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Novos desafios

Indicador 2001 2009
Projecção 

2016
Meta 
2016

Esperança de vida à 
nascença (anos)

76,6 79,2 81,7 81,8

Esperança de vida 
aos 65 anos (anos)

17,0 18,4 19,8 20,0

(Ministério da Saúde, 2013)

Plano Nacional de Saúde 2012-2016



A longevidade é boa ou má?

 Conquista em qualidade
de vida, já que esta
geração estará melhor
preparada, física e
materialmente, para
resistir às doenças e
sobreviver com saúde

 Tem inerente uma maior
vulnerabilidade às doenças,
perturbações mentais,
patologias crónicas e
incapacitantes.

(Seabra, 2013)



Envelhecimento fisiológico ≠ Envelhecimento 
“patológico”

 É um processo caracterizado por
um declínio dos órgãos e sistemas do
organismo humano.

 Influenciado não só pela dieta,
ambiente e hábitos individuais, mas
também por fatores genéticos.

 Declínio funcional abrupto, sempre 
devido à doença.

 Este declínio pode tornar os idosos 
mais susceptíveis à doença  e à 
incapacidade.  

(Lopes, 2006)



Dependência

 O termo “dependência”, na prática geriátrica, liga-se a “fragilidade” vista como

uma vulnerabilidade que a pessoa apresenta face aos desafios próprios do

contexto onde está inserida.

 É um estado no qual se encontram as pessoas que, por razões ligadas à falta ou

perda de autonomia física, psíquica ou social, necessitam de assistência e ou

ajuda de outra pessoa.

(Caldas, 2003 as cited in Araújo, Paul & Martins 2010, p. 46)



Cuidador 



Cuidador formal

 Possuem capacitação profissional específica (e.g., médicos, enfermeiros, psicólogos,

assistentes sociais, entre outros);

 Encontram-se habitualmente enquadrados em serviços públicos e privados de saúde,

em serviços pertencentes à Segurança Social ou no poder local (ao nível da freguesia e

do concelho) em serviços enquadrados no âmbito das Instituições Particulares de

Solidariedade Social (IPSS), entre outros.

(Seabra,2013)



Cuidador informal

 Não têm qualquer tipo de habilitação profissional;

 São frequentemente provenientes do seio familiar, do grupo de amigos ou de outras

redes de apoio informal ou social (e.g., vizinhos); (Seabra, 2013)

 Os amigos e vizinhos, em regra, assumem a responsabilidade de cuidar em situações

pontuais (cuidador secundário);

Devido à inexistência de família ou quando não existe nenhum elemento capaz de

assumir o papel, aqueles tornam-se os principais prestadores de cuidados;

Em muitas destas situações, cuidam de forma sistemática e por vezes solitária, sem ajuda

direta de outros membros da família do cuidado (Sequeira, 2010).



As principais razões na adoção do papel 
de cuidador

 Na maioria dos casos, por iniciativa

própria (61%) – “obrigação” ou “dever

familiar”

 A solicitação da pessoa dependente é o

motivo menos recorrente (6% dos casos)

(Sequeira 2007 as cited in Sequeira 2010)



Principais fatores na escolha do cuidador 
informal

 Relação familiar;

 Co-residência;

 Género do cuidador e da pessoa a cuidar;

 Condicionantes relativas aos descendentes (e.g., disponibilidade);

 Características e experiencias pessoais de cada membro da família

(e.g., situação de desemprego)

(Sequeira, 2010)



Cuidador informal

Contextos que merecem especial atenção: 

 Situações de pobreza;

 Baixa escolaridade;

 Grau de dependência;

 Situações em que o idoso é simultaneamente cuidador;

 Situações de morbilidade.  

(Sequeira, 2010)



Cuidador informal

 Sofrem de uma forma de stress caracterizada pelo esforço físico, tensão permanente,

falta de tempo para dormir e cuidar de si – isolamento progressivo social (Sequeira, 2010;

Melo, Rua, Santos, 2014 ).

 Sexo feminino é mais sobrecarregado com a função de cuidador informal (Seabra, 2013).

 A motivação do cuidador - especialmente no caso de episódio de acidente inesperado

ou de doença crónico degenerativa - deve ser bastante trabalhada, uma vez que o risco

de sobrecarga e desgaste do cuidador informal é maior (Grácio, 2014).

 A depressão, o stress e a ansiedade estão intimamente relacionados com a

sobrecarga.



O papel da Família no cuidar

Crise do 
sistema de 

saúde

Crise do 
sistema social

A família está a assumir, cada vez mais, o papel de 
cuidador 

Instabilidade de emprego dos descendentes 

Manter o idoso no domicílio, por vezes, é também 
uma fonte de rendimento

(Grácio, 2014)



 Maiores dificuldades de apoio em função da alteração dos modelos de família e da 

incorporação da mulher nos mercados de trabalho. (Sequeira, 2010)

 Diminuição ou inexistência de família alargada;

 Diminuição da estabilidade familiar (e.g., aumento do número de divórcios, separações e 

novos casamentos e uniões);

 Maior mobilidade geográfica dos elementos da família por questões laborais;

 A reduzida dimensão das habitações dificulta a co-habitação de vários membros da 

família;

O papel da Família no cuidar

(Sequeira, 2010)



 A posição social da mulher e a democratização das relações familiares;

 A participação das mulheres no mundo do trabalho leva a que sejam as maiores vítimas 

de sobrecarga devido ao  desempenho de vários papeis; 

 Falta de apoio técnico e social para desempenharem o seu papel de cuidadores;

O papel da Família no cuidar

(Sequeira, 2010)



O impacto na Família

Respostas 
da família

Recursos 
formais e 
informais 

de que 
dispõe

Variáveis 
pessoais e 

experiências 
individuais

Grau de 
dependência 

do idoso

(Araújo, Paul & Martins, 2010)



O impacto no cuidador

 A responsabilidade de proporcionar ajuda à pessoa idosa dependente tem sido

identificada como um dos fatores que pode precipitar crises familiares e afetar

especialmente o cuidador principal, que é o membro da família que suporta a

maior carga física e emocional dos cuidados (Veríssimo, 2004 as cited in Lopes 2006, p.3)

 Familiares cuidadores apresentam taxas de depressão e outros problemas

psiquiátricos mais elevados do que os não cuidadores (Seabra, 2013, p.12)



O impacto no cuidador

 Perda de liberdade - incapacidade de usufruir de tempos livres, férias, fins de semana...; 

 Sobrecarga de trabalho e, muitas vezes, ter de assumir tarefas nunca antes realizadas;

 Desconhecimento sobre a forma como a doença se manifesta e a forma de lidar com 

essas manifestações;

 Dificuldades financeiras;

 Presença de alterações psicopatológicas (anisedade, depressão, hostilidade);

 Diminuição nos cuidados ao próprio (e.g., consultas médicas; sono; alimentação)

(Sequeira, 2010, p. 194)



Principais fontes de stress

 Primárias:

 no apoio às atividades diárias (cuidar);

 as reações emocionais e os sentimentos face ao cuidar de um familiar;

 Secundárias:

 os problemas financeiros

 alterações da vida social

 alterações da atividade laboral

 alterações das relações familiares com principal incidência no familiar doente;

(Sequeira, 2010)



Impacto económico

 Agravam-se quando o cuidador tem que reduzir o número de horas no local de trabalho

ou até deixar de trabalhar;

 O aumento dos gastos com medicação, fraldas, cremes, suplementos alimentares,

modificações no ambiente doméstico, entre outros, pode levar a algumas restrições

económicas;

 Mais de 50% dos cuidadores afirmam não ter reunidas as condições económicas

necessárias para cuidar;

 Estas questões estão intimamente ligadas com o apoio social existente e têm um impacto

significativo em termos de fragilidades físicas e psicológicas.

(Seabra 2013; Sequeira, 2010)



Aspetos positivos 

 É importante sensibilizar as famílias para os efeitos positivos associados à manutenção

do idoso dependente no seu ambiente natural/familiar;

 Deste modo, torna-se necessário criar interfaces que permitam dotar os cuidadores dos

requisitos indispensáveis para uma assistência de qualidade:

Ambientais;

Económicos;

Sociais;

 Informação;

Competência/habilidades;

Apoio formal;

(Sequeira, 2010)



Aspetos positivos

Aceitação 
social

Aprovação 
social

Experiências 
e 

sentimentos 
positivos 

(Payne et al., 2010 as cited in Seabra, 2013)

 Muito embora os relatos de cuidadores informais

possam ser negativos, na grande maioria dos casos, a

assunção deste papel foi imediata, quer por falta de

alternativas de outras pessoas para cuidar, quer por

motivos de índole afetiva: laços familiares,

evitamento de institucionalização, noção de dever

moral/social, entre outros.

(Pereira, 2010 as cited in Seabra, 2013, p. 12)



Aspetos positivos

Companheirismo

Sentido de 
recompensa

Felicidade e 
satisfação 

Cumprir a 
tarefa de 

cuidar de uma 
pessoa 
querida

Sensação de 
ter cumprido 
o seu papel

(Cohen et al., 2002 as cited in Seabra, 2013)

 Na maior parte dos casos, estão

associados com a valorização do

desempenho do cuidador (competência)

com benefícios ao nível do crescimento

pessoal e com a gratificação pelo facto de

cuidar de um familiar.
(Sequeira, 2010)



Conclusões

 O reconhecimento de que os cuidadores são agentes fundamentais na prestação de

cuidados de saúde aos idosos com dependência;

 As famílias assumem a maioria dos cuidados, gerando implicações significativas em

termos económicos, sociais e individuais;

Os apoios sociais e económicos têm um papel decisivo na manutenção do idoso

dependente do domicilio;

Promoção de uma boa articulação entre as políticas e os setores sociais e da saúde que

promovam a manutenção da qualidade de vida do idoso e que não sobrecarreguem a

família, de forma a diminuir a vulnerabilidade física e psicológica;



Conclusões

O papel dos cuidadores informais é fundamental para a manutenção do idoso

dependente no seu domicilio, para a preservação da sua dignidade e para a

manutenção da qualidade de vida nesta etapa do ciclo vital;

As ações dirigidas ao cuidador visam a preservação da sua saúde e bem estar e

melhorar as suas capacidades ao nível do papel de prestador de cuidados;

Os apoios estruturados das organizações de saúde, tendo como alvo os cuidadores

informais, ainda são pontuais.

 Necessidade de cooperação entre cuidador informal e cuidador formal (e.g., fornecer

informações sobre as redes locais de apoio, apoio social e económico existente)



É urgente cuidar dos cuidadores!!!!!!!!!
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