo são 

estatisticamente significativas no que se refere à avaliação das incapacidades 

funcionais (p<0,001), das disfunções cognitivas (p<0,001) da sintomatologia 

depressiva (p<0,001) e qualidade de vida - mobilidade (p<0,001), dor 

(p<0,001), isolamento social (p<0,001), reacção emocional (p<0,01), 

energia(p<0,001). Apenas no item sono da qualidade de vida essa diferença 

não é significativa (p=0,26). 
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A tabela VI apresenta as características sócio-demográficas e as variáveis 
de resultados dos prestadores que terminaram o estudo e daqueles que se 
perderam. 

Tabela VI: Prestadores finais e perdidos 

Sexo: 
Feminino 
Masculino 

Estado civil: 
Casado 
Solteiro 
Outro 

Idade 
Escolaridade * 
MMS»* 
I D B l * 
NHP: ± * 

Mobilidade 
Dor 
Sono 
Isolamento social 
Emoção 
Energia  

Prestadores finais 
N=229 

185 
44 

197 
24 
8 

55,7 
_5A 
29,7 
11,6 

* Médias e (desvio padrão) 
• Mini-Mental State Exame 
1 Inventário Depressivo de Beck 
± Nottingham Health Profile 

15,5 
11,7 
50,7 
20,6 
32,7 
33,7 

80,8 
19,2 

86,0 
10,5 
3,5 

(15,2) 
(2,8) 
(0,8) 
iZ£]_ 
(21,7) 
(20,0) 
(33,2) 
(26,7) 
(24,0) 
(35,5) 

Prestadores perdidos 
N=72 

63 
9 

61 
6 
5 

54,2 
6,3 

29,5 
16,2 

23,6 
19,0 
58,0 
30,5 
41,9 
53,3 

87,5 
12,5 

84,7 
9,7 
5,6 

(H,7) 
(3,5) 
(1,3) 

AML 
(24,8) 
(25,6) 
(33,3) 
(30,9) 
(27,9) 
(36,5) 

J ^ 

0,85 
0,36 

<0,01 
0,35 

<0,001 

<0,01 
<0,01 

0,11 
0,02 
0,02 

<0,001 

Não se observam diferenças estatisticamente significativas entre os 

prestadores perdidos relativamente aos prestadores que chegaram ao fim do 

estudo no que se refere às características sócio-demográficas, nomeadamente 

sexo (p=0,25), estado civil (p=0,85) e idade (p=0,36). Contudo, os prestadores 

perdidos têm mais anos de escolaridade do que os prestadores que ficaram no 

estudo, ou seja, respectivamente 6,3 (3,5) e 5,1 (2,8) anos de escolaridade. 

Esta diferença é estatisticamente significativa (p<0,01). 

Os prestadores perdidos até ao momento em que foram avaliados 
apresentam piores resultados do que os prestadores que chegaram ao fim do 
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estudo, relativamente às disfunções cognitivas, sintomatologia depressiva e 

qualidade de vida. As diferenças de resultados obtidos pelos prestadores 

perdidos comparativamente com os resultados obtidos pelos prestadores que 

ficaram no estudo é estatisticamente significativa no que se refere à 

sintomatologia depressiva (p<0,001) e aos itens da qualidade de vida -

mobilidade (p<0,01), dor (p<0,01), isolamento social (p=0,02), reacção 

emocional (p=0,02) e energia (p<0,001). As diferenças não são significativas 

relativamente às incapacidades cognitivas (p=0,35) e ao item sono da 

qualidade de vida (p=0,ll). 
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DISCUSSÃO 

Neste trabalho avaliamos os efeitos duma Intervenção Social Domiciliária 
na sintomatologia depressiva e na qualidade de vida dos doentes com um 
primeiro AVC isquémico e na sintomatologia depressiva e na qualidade de vida 
dos seus prestadores. Um ano após o AVC, quer os prestadores quer os 
doentes do grupo exposto evidenciaram ganhos significativos no que se refere 
à sintomatologia depressiva e à qualidade de vida, comparativamente com os 
prestadores e doentes do grupo não-exposto comparativamente à avaliação 
inicial. 

No internamento, os prestadores e os doentes de ambos os grupos não 

apresentavam, entre eles, diferenças estatisticamente significativas 

relativamente às características sócio-demográficas: sexo, estado civil, grau de 

parentesco, situação profissional, local de residência, idade e escolaridade. 

Os prestadores dos doentes são maioritariamente do sexo feminino, 

casados, seus familiares directos (esposas e filhas), reformados, donas de casa 

e desempregados, com uma média de idades inferior à deles. Estes dados são 

semelhantes aos referidos por um estudo de revisão34 sobre prestadores e 

doentes com AVC e também em dois estudos semelhantes ao que 

desenvolvemos58,59. 

As médias da avaliação inicial obtidas por ambos os grupos de 

prestadores no que se refere às disfunções cognitivas e à qualidade de vida 

nomeadamente os itens dor, sono, reacção emocional e energia não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas entre elas (p=0,25), 

(p=0,63), (p=0,06), (p=0,14), (p=0,33). Contudo são observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias das pontuações obtidas por cada 

um dos grupos relativamente à sintomatologia depressiva (p=0,04) à 

mobilidade (p<0,01) e ao isolamento social (p=0,02). Todavia se analisarmos 

os dados da sintomatologia depressiva de forma dicotómica não se observam 

diferenças de resultados estatisticamente significativas entre os grupos. 

O período de internamento que coincidiu com a separação dos doentes e 
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prestadores em dois grupos, por um lado, é um momento de alguma 

preocupação gerada pela situação da alta e, por outro lado, os prestadores 

estavam conscientes que tinham entrado num estudo em que era facultado, ou 

não, um serviço de apoio domiciliário diferente do convencional o que pode ter 

levado a uma maior insatisfação do grupo não-exposto59 relativamente ao 

grupo exposto, pelo facto de não terem sido seleccionados para receber apoio 

domiciliário no primeiro mês pós alta. 

Também, o facto de saberem que não teriam apoio domiciliário no mês 
imediato à alta, pode ter tido efeitos no comportamento dos prestadores do 
grupo não-exposto, relacionado com uma percepção de alguma perda 
relativamente aos outros prestadores e doentes. Isto pode ter tido efeito nas 
respostas dos prestadores, muitas vezes traduzidas em queixas e lamentações 
com reflexos ao nível da sintomatologia depressiva, da mobilidade e do 
isolamento social, comparativamente com o grupo de prestadores do grupo de 
intervenção. Os prestadores do grupo não-exposto, sabendo que os esperava a 
execução de um conjunto de tarefas de apoio ao seu familiar após a alta, 
expressaram maiores dificuldades, relativamente à sua condição física, à sua 
rede de relações sociais e tensão, pelo facto de não esperarem receber o nosso 
apoio. 

Os diálogos e as conversas entre os prestadores dos dois grupos na 

enfermaria, durante as visitas aos seus doentes podem ter interferido nas suas 

condições de percepção do momento e na antevisão do pós-alta, dando origem 

a um comportamento apelativo por parte dos prestadores não-expostos com o 

objectivo de poderem vir a beneficiar de apoio social. Receavam que ao voltar a 

casa fossem abandonados pelos serviços e, por isso, ficavam inseguros, não 

sabendo a quem recorrer para obter ajuda, apesar de terem usufruído de 

informação59 sobre os serviços onde podiam recorrer. 

Estas atitudes poderão explicar alguma variabilidade e as diferenças 

estatisticamente significativas dos resultados das respostas relativamente à 

sintomatologia depressiva, mobilidade e isolamento social, assim como, 

também, valores mais altos em todas as outras varáveis da qualidade de vida, 

embora sem significado estatístico, comparativamente com o grupo exposto. 
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Isto levanta, também, o problema dos efeitos da informação em termos 

de êxito do seu conteúdo e timing no contexto de um programa de intervenção, 

baseado em provas clínicas, com o objectivo de avaliar os seus efeitos na 

qualidade de vida e sintomatologia depressiva dos prestadores e seus doentes. 

Sabe-se que as necessidades de informação das famílias e o seu 

envolvimento na tomada de decisões devem ser levadas em consideração 

desde o início. Esta informação deve ser fornecida aos prestadores e aos 

doentes, quanto à natureza do AVC e suas manifestações e sobretudo deve ser 

apontado os locais e serviços onde podem obter ajuda62. Em termos de 

informação, no início do estudo, apontamos de forma clara e inequívoca os 

locais e serviços onde os prestadores e doentes podiam obter ajuda. Todavia, 

não existe nenhuma fórmula totalmente segura que indique qual é a melhor 

maneira de o fazer, até porque as necessidades de informação variam de família 

para família e ao longo do tempo66 e isto porque, contrariamente às análises 

decorrentes dos modelos comportamentalistas, não é o número absoluto de 

reforços que determina a atracção por um tipo de resposta, mas as flutuações 

das apreciações positivas e negativas do indivíduo, porque os sujeitos tendem a 

perceber o seu comportamento como uma resposta adaptativa às forças 

situacionais. 

É conhecido que o contínuo envolvimento numa situação de prestação de 

cuidados pode ser geradora de stress e além disso sabe-se que os efeitos dos 

factores associados ao stress tendem a ter um efeito mais negativo sobre o 

indivíduo do que propriamente as situações de tensão emocional aguda40. 

Porém, os prestadores respondem às diferentes situações de forma diversa e 

uma situação que é considerada como geradora de stress por um prestador 

pode ser por outro encarada como normal. Como exemplo, o estudo da relação 

entre o apoio formal oferecido ao prestador e a sua situação de sobrecarga 

psicológica mostrou-se inconclusivo40. 

Tal dever-se-á, provavelmente, ao facto de também a percepção de 

apoio social depender de cada indivíduo, variando segundo as suas experiências 

anteriores e os aspectos da situação presente que são sentidos como geradores 

de stress40. Um tal mecanismo estará envolvido na forma como os prestadores 
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respondem à sua situação e, especificamente, na origem da sintomatologia 

depressiva que possam manifestar. Com efeito, os pensamentos negativos 

automáticos, desencadeados por experiências prévias, relacionam-se de forma 

biunívoca com os sintomas de depressão, nas dimensões comportamental, 

afectiva, cognitiva e somática. 

Assim, no que respeita à situação de saúde dos prestadores, a forma 

como cada um percepciona a sua situação de sobrecarga emocional será mais 

importante do que as características objectivas da sua situação. Por outras 

palavras, a percepção actua como mediador cognitivo das respostas que o 

prestador dá à sua situação em cada momento. A este respeito, apesar de 

existirem estilos pessoais de coping, as estratégias de coping são altamente 

contextuais, pois para serem efectivas têm de mudar ao longo do tempo e 

ajustar-se às diversas circunstâncias. 

As exigências da prestação de cuidados podem criar stress que é gerado 

pela sobrecarga de que o prestador é alvo e, por fim, pôr em causa o seu bem-

estar e o do próprio doente, na medida em que as tarefas relativas aos 

cuidados prestados podem ser realizadas com dificuldades e/ou tidas como uma 

obrigação. 

E dentro desta última análise que se compreende o comportamento e as 

respostas dos sujeitos, isto é, dos prestadores e dos doentes na avaliação inicial 

e ao longo do estudo. Apesar disso, embora se possa admitir alguma 

parcialidade das respostas dos prestadores esta não afecta substancialmente os 

resultados obtidos. Os doentes dos dois grupos não apresentavam diferenças, 

entre si, estatisticamente significativas relativamente às variáveis analisadas, 

com excepção dos valores médios encontrados na avaliação das funções 

cognitivas. 

Assim, os doentes do grupo não-exposto apresentaram valores mais 

baixos do que os doentes do grupo exposto relativamente à avaliação das 

disfunções cognitivas. As diferenças de valores observados, entre os grupos, 

são estatisticamente significativas (p<0,01). Esta diferença pode estar 

relacionada com o facto dos doentes do grupo não-exposto, não terem sido 

estimulados da mesma forma que os doentes do grupo exposto para 
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responderem à prova de linguagem escrita e capacidade construtiva, da mesma 
forma que os doentes expostos. É uma possibilidade, porque os entrevistadores 
acabavam por tomar conhecimento dos doentes e prestadores que iriam 
pertencer a cada um dos grupos. 

No internamento, os doentes com AVC estão um pouco desmotivados e 

com pouca paciência para participar numa prova com as características do Mini-

Mental State Examination em que é exigido que construam mentalmente e 

escrevam uma frase, assim como reproduzam uma figura. Geralmente os 

doentes respondem com facilidade às outras questões da prova, mas estas em 

que têm de demonstrar que sabem escrever e desenhar, tornam-se difíceis de 

responder, sobretudo pelo medo de falhar, uma vez que na sua vida pós escolar 

só raramente escrevem um pouco mais do que a sua assinatura. 

Por outro lado, como frequentemente estavam deitados ou sentados na 

cama, tinham de mudar para uma posição satisfatória que permitisse escrever, 

uma vez que o acto de escrever tem um grau de exigência maior ao nível dos 

movimentos motores finos do que os movimentos necessários para colocar uma 

simples cruz à frente duma frase. Essa situação é também uma limitação quer 

para o doente quer para o entrevistador que frequentemente tinha de 

improvisar uma mesa ou outro apetrecho de suporte à escrita. Estes 

condicionalismos podem ter, quanto a nós, interferido nos piores resultados 

obtidos pelos doentes não-expostos devido à admissibilidade da parcialidade 

dos entrevistadores relativamente ao arranjo de condições de ambiente e 

estimulação destes doentes, sempre que diziam não escrever há muitos anos e 

nem se lembravam da última vez que fizeram "um desenho", comparativamente 

às mesmas condições facultadas aos doentes expostos. Pensamos tratar-se de 

um condicionalismo específico que não resulta da falta de rigor pois, quer a 

análise das variáveis sócio-demográficas quer a análise das restantes variáveis, 

não apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos 

de doentes. 

De referir, ainda, que os estudos sobre os efeitos de intervenções na 
qualidade de vida dos prestadores de cuidados e doentes em provas 
clínicas58'59'64 que consultamos são do tipo somente após e, por isso, não 
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analisam na linha de base as variáveis de resultado, mas apenas aos 3 meses 

ou 6 meses pós-AVC. Isto significa que apenas comparam aos 3 e 6 meses os 

resultados obtidos por cada um dos grupos nesse momento, não sendo 

possível, como se compreende, compará-los com o início, limitando, quanto a 

nós, a análise dos efeitos da intervenção. 

Aos 3 meses, os resultados da avaliação da sintomatologia depressiva 
nos prestadores dos dois grupos, não apresentam médias das diferenças das 
pontuações obtidas, significativamente diferentes (p=0,26), comparativamente 
com a avaliação inicial. Para melhor compreensão dos resultados obtidos 
dividimos os dois grupos de prestadores entre aqueles que pioraram os que 
melhoram e os se mantiveram relativamente à avaliação da sintomatologia 
depressiva anterior, ou seja, no início do estudo. Também nesta análise não 
foram encontradas diferenças significativas entre as proporções dos prestadores 
que pioraram, que melhoraram ou que se mantiveram com a intervenção 
(P=0,56). 

Os resultados da avaliação da qualidade de vida relativos à mobilidade 
(p=0,72), dor (p=0,91), isolamento social (p=0,25), reacção emocional 
(p=0,27) e energia (p=0,39), não apresentam médias das diferenças das 
pontuações obtidas no início e aos 3 meses significativamente diferentes entre 
os grupos de prestadores. 

Até aos 3 meses pós-alta, os prestadores e os doentes estão numa fase 
de adaptação às novas realidades quotidianas pós-AVC e do qual resultam com 
frequência deficiências e incapacidades. Também, durante este período há 
doentes e prestadores do grupo exposto que continuam à espera dos apoios 
sociais pedidos na sequência da intervenção que desenvolvemos não estando a 
beneficiar dos mesmos. 

As redes informais de suporte social e os contactos com as organizações 
que prestam os diversos apoios sociais demoram tempo a organizá-los e 
durante esse período os doentes e prestadores podem experimentar ansiedade 
pelo facto de terem que desempenhar determinadas tarefas, não esperadas, 
embora na expectativa de poder beneficiar de um apoio que na sua percepção 
tarda em chegar. Também existem listas de espera nos serviços de apoio social, 
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tais como nos apoios domiciliários, nos centros de dia, nas ajudas técnicas e no 

apoios financeiros eventuais para a compra de medicação e outros serviços, o 

que pode comprometer uma rápida adaptação ao contexto de prestação de 

cuidados e uma eficiente reabilitação do doente. 

Este tempo de espera parece estar relacionado com as características 
demográficas de determinadas zonas do Porto (Bonfim e Paranhos) e concelhos 
limítrofes onde residem os doentes e prestadores, onde se observa uma baixa 
oferta de serviços de apoio social comparativamente com a sua procura. No 
entanto não foi possível verificar esta associação. Isto significa que a eficácia 
dos serviços de apoio comunitário diferem de zona para zona, o que 
eventualmente pode contribuir para alguma diferença e alguma inconsistência 
nos resultados das respostas. 

Por outro lado, os valores das médias das diferenças observadas aos 3 
meses comparativamente com a observação inicial nos dois grupos, 
relativamente ao sono apresentam um resultado estatisticamente significativo 
(p=0,04), o que pode ser explicado por uma maior preocupação e ansiedade 
dos prestadores do grupo exposto, relativamente às expectativas depositadas 
nos resultados dos pedidos feitos junto dos serviços de apoio social e um maior 
conhecimento das dificuldades em obter esses apoios. Aos 3 meses não é 
evidente que haja benefícios com a intervenção para o grupo exposto 
comparando com os resultados do grupo não-exposto. 

Os resultados deste tipo de intervenção social não são, normalmente, 

imediatos, compreendendo-se por outro lado que o objectivo dos prestadores e 

dos doentes é ter acesso a bens e serviços sociais que ajudem a resolver os 

seus problemas decorrentes de uma doença como é o caso dum AVC e não 

propriamente a informação. Por isso, deve admitir-se a possibilidade de poder 

surgir algum tipo de preocupação gerada pelas expectativas depositadas nos 

serviços onde foram feitos esses pedidos de apoio e, por outro lado, a 

capacidade de resposta das organizações de apoio social ser, frequentemente, 

limitada em função da elevada procura dos serviços comparada com a sua 

oferta. Este conhecimento pode ter gerado alguma preocupação e ansiedade 

nos prestadores do grupo exposto a ponto de ter interferido com as suas 
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dificuldades no sono, comparativamente ao grupo não-exposto. 

De qualquer modo esta variação não altera o significado dos resultados 

obtidos porque, neste aspecto em particular, quando se analisam os dados da 

sintomatologia depressiva classificando os prestadores de ambos os grupos 

naqueles que pioraram, melhoraram ou se mantiveram relativamente à 

avaliação inicial, verificamos não existirem diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,56) entre as proporções dos doentes expostos e não-

expostos que pioraram, melhoraram ou que se mantiveram na mesma situação. 

Os doentes não apresentam médias das diferenças entre as pontuações 

obtidas aos 3 meses e no momento inicial estatisticamente significativas, no 

que se refere às capacidades funcionais (p=0,16), à sintomatologia depressiva 

(p=0,17) e à qualidade de vida nos itens mobilidade (p=0,17), dor (p=0,46), 

sono (p=0,87), isolamento social (p=0,31) e reacção emocional (p=0,64), 

assemelhando-se os seus resultados aos dos seus prestadores. 

Também quando se analisam os dados da sintomatologia depressiva 

agrupando os doentes de ambos os grupos naqueles que pioraram, melhoraram 

ou se mantiveram, relativamente à avaliação inicial, verificamos não existir 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,13) entre as proporções dos 

doentes expostos e não-expostos que pioraram, melhoraram ou que se 

mantiveram na mesma situação. 
Aos 3 meses pós-AVC o grupo exposto dos prestadores e dos doentes 

não apresenta qualquer evidência relativamente a possíveis ganhos com a 
intervenção comparativamente com os prestadores de cuidados e doentes do 
grupo não-exposto. Contudo, no item energia, os doentes expostos 
apresentaram melhores resultados do que os não-expostos comparativamente 
com a avaliação inicial, o que significa que podem ter obtido ganhos com a 
intervenção, verificando-se que a média das diferenças das pontuações aos 3 
meses comparativamente com a avaliação inicial é estatisticamente significativa 
(p=0,05). Todavia este resultado deve ser analisado com prudência, uma vez 
que para a avaliação deste item apenas são usadas 3 questões, contra 8 na 
mobilidade física, 8 na dor, 5 no sono, 5 no isolamento social e 9 na reacção 
emocional. 
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Aos 12 meses pós-AVC, a média das diferenças das pontuações obtidas 

pelos prestadores expostos comparativamente com a avaliação inicial é 

estatisticamente diferente da média das diferenças das pontuações obtidas 

pelos prestadores não-expostos nos mesmos momentos, relativamente à 

sintomatologia depressiva (p<0,001) à mobilidade (p=0,02), à dor (p<0,001), 

ao sono (p=0,05), ao isolamento social (p=0,05), à reacção emocional 

(p<0,01) e à energia (p=0,03). Os valores das diferenças de médias registadas 

no grupo exposto são inferiores aos valores da diferença de médias obtidas pelo 

grupo não-exposto em todas as variáveis de resultado, ou seja, na 

sintomatologia depressiva e em todos os itens da qualidade de vida. 

Estes resultados levam-nos a admitir que a intervenção interferiu de 

forma significativa na redução da sintomatologia depressiva e na melhoria da 

qualidade de vida dos prestadores do grupo exposto comparativamente com o 

grupo não-exposto. 

Por outro lado, quando se analisam os dados da sintomatologia 
depressiva classificando-se os prestadores de ambos os grupos naqueles que 
pioraram, melhoraram ou se mantiveram relativamente à avaliação inicial, 
verificamos existirem diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) entre 
as proporções dos doentes expostos e não-expostos que pioraram, melhoraram 
ou que se mantiveram. Também esta análise sugere que os prestadores 
expostos beneficiaram com a intervenção comparativamente com os 
prestadores não-expostos. 

Este achado está de acordo com o que é referido num trabalho de 

revisão51 e verificado por outras investigações com características idênticas, em 

que a comunicação é um factor central na recuperação da depressão pós-

AVC58'59 e que o suporte familiar e a eficácia dos apoios comunitários introduz 

melhorias na saúde mental e na qualidade de vida dos prestadores. 

Os prestadores e doentes expostos recebem mais benefícios sociais do 

que os prestadores e doentes do grupo de controlo 59 e que aqueles conhecem 

melhor as implicações do AVC no seu quotidiano58'59'64, embora num estudo em 

que os prestadores e os doentes foram divididos em dois grupos por 

randomização, não tenham sido encontradas diferenças nas capacidades 
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funcionais, humor e ajustamento social62-

Do conjunto das análises que efectuámos verificou-se que os prestadores 

dos doentes que saíram e relativamente às variáveis sociodemográficas sexo 

(p=0,25), estado civil (p=085), zona de residência (p=0,94), idade (p=0,36), 

não apresentavam diferenças estatisticamente significativas comparativamente 

com prestadores que permaneceram no estudo. Contudo, os prestadores 

perdidos apresentavam uma média de anos de escolaridade (6,3; dp=3,5) 

superior à média de anos de escolaridade (5,1; dp=2,8) dos prestadores que 

ficaram. 

Todavia, encontram-se diferenças estatisticamente significativas entre as 

médias das pontuações obtidas pelos prestadores que saíram e as médias das 

pontuações dos que chegaram ao fim, no que se refere à sintomatologia 

depressiva (p<0,001) à mobilidade (p<0,01), à dor (p<0,01), ao isolamento 

social (p=0,02), à reacção emocional (p=0,02) e à energia (p<0,001). Contudo, 

relativamente ao sono e às disfunções cognitivas não encontramos diferenças 

de médias estatisticamente significativas (p=0,ll) e (p=0,35), 

respectivamente, nos resultados obtidos por ambos os grupos. Os prestadores 

perdidos apresentavam médias na avaliação da qualidade de vida e na 

sintomatologia depressiva mais elevadas do que os outros prestadores que 

ficaram no estudo. Os prestadores perdidos apresentavam piores resultados do 

que os prestadores que ficaram no estudo até ao fim. 

Os doentes que saíram do estudo eram mais velhos 75,9 (9,6) do que 
aqueles que ficaram 68,1 (11,6). Esta diferença de idades é estatisticamente 
significativa (p<0,001). Os doentes que saíram apresentavam médias de 
resultados na sintomatologia depressiva e na qualidade mais elevadas do que 
os outros doentes. 

A média das pontuações obtidas pelos doentes perdidos relativamente à 
sintomatologia depressiva, à mobilidade à dor, ao isolamento social à reacção 
emocional e à energia é estatisticamente diferente da média das pontuações 
dos doentes que ficaram (p<0,001), (p<0,001), (p<0,001), (p<0,001), 
(p<0,01), (p<0,001) respectivamente. Apenas no item sono não se observaram 
diferenças estatisticamente significativas entre os doentes que saíram e os que 
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ficaram (p=0,26). 

Estes resultados indicam que os prestadores que saíram do estudo 
estavam a cuidar de doentes mais incapacitados e com pior qualidade de vida e 
sintomatologia depressiva. 

Os doentes expostos apresentam médias das diferenças das pontuações 

obtidas aos 12 meses comparativamente com as obtidas no início, mais baixas 

do que os doentes não-expostos, em todas as variáveis de resultado. Os valores 

das médias das diferenças entre a avaliação aos 12 meses e a inicial, obtidas 

por ambos os grupos, apresentam diferenças estatisticamente significativas 

relativamente às capacidades funcionais (p<0,001), à sintomatologia depressiva 

(p<0,001) à mobilidade (p<0,001), à dor (p<0,01), ao sono (p<0,001), ao 

isolamento social (p<0,01), à reacção emocional (p<0,03) e energia (p<0,001). 

Isto leva-nos a admitir que a intervenção foi benéfica para os doentes 

expostos associando-se com maiores ganhos com a intervenção, 

acompanhando os benefícios desta à semelhança dos seus prestadores. 

Também quando analisamos as pontuações obtidas na avaliação da 

sintomatologia depressiva, classificando os doentes do grupo exposto e não-

exposto naqueles que melhoraram, pioraram ou se mantiveram, relativamente à 

avaliação inicial, verificamos existirem diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,001) entre as proporções dos doentes expostos e não-expostos que 

pioraram, melhoraram ou que se mantiveram na mesma situação. Os doentes 

do grupo exposto melhoraram mais comparativamente com os doentes não-

expostos e estes pioraram mais do que os doentes expostos, o que significa 

que a intervenção favoreceu a redução da sintomatologia depressiva entre os 

doentes expostos comparativamente aos não-expostos. 

Os resultados de outros estudos sobre os efeitos da informação que 

recorrem ao uso de folhetos, linhas telefónicas de ajuda, visitas ao domicílio e 

sessões de informação sobre as consequências do AVC no quotidiano do 

prestador de cuidados e do doente demonstraram que este tipo de intervenções 

tem efeitos positivos na melhoria da percepção do estado de saúde do 

prestador de cuidados e do doente58'59'64, apesar dos estudos anteriores terem 

sido inconclusivos. 

64 
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Contudo estes estudos são diferentes quanto aos procedimentos 

utilizados e quanto às variáveis em análise. Por um lado, alguns utilizam 

informação escrita acerca dos factores de risco dos Acidentes Vasculares 

Cerebrais e suas consequências, outros programas de educação para os 

doentes e seus prestadores de cuidados com o objectivo de melhorar o 

conhecimento acerca dos AVCs. Por outro lado, as variáveis em análise situam-

se no âmbito do conhecimento das causas e consequências do AVC, satisfação 

com a prestação de cuidados dos serviços de saúde, de apoio social e 

percepção do estado de saúde. 

Assim, convém referir que os instrumentos usados nestes estudos58,59'64 

e as variáveis em análise são diferentes das que usamos. Nesses estudos, a 

percepção do estado de saúde dos prestadores de cuidados foi avaliada com o 

SF-36, uma medida genérica de avaliação do estado de saúde em geral, 

diferente da que usamos, a NHP, cujo objectivo é avaliar a qualidade de vida 

relacionada com a percepção do estado de saúde. Por isso, a comparação dos 

resultados destes estudos com os resultados que observamos deve ser feita 

com prudência, acrescentando-se o facto, já referido anteriormente, das 

intervenções terem também procedimentos diferentes. 

Uma das intervenções59 utilizou a distribuição de folhetos ao grupo de 

intervenção e a indicação de uma linha telefónica de ajuda, enquanto que a 

outra58 utilizou sessões informativas de uma hora, conduzidas por vários 

especialistas incluindo-se o Assistente Social, para os doentes e seus 

prestadores. Por isso, a importância prática dos efeitos deste tipo de 

intervenções na qualidade de vida, quer do prestador quer do doente em 

provas clínicas pode ser difícil de interpretar. 

Contudo um estudo62 que utilizou um programa de educação 

cumulativamente com acções de aconselhamento para os doentes e 

prestadores informais de cuidados refere que seis meses a um ano pós-AVC 

ambas as intervenções melhoraram significativamente o conhecimento dos 

prestadores sobre os acidentes vasculares cerebrais e alguns aspectos do 

funcionamento familiar. O aconselhamento é mais eficaz do que o programa de 

educação contribuindo para um melhor ajustamento social do doente ao fim de 
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um ano pós-AVC do que as acções de informação quando usadas 

isoladamente62. Por outro lado, um outro estudo58 com desenho idêntico, 

concluiu que o programa de educação está associado à melhoria do 

conhecimento dos prestadores acerca das características do AVC e à satisfação 

com os serviços de saúde, apesar de não ter sido encontrada nenhuma 

associação entre o referido programa e uma melhor percepção do estado de 

saúde dos doentes e prestadores. Todavia, a aderência ao programa de 

educação foi muito baixa, ou seja, 45% dos doentes e 21% dos prestadores. 

Num estudo de revisão62 acerca dos efeitos da informação pós-AVC no 

doente e no prestador é referido que quando se utiliza a informação escrita em 

folhetos e panfletos dirigida aos doentes no momento da alta, apenas 50% dos 

participantes sentiram que isso foi útil. As razões invocadas para este insucesso 

relativo estão relacionadas com as mudanças entretanto verificadas na evolução 

do estado de saúde do doente desde a alta sendo necessário uma actualização 

da informação, uma vez que se torna inadequada. 

Para além destas limitações da informação escrita, verificamos que os 

prestadores e os doentes do grupo exposto, no momento da primeira visita, um 

mês pós-AVC, quando questionados se tinham recorrido aos serviços de apoio 

social indicados no folheto que distribuímos, referiram razões de esquecimento 

do folheto, afirmando terem-no deixado "algures". Também invocaram 

desconhecer a sua utilidade ou, outras vezes, foi dito terem telefonado, mas 

ninguém atendeu o telefone. Este tipo de discurso pode indicar uma maior 

necessidade de, neste tipo de intervenções, se diversificar o tipo de informação 

e o modo de a fornecer aos prestadores e aos doentes, obviamente centrada 

em objectivos claros e precisos, para responder verdadeiramente às 

necessidades sociais destes. 

Neste caso foi isso que fizemos ao fornecer primeiramente uma 
informação escrita que posteriormente foi replicada tecnicamente no contexto 
do desenvolvimento de um trabalho especializado no domínio do apoio social 
com o objectivo de dar resposta às necessidades dos prestadores e dos 
doentes. 

Do ponto de vista metodológico esta parece ser a melhor abordagem 
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como se refere num estudo de revisão sobre o modo e o tempo de fornecer 

informação aos doentes e aos prestadores, indicando-se que a informação deve 

acompanhar o processo de reabilitação do doente e deve ser diversificada 

tendo em conta as necessidades esperadas destes e dos prestadores havendo 

necessidade de ser introduzida desde o início, repetida e reforçada, uma vez 

que as necessidades de informação variam ao longo do tempo62. 

Isto poderá levantar a questão do controlo do investigador sobre o seu 

procedimento. Contudo, no nosso ponto de vista, o processo de intervenção, 

mostrou estar bem delineado e claramente descrito, uma vez que a todos os 

prestadores e doentes do grupo exposto foi fornecido o mesmo pacote 

informativo e de apoio social. 

Também as investigações sobre outras doenças crónicas sugerem que a 

informação personalizada pode conduzir a uma melhoria da qualidade vida dos 

prestadores e dos doentes,58 salvaguardando-se que a informação escrita sobre 

as características e consequências dos AVCs utilizada em estudos anteriores 

controlados por randomização está associada a um aumento do conhecimento e 

satisfação com a informação, apesar de não terem sido encontradas diferenças 

na qualidade de vida dos doentes. 

A informação e o suporte social são um meio importante para a melhoria 

da qualidade vida58'59'64 e diminuição da sintomatologia depressiva dos 

prestadores de cuidados e dos doentes com AVC tornando-se, contudo, 

necessários mais estudos que com medidas mais eficazes detectem os 

resultados de intervenções complexas e descubram benefícios importantes para 

os prestadores de cuidados e os doentes. 

Os estudos epidemiológicos, realizados em diferentes comunidades, têm 

evidenciado que os doentes com menos contactos sociais têm piores 

probabilidades, em termos de expectativa de vida, do que os doentes com 

contactos sociais mais intensos. Também os prestadores melhor inseridos na 

comunidade têm melhores níveis de qualidade de vida, beneficiando, também, 

de mais apoios sociais públicos e familiares do que os prestadores que 

estabelecem poucos contactos sociais. 

Também no âmbito da dinâmica familiar, a relação com o cônjuge altera-
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se, na medida em que nesse momento um dos membros do casal terá de tomar 

para si todas as responsabilidades referentes à gestão da casa e às actividades 

sociais, que anteriormente eram partilhadas. De igual modo, a ansiedade que o 

sujeito pode experimentar pode influenciar as suas relações com os outros, 

sejam eles familiares ou não, isto porque o doente pode não estar com 

disposição ou capacidade cognitiva para falar sobre assuntos específicos, alguns 

deles relacionados com o seu estado de saúde. 

Neste sentido, a integração do doente e do prestador no grupo de 

amigos facilita a sua recuperação emocional, como também constitui um 

suporte a nível das relações estabelecidas com o exterior. Por mais simples que 

seja determinada tarefa pode constituir algo extremamente difícil de realizar 

por parte do sobrevivente ao AVC, se implicar um grande esforço físico ou até 

cognitivo, pelo que será importante a adaptação do espaço físico em que a 

pessoa se encontra inserida às suas necessidades específicas. A não realização 

das actividades de lazer e ocupação dos tempos livres favorece o isolamento do 

sujeito, confinando-o ao espaço existente no interior de sua casa, o que por sua 

vez agravará sentimentos de ansiedade, depressão e tristeza e constituirá um 

entrave à interacção social do sujeito. Tal consequência poderá surgir já que 

para todos aqueles que são cronicamente doentes, a capacidade de planear as 

actividades da vida diária e atingir objectivos a longo prazo é muito importante 

para a aquisição da adequada adaptação social à doença. 

A interacção social poderá ser ainda mais dificultada se não existir 
comunicação entre os prestadores de cuidados e o sujeito doente, pois constitui 
um factor crítico na determinação do caminho que a pessoa doente avalia como 
sendo a sua situação. De facto, o maior problema dos sujeitos com AVC em 
casa com a família é a alteração do estilo de vida onde se incluem reacções 
emocionais, mudanças de papel e dificuldades na comunicação interpessoal. 
Neste sentido, a integração do doente e do prestador no grupo de amigos 
facilita a sua recuperação emocional, como também constitui um suporte a 
nível das relações estabelecidas com o exterior. Por mais simples que seja 
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determinada tarefa pode constituir algo extremamente difícil de realizar por 

parte do sobrevivente ao AVC, se implicar um grande esforço físico ou até 

cognitivo, pelo que será importante a adaptação do espaço físico em que a 

pessoa se encontra inserida às suas necessidades específicas. 

Por isso, entendemos que são necessários mais estudos que avaliem os 

resultados de intervenções de apoio social e cuidados de saúde gerais na 

qualidade de vida e sintomatologia depressiva dos prestadores e doentes com 

AVC. Por outro lado, é muito importante uma uniformização dos instrumentos 

de medida das variáveis de resultado. 

Existe em Portugal um conjunto de normas que definem as orientações 

para o acesso aos serviços de apoio aos cuidados continuados, onde se inserem 

não só os serviços de apoio domiciliário, como os apoios de saúde. Trata-se de 

um conjunto de respostas tipificadas e organizadas da saúde que asseguram os 

meios que permitem suavizar a transição dos doentes entre os diferentes níveis 

de prestação de cuidados. Aliás, a carta dos direitos dos doentes estipula que 

estes têm direito à prestação de cuidados continuados, o que significa ter 

acesso e a garantia de serviços no domicílio e em regime de ambulatório que 

permita fazer a reabilitação e manutenção do estado de saúde. Contudo, esta 

investigação coloca em evidência a necessidade de se ampliar e aplicar estes 

cuidados, uma vez que as respostas concretas são manifestamente insuficientes 

para a saúde dos doentes e dos seus prestadores. 

Qualquer obstáculo ao acesso aos cuidados de saúde e aos apoios 

sociais no domicílio coloca em risco a reabilitação dos doentes, favorece o 

aumento da sintomatologia depressiva e uma diminuição da qualidade de vida 

dos familiares e dos doentes introduzindo factores negativos, num círculo 

vicioso, que constitui uma preocupação em Saúde Pública, uma vez que a 

degradação da qualidade de vida está positivamente relacionada com uma má 

reabilitação dos doentes. Neste processo, a sintomatologia depressiva é uma 

consequência do AVC e ao mesmo tempo é um dos seus factores de risco. Uma 
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melhoria dos cuidados continuados em saúde, onde se incluem os vários 

serviços de apoio ao domicílio, é um factor importante na recuperação dos 

doentes e na prevenção dos riscos de degradação do estado de saúde dos 

prestadores constituindo, por isso, uma intervenção importante em termos de 

Saúde Pública, para além de ser um direito importante em saúde. 
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CONCLUSÃO 

As investigações que avaliam os efeitos de programas de informação, 

orientação, encaminhamento, aconselhamento e formação para a qualidade de 

vida dos prestadores dos doentes com AVC, por um lado, são 

reduzidas38'58'59'63'64 e por outro utilizam medidas de resultado e tempos de 

avaliação e intervenção diferentes. 

Os programas de intervenção social aumentam o conhecimento e a 

satisfação com a informação, melhoram a saúde mental,58,59 o funcionamento 

social58 e a qualidade de vida59 dos prestadores do grupo exposto relativamente 

ao grupo não-exposto 6 meses pós-AVC. 

Neste estudo verificámos que: 

• Aos 3 meses pós-AVC os prestadores e doentes expostos não 

obtiveram ganhos, na sintomatologia depressiva e na qualidade de 

vida, com a intervenção social relativamente aos prestadores e 

doentes não-expostos e comparativamente com a avaliação inicial. 

• Aos 12 meses pós-AVC os prestadores e doentes expostos 

obtiveram vantagens, na sintomatologia depressiva e na qualidade 

de vida, com a intervenção social relativamente aos prestadores e 

doentes não-expostos e comparativamente com a avaliação inicial. 

• As acções de apoio social que desenvolvemos melhoraram a 

qualidade de vida dos prestadores e doentes expostos e reduziram 

os níveis de sintomatologia depressiva destes comparativamente 

aos não-expostos. 
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