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Quais os primeiros sinais que o levaram a suspeitar da existência de um 

probma de saúde? 

1 

O meu pai era uma pessoa muito alegre, sempre muito bem disposta, sempre a 

ver o lado positivo da vida, a partir de uma certa altura, que ele embirrava com as 

pessoas, principalmente com os estudantes mais novos, que fazem, assim, muito 

barulho. Outra coisa sublinhava muitas frases de coisas que lia, porque ele lia 

imenso, claro que ele sempre sublinhou aquelas frases que gostava, mas aqui era 

demasiado, um dia perguntei mesmo ao meu pai “oh pai mas tem o jornal, o livro 

todo sublinhado”, e ele respondeu-me “não digas nada à tua mãe, mas eu não me 

lembro nada do que li atrás”… nunca teve doente, de repente estas atitudes, 

mesmo mudanças de humor. Portanto achei que havia qualquer coisa da parte 

neurológica, não era médica, mas havia qualquer coisa que eu tinha de fazer. 

alterações 
comportamentais 

 

 

alterações 
comportamentais 

 

alterações cognitivas 

 

PERCEPÇAO DE 
CONSIDERADAS 
ANORMAIS 

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os primeiros 

sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico. 

2 

o percurso foi fácil, porque eu tratei logo de saber se havia um medico de 

neurologia, li um jornal que existia,  tentei arranjar uma consulta com o dr 

(neurologista), acabou por ser muito rápido, porque ele do hospital de SM, 

mandou imediatamente fazer os primeiros testes, através da neuropsicologia, e 

ele diagnosticou logo o principio de Alzheimer… mas a partir dai é muito bem 

acompanhado. E portanto, mesmo as consultas, o ir às consultas, que para ele, ele 

irritava-se e nós arranjamos um estratagema “olhe pai vamos visitar o seu amigo, 

ele já esta com saudades suas, quer levar alguma coisa” “oh levo uns 

rebuçadinhos”, então a primeira coisa que ele fazia era deixar 3 ou 4 

rebuçadinhos em cima da secretaria, foi um jogo extraordinário, e tivemos uma 

orientação muito boa, sobre o que havíamos de fazer.  

resol pla problema 

 

 

 

 

comport de oposição 

 

avaliação positiva centrada 
em aspectos exploratórios 
– co-construção de 
soluções 

 

 

 

 

O que sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela? (a gravidade, o 

que a causou, as consequências que provocava, a sua evolução?  

3 
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não sabia nada, fui aprendendo com o o dr (neurologista), fui fazendo perguntas, 

ao lado da minha mãe, a minha mãe também ia as consultas, outra vezes ele pedia 

para minha mãe para sair com o meu pai, e falar mais, outras vezes ficava eu com 

ao meu pai, e ficava a minha mãe,  mesmo a parte sexual, como é que ele 

actuava. Portanto, houve aqui um jogo que permitia, a minha irmã não podia 

estava fora, ia a muitas conferencias, eu é que acompanhei sempre mais. 

desconhecimento  

avaliação positiva – 
centrada em aspectos 
exploratórios – co-
construções de soluções 

 

 

 

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do médico? 

Informação com recursos a outros elementos? 

4 

Ele própria é que nos depois indicava alguns livros ou algumas notícias. Ele na 

altura era extraordinário, ele desenvolvia uma consulta, a qualquer hora, em que 

todas as perguntas tinham resposta. Lembro-me que nessa altura em que eu ia 

numa fase inicial às consultas com o meu pai, fui a um congresso, e a dr leu uma 

carta, resumida, mas uma carta extraordinário, do que sentiu e do que viveu com 

o seu marido, apaixonei-me por aquilo. Entretanto as consultas que se fazia no 

hospital, para esclarecer os cuidadores, não se podia levar os doentes, a sala 

enchia-se, era sinal que existia muita gente com doentes, e muita gente 

interessada e foi isso que me ajudou a ter conhecimento e a ter mais possibilidade 

de encarar a doença ou de como tratar da doença. 

fornecimento de inf 

disponibilidade e abertura 

 

identificação emocional 

 

procura de suporte social 

 

 

competências 
emocionais/instrumentais 

Relativamente ao conhecimento que tem sobre a doença, ao que pensa sobre 

a doença deve-se fundamentalmente à possibilidade de ter contacto com 

diferentes pessoas, com experiencias diferentes? 

5 

a partir da altura em que eu tive que tratar do meu pai, e portanto tive contacto 

com a associação, ah eu tive logo muita vontade de saber tudo o aquilo que ia 

sabendo  a determinadas pessoas que pensariam, que tinham ou que pensavam 

que tinham um doente doido, ou coisas do género. Portanto a única arma de que 

eu tinha, era dizer: que o melhor era eles irem a um neurologista, talvez irem à 

equipa do X. 

procura de suporte 

compreensão da doença 

identificação de 
preconceito social  

reav positiva – comp 
altruístas  

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

obtida pelo médico? Informação com recurso a outros elementos? 

6 
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Vou à net, e depois ou às vezes, debate assim com algumas pessoas, ou com o 

médico, a dr, que vou visitar praticamente. todos os meses ao hospital, as vezes é 

mais uma conversa de amiga, do que propriamente falar de Alzheimer. mas  

experiencias de doentes que recebe, ou sei lá, situações de doentes que vão ter 

com ela e que podem ter atitudes mais agressivas ou mais meigas, portanto, esta 

ligação da vida real, quer dizer, às vezes, não é só os livros. Leio todos os livros 

que a associação tem, portanto também tem uma boa biblioteca, isso ajuda. E 

depois vou perguntando, vou falando com as pessoas, descobri que na praceta 

onde eu moro, existe 5 pessoas com Alzheimer, isto por causa da tal tertúlia do 

café, de maneira que divulgo completamente, pronto depois digo “pronto vocês 

depois querem mais coisas, querem aprender mais ou querem mais formação, 

então contactem a associação de Alzheimer, fulano ou fulano, conforme a 

situação” e encaminho para aqui, pronto, é assim que eu faço. 

inf . estrategias 
comportamentais; procura 
de apoio social 

aspectos afectivos –
identificação/rejeição 
emocional 

co-construção de 
alternativas 

 

inf/compreensão 

procura de apoio social 

 

reav –positiva  - altruismo 

  

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 7 

eu penso que as pessoas hoje em dia estão muito mais esclarecidas. Algumas que 

ainda não querem falar, mas eu acho que a partir da altura em que a tv divulgou, e 

tem divulgado há uns 5 anos a esta parte, não só pelo dia mundial do Alzheimer, 

como outras manifestações, como notícias, como, ah… várias coisas que divulga, 

eu penso que hoje “ah coitada, isto realmente é uma doença complicado que tem-

se que aprender a lidar e tal”, já não é “ah Alzheimer coitadinho é maluca”, não, 

falo com imensas pessoas e não tenho essa noção. Se alguma não quer falar, 

entendendo perfeitamente de porquê não querer falar, é muito complicado, 

ofereço um livro como cuidar do doente de Alzheimer, é maneira de, dou-lhe um 

boletim, ofereço um livro, pronto. 

campanhas de inf. 

identificação de atitudes 
negativas – 
vergonha/isolamento 

 

identificação de atitudes 
positivas - preocupação 

 

estrategias 
comportamentais – 
esclarecimento – 
fornecimento de inf  a 
outras pessoas 

OU envolvimento no 
cuidar 

reav positiva 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença o que 

pensou sobre a possibilidade de controlo sobre (na totalidade ou 

parcialmente) na doença no momento do diagnostico? 

8 

Fiquei um bocadinho apreensiva de como eu ia resolver o problema, porque a 

minha mãe com a idade que tinha, também não podia sozinha fazer isso, para já 

apreensiva -  
vulnerabilidade 
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somos uma família muito unida, quer dizer desde os filhos até aos netos, 

parecendo que não, uma família com uma base boa, já ajuda, apesar de não 

estarmos sempre ao pé. E portanto ao principio, senti-me “O que é que eu vou 

fazer? O que é que vamos fazer?”, mas como lhe disse tivemos logo de imediato 

pessoas que no esclareceram, isso ajuda tanto, assim como estes grupos de 

suporte, que as pessoas vem para aqui desoladas, e de repente sente que afinal, eu 

consigo aprender qualquer coisa, e estive aqui umas horas em que me distrai e 

que aprendi, é muito importante. O grupo em si, cada um falar, sem vergonha 

nenhuma, de nada, grupos que se abrem completamente, que é extraordinário, 

parece que somos um só e isso é muito importante nós conseguirmos isso, porque 

as pessoas saem daqui com um brilho nos olhos, e isso é a nossa bandeira. 

 

bom suporte familiar 

 

apreensiva 

 

grupos de suporte 

competências 
instrumentais 

distracção  ; competências 
instrumentais 

reav positiva 

Fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença que 

outros elementos ou pessoas considerou importantes no controlo da doença e 

suas consequências? (médicos, família, amigos)? 

9 

é assim, não só os médicos. Para mim foi o médico e depois tudo aquilo que ele 

me dava como exemplo e eu ia tentar ver se dava, como seja, filmes de desenhos 

animados, como fotografias antigas, que adorava ver, lembrava-se, ficava feliz, 

calmo, como aqueles aparelhinhos, que hoje parece que é, temos aqui uma sala 

com esses aparelhos ligados à electricidade, que tem aquelas bolhas que sobem, 

que deixem, aquela coisa; eu comprei o meu no chinês, teve que ser o azul, 

porque comprei um vermelho e ele ficou, então fui comprar um azul; então 

agarrava-se aquilo e via aquilo para cima, para baixo, calmo, calmo, as vezes 

deixava-se dormir e era assim…eram fotografias, era cantar, pedia-lhe para ele 

canta-se uma canção, daquelas que ele cantava quando era miúdo, tudo o que se 

fosse de memória remota, ficava feliz, porque se lembrava, é a ultima a 

desaparecer, portanto eu sabia isso, e jogava com isso, isto completamente. Desde 

as fotografias, às canções, as traquinices que nós sabíamos porque eles nos 

contava, ficava feliz…e é assim que nós conseguimos levar com muita calma. 

atribuição de controlo ao 
profissionais de saude; 
competências 
instrumentais 

reav positiva – perecepção 
de reacções positivas na 
pessoa a quem presta 
cuidados 

atribuição de controlo a si 
reav positiva: perecepção 
de reacções positivas 

 

atribuição de controlo a si . 
reav positiva – perceepção 
de reacções positivas 

reav positiva – percepção 
de reacções positivas  

atriuição de controlo a si 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença, os sintomas e as suas consequências? 

10 

Acho que sim, porque eu já tenho dado estes exemplos a várias pessoas, e às percepção de competência 
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vezes, não resulta, nem todos são iguais, não é…essencialmente é preciso 

conhecer a infância, se a pessoa disse:  “quando era miúdo fazia isto e assado, 

quando era mais novo gostava de ir ali, quando era novo”, se nós retemos isso, é 

isso que nos vamos falar com ele; e isso resulta, que é uma coisa fantástica; e 

depois não só, não isola-los, levar pessoas lá em casa, põe-se a olhar de lado, 

depois no segundo dia já olham melhor, eles começam a se apegar aquela figura, 

que ao principio não se deve aproximar, aproxima-se mas fala connosco. é como 

uma criança, “ah dá um beijinho”, quer dizer a criança vira a cara, portanto o 

sistema é o mesmo, esta ali um doente, não vale a pena “ah coitadinho como é 

que o senhor como é que você está?” não, “boa tarde”, é a primeira coisa, até ele 

ganhar confiança,  ou seja, conhecer aquela cara, familiar, ele sentir que existe ali 

alguma coisa de familiar. 

variabilidade de contextos 

valorização da infância 

reav positiva  - sem 

estrategias 
comportamentais – 
socialização 

TENTATIVA DE 
CONTROLO INCIDE 
SOBRE OS ASPECTOS 
RELACIONAIS E 
SOCIO-EMOCIONAIS 

comparação com uma 
criança 

reava positiva – cuidar 

 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no momento do 

diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de doença? 

11 

eu penso que a estratégia foi de todos, quer dizer nós unimo-nos todos, e temos 

aqui um caso que não tem cura, que vai ser pior, e vamos lutar, para quando 

alguém estiver mais em baixa, que é o caso da minha mãe, que estava mais tempo 

com ele,  darmos uma certa folga, leva-la a passear.  Portanto entrar numa forma 

no dia-a-dia o mais distraído, a pessoas que esta mais tempo com o doente. Para 

que depois ela também transmita mais calma ao doente, porque o doente fica 

alterado se vê a pessoa enervada. E uma pessoa que esta constantemente com o 

doente, tem que ficar enervada, tem que ficar cansado, porque repete muita vezes, 

muitas vezes a mesma coisa. Portanto, foi assim, que nós lutamos na primeira 

fase, foi tentarmos rodear compulsivamente, da pessoa, da empregada a dias, que 

foi excelente, mas que aprendeu connosco. Portanto, ela era fantástica, ele saia de 

casa e ela ia logo atrás, mas fingia, deixava-o andar, e tal, tal. Isto foi mesmo o 

princípio da doença, até ela estava a colaborar, extremamente quer dizer. 

reorganização familiar 

necessidade de tempo livre 

 

reactividade emocional 

vivência – centrada em 
aspectos emocionais  

alteração cognitiva –
repetição 

dialectica cuidador-doente: 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

 

reorganização familiar 

estrategias 
comportamentais – 
vigilância 

apoio instrumental - 
empregada  

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença, quais 

os problemas decorrentes da doença que identificou como mais relevantes? 

12 
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Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou soluções? 

Os problemas era assim, os hábitos que ele tinha, e aquilo que nós estávamos 

habituados o meu pai ter, como muita leitura, muita brincadeira com os filhos, 

ficou parado, mais sentado. Depois tinha qualquer coisa na cabeça, que ele mexia 

muito na cabeça, a olhar não sei para onde. Portanto tinha de haver um certo 

cuidado, nas forma como nós chegávamos a ele. Eu muitas vezes quando chegava 

ao pe dele, aprendi algumas canções dele e então eu começava logo a cantar 

baixinho, qualquer coisa que ele me tinha ensinado, ele depois olhava para mim, 

e tal, ria, e depois eu ia-me aproximando dele. Não lhe perguntava se ele estava 

doente, se estava bem, se estava mal, quer dizer…contava-lhe coisas que “veja lá 

se aconteceu isto assim, assim…”, inventava, era uma invenção pegada, a mim 

faz-me lembrar a primeira vez que fui com a minha neta ao cabeleireiro, uma 

criança com 3 anos é uma maçada. E então eu lembrei-me logo das histórias, olha 

para lá do espelho, havia uma menina que também se chamava assim, encontrou 

um espelho, e estive ali 30m, a engendrar uma história, ate a própria cabeleireira 

disse que estava encantada a ouvir a história. Temos que por toda a nossa 

imaginação toda a trabalhar e depois temos de ter pessoas a nos revezar, não é. 

Dai que quem não tem, tem que ter ajuda domiciliária, não vale a pena tentar. 

centrada em aspectos 
comportamentais 

sócio-emocionais 

  

avaliação positiva 
competências 
instrumentais 

 

 

reava positiva – 
competências 
instrumentais 

  

 

 

 

 

competência instrumentais 
-  atitude exploratoria 

percepção - necessidade de 
apoio instrumental 

 

Na fase do diagnóstico e nos momentos iniciais de vivência da doença tomou 

medicação regularmente? 

13 

tive, tive, uma coisa muito levezinha para poder dormir melhor, mesmo leve, foi 

suficiente… o dr (neurologista) dizia: “tem que dormir e a sua mãe também tem 

que dormir” 

dificuldades em adormecer 

recomendações – 
estrategias 
comportamentais 

No dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para realizar certas actividades, 

ou consegui fazer tudo sozinha? Costumava planear algum tipo de 

actividade? 

14 

quer dizer eu fazia aquilo que tinha que fazer, como eu lhe disse, quer dizer, 

como havia muita gente, a estar, só tinha que esquematizar aquilo que eu tinha de 

fazer, não é, durante o dia. Se de manhã eu tinha que ir a qualquer lado, pois 

normalização 

percepção positiva do 
apoio familiar 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

8 

 

ficava a minha irmã ou ficava a minha mãe havia ali, um espaço que nos 

tentávamos não nos cansarmos, que era importante às vezes era difícil, porque 

nem sempre tínhamos pessoas disponíveis, não é. Mas era a única maneira de 

fazer um horário, quase um horário. 

planeamento do dia-a-dia 

No suporte que tipo de actividades costumava fazer com o seu pai? 15 

Passear muito, “pai vamos dar uma volta” pronto dávamos a volta ao quarteirão, 

ele pensava que tinha feito um grande passeio, no outro dia era a mesma volta, 

ele já não se lembrava. Depois falava com A e B, ele era uma pessoa que falava 

muito com as pessoas, ele ficava parado, eu biscava os olhos para as outras 

pessoas, para não lhe perguntarem, assim, nada, “olá, sr C como está bom” 

pronto, mas olhava para o outro lado, porque já não conhecia a pessoa. Mas 

continuava, o que é importante é fazê-lo andar, não estar parado, enquanto pode,  

havia alturas em que ele parecia que dava passinhos mais pequeninos, como as 

crianças, “ah já esta a dançar o fandango” ele ria-se, ele ria-se , tínhamos que 

levar, aquilo sempre para a brincadeira porque,  houve só uma altura em que eu 

lhe disse “oh pai então agora esta a andar assim”, “assim como, vamos já para 

casa” foi a única reacção, nunca mais reagi assim. 

valorização de actividades 
de lazer 

 

evitar perguntas 
inoportunas 

 

valorização de actividades 
de lazer/manutenção da 
funcionalidade 

valorização do humor 

  

 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

16 

ai, sabe que eu acho que é preciso é ir vê-lo, muita meiguice, falar, não fazer 

muitas perguntas, porque fazer perguntas baralha completamente, ah…portanto 

não perguntar porque é que fiz isto ou aquilo ou se esta bem, ele não sabe o que é 

isso se esta bem ou se esta mal, que fez isto ou aquilo.  Conto-lhe uma história 

que eu fiz, inventada ou a serio, ele esta ali, sente que esta acompanhado, sente 

que esta uma presença que ele já não sabe que é a filha, mas esta habituado à voz, 

portanto ele esta ali acompanhado…quando chego não fazemos perguntas ao meu 

pai, nem eu, nem a minha irmã, qualquer uma dessas pessoas que não faz 

perguntas, pura e simplesmente não se faz perguntas ao meu pai. Só fizemos 

perguntas ao meu pai, quando ele começou “ai, ai, ai,” e nós não sabíamos onde é 

que doía, não resolveu nada, porque ele não sabia onde doía, ele tinha dores 

competências 
instrumentais  

 

envolvimento no cuidar 

PROGRAMAÇÃO DE 
ACT A DOIS 

 

 

 

 

 

dificuldades de 
compreensão – 
comunicação 
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horríveis, mas não sabia onde lhe doía. 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

17 

É o comer, é tomar os medicamentos. Portanto o comer, que as vezes nós já lhe 

damos, ele mete o medicamento debaixo do prato. “oh olhe esta um brinquedo, 

pai este é para eu tomar, este é para si”, fazia assim e resultava.” Outras vezes era 

renitente “ah não toma agora, toma depois” passado um minuto “pai tome lá isto 

alterações  funcionalidade 
diária 

medicamentos – limitações 
; comportamento de 
oposição 

utilizar o jogo/ludico 

não insistir/contrariarprocu 
de solu alternativas 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda para 

os seus problemas, no momento do diagnostico e na fase inicial do processo? 

18 

Pois quer dizer, também tive o apoio do neurologista, portanto ia dando uns 

tópicos, cá esta a ajuda do comprimido para dormir, porque realmente havia 

alturas em que eu tinha muita dificuldade; mas quer dizer, uma da coisa que ela 

dizia: eu não deixar de fazer as minhas actividades daquilo que eu gostava muito 

de fazer, não tanto como era possível, por exemplo eu gosto muito de pintar, mas 

indo fazendo um pouco, porque tinha aquele trabalho para fazer. Portanto, eu tive 

que me concentrar “nesta altura em que não existe retorno, em que a doença se 

vai agravando, tens que abdicar de alguma coisa, mas não de todo, nem pensar”. 

Não abdiquei de muita coisa, não me quis distrair, andei ali um bocadinho a 

tremer, não é mas… 

recomendações 
instrumentais 

 

recomendações 
instrumentais – valorização 
de actividades pessoais  

 

 

reorganização /definição 
de prioridades 

 

Segui-o às riscas ou foi adaptando? 19 

é assim as pessoas davam as recomendações, eu depois fui adaptando ao meu 

horário, à minha vida e à minha família, tinha que ser. Quer dizer eles dão 

tópicos, e depois nos vamos buscar aqueles que é possível fazer, não esquecemos, 

vamos é buscar aqueles que é possível fazer. por exemplo, podia estar ao pé do 

meu pai, e ele já não falava e ler o livro e de vez em quando “ah engraçado o que 

esta aqui a dizer”, ele podia era não saber responder, ele ficava assim, depois 

adesão parcial – integração 
e coordenação das 
diferentes perspectivas – 
autonomia conceptual 

 

 

vivencia – centrada em 
aspectos sócio emocionais 
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é assim as pessoas davam as recomendações, eu depois fui adaptando ao meu 

horário, à minha vida e à minha família, tinha que ser. Quer dizer eles dão 

tópicos, e depois nos vamos buscar aqueles que é possível fazer, não esquecemos, 

vamos é buscar aqueles que é possível fazer. por exemplo, podia estar ao pé do 

meu pai, e ele já não falava e ler o livro e de vez em quando “ah engraçado o que 

esta aqui a dizer”, ele podia era não saber responder, ele ficava assim, depois 

volta outra vez ao seu mundo, mas ele gostava que a gente comunica-se, eles 

gostam que a gente comunique, mesmo quando eles estão na ultima fase, não 

coisas muito complicadas, mas ele gostam que se fale. 

adesão parcial – integração 
e coordenação das 
diferentes perspectivas – 
autonomia conceptual 

 

 

vivencia – centrada em 
aspectos sócio emocionais 

No momento presente como descreve as recomendações que lhe são dadas 

pelos médicos ou outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de 

utilidade e ajuda para os seus problemas? 

20 

eu acho que eles devem ter percebido que eu realmente apanhei tão bem, aquilo 

que devia fazer ou se tinha duvidas  perguntava directamente “estou a fazer mal, 

o que devo fazer”, no fundo estamos todos a aprender, é o familiar, o próprio 

medico, quer dizer que eles próprios juntam muitas experiencias, e muitas 

perguntas.  Portanto, isto tem que ser muito aberta, e dizer tudo o que é possível 

fazer, por exemplo, houve uma altura em que a minha mãe teve um problema de 

parte sexual. Mas rapidamente ele esqueceu, e tive que dizer à minha mãe “fale 

com a médica, porque ela esclarece também”, porque são momentos e depois 

desaparece esquece, as pessoas não podem entrar em pânico, não podem deixar 

de não dizer, tem que dizer tudo, é a única maneira. 

valorização de 
competência instrumentais 

centrado em aspectos 
exploratórios – co-
construção de alternativas 

expectativas  quanto a uma 
consulta/acompanhamento- 
comunicação aberta 

 

 

 

 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

21 

eu acho que foi um bocadinho assustador, porque ninguém fica impávido e 

sereno ah…depois do medico, tive sorte do me esclarecer tudo, e dizer o que ia 

acontecer  daqui para a frente. Portanto, escreveu logo tudo o que ia acontecer, a 

pessoa fica um bocado apreensiva, como é que eu vou lidar com esta coisa, não é. 

Como é que eu? Tenho que ter ajuda, nós temos que ter um esquema de vida, 

para nos distrairmos todos e não nos abandonarmos. penso que foi criar um 

esquema, com a família toda, quer dizer, para uma pessoa de adaptar, umas 

pessoas adaptam-se melhor que outras, umas que se calhar pensam que estou a 

dar mais ao doente, e devia dar a ele, tem que haver uma conversa, pessoas mais 

sensíveis que outras. 

assustador – 
vulnerabilidade 

apoio médico – 
inf/compreensão – conh da 
doença 

vulnerabilidade – 
apreensiva – competências 
instrumentiais/emocionais 

reorganização familiar 

planeamento 

menos disponibilidade para 
atender às necessidades de 
pessoas significativas 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura? 22 
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Acho que mais a relação com o meu filho e com o meu marido. Foi o que me 

preocupou mais, principalmente com o meu marido, o meu filho era um miúdo 

que já podíamos ter assim umas conversas e dizer que o avô que não estava bem, 

que não se perguntava nada ao avô se estava doente ou não, mais ou menos uma 

conversa infantil. Para o meu marido trabalhava e estava muitas vezes fora, mas 

quando vinha também não lhe podia dar o mesmo que antes. Porque a relação do 

meu marido com o meu pai também era boa porque o meu pai era um brincalhão; 

porque nós sempre que almoçávamos eram sempre 12, 14 pessoas, toda a gente 

brincava e toda a gente ria, quer dizer ainda hoje são recordações muito 

agradáveis e muito felizes, muito felizes. 

não atender  às 
necessidades de pessoas 
significativas 

 

 

não atender às necessidade 
s de pessoas significativas 

 

 

recordações anteriores 
positivas 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 23 

Pois foi ouvir o médico, pedir ajuda ao médico e ele também, fomos os dois, 

mesmo, a um psicólogo, e falarmos abertamente o que estava a acontecer. 

Portanto, se bem que para ele foi um bocado mais difícil, tinha morrido a mãe, 

ele adorava, o pai já tinha falecido, passados dois anos morreu a mãe, muito, 

muito sofrida, mexeu muito com ele. É uma pessoa mais fechada, e quando as 

pessoas não se conseguem abrir, não consegue falar é mais difícil. 

apoio 
instrumental/emocional 

apoio emocional 

Para além do psicólogo recorreu a mais alguém para receber suporte/ajuda 

nessa altura? Quem mais a ajudou? 

24 

acho que foi o próprio medico que foi o único que me ajudou, não tentei procurar 

mais nada, não dava, sabe que desabafar abertamente, e falar abertamente das 

coisas, outra vezes com o meu marido, outras vezes não, outras vezes eu sozinho. 

temos que ir para a frente com isto, quer dizer, assim é que tem que ser, as 

pessoas não se podem fechar. 

 

apoio emocional 

 

tentativa de compromisso 
mal menor 

Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de saúde? 

Pode falar sobre como correram as coisas? 

25 

muito boa, ainda hoje somos amigos, da dr(psicóloga), que é uma coisa 

extraordinária, é verdade. 

 ava centrada centrada em 
aspectos sócio-emocionais 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 26 
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Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

26 

Foi a nível profissional…a nível social tive que abdicar de algumas coisas, 

ah…como, quer dizer, eu não me afastei dos amigos, mas já não era com aquela 

frequência, assim que saia do serviço ia logo para casa de minha mãe, já não 

estava disponível para certas coisas. no entanto, tive sempre o cuidado de fazer 

uma viagem de 2 ou 3 dias, ou ir ver um espectáculo, que eu sabia que era 

necessário, para mim era necessário. 

limitações profissionais ; 
restrição de acti sociais  

 

envolvimento no cuidado 

necessidade de tempo livre  

estrategias 
comportamentais - 
valorização de actividades 
de lazer 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença como 

foi a sua adaptação à doença? O que fez para viver/sentir melhor? 

27 

O que podia fazer, olhe eu acho que nessa altura ia mais ao cabeleireiro, ia ao 

cinema, quando podia, à noite, realmente, ah… íamos jantar fora, as vezes. 

Também tínhamos o filho pequeno, também nos ocupava, ele acabava, 

dividíamos as coisas, ele é que ia ao colégio saber o que se passava com o filho, 

por exemplo, enquanto eu canalizava mais para o meu pai. 

estrategias 
comportamentais – acti 
lazer/recreação bem-estar 

planeamento das 
responsabiliaddes 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 28 

Eu acho que tudo o que passamos, sem desespero, sem negativo, ah… eu acho 

que sai muito mais forte, acho que ajudo mais as pessoas, eu própria encaro as 

coisas de outra maneira, as coisas que acontecem na vida, e que muitas vezes, 

não, são más, encaro de outra maneira, é engraçado. Mesmo, bom a morte para 

mim, encarei-a sempre bem, a morte é a morte, acabou; o sofrimento para mim, é 

muito pior, agora, acho que estou mais disponível para ajudar as pessoas, muito 

mais. É obrigatorio, “coitada esta a precisar”, se calhar no primeiro impacto, sou 

capaz “isto é capaz de me maçar, ocupar o tempo”,  é o ritmo, e agora que estou 

reformada, melhor ainda. Mas uma coisa que a médica diz “ X, não pode ser tão 

altruísta, tem que pensar em si, fazer as suas coisas”, ir à hidroginástica, ir à 

internet, ir ao francês, a ver espectáculos” aquelas coisas que eu gosto.   

reav positiva – 
aprendizagem evol. 

 

 

reav positiva 

 

 

 

 

recomendações - médica 

valorização de actividades 
prazer – distractivas 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? Em relação ao futuro? 

29 
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Olhe o que me preocupa mais é eu, é uma coisa fantástica, eu até aqui tenho 

conseguido resolver as coisas, daqui para a frente, não sei se posso fazer, mas 

também não penso nisso, amanha logo se vê. Mas que não à dúvida nenhuma que 

no futuro, eu preocupo-me como é que eu resolvo, algumas coisas mais graves 

que podem acontecer. Se é a mim que me acontece, é como o outro, não penso 

isso, agora se por exemplo, se acontece ao meu marido ou à minha mãe, que é de 

uma independência extraordinária, que depois de passar tudo isto, ainda vai de 

férias connosco, ainda veste o seu fato de banho, ainda nada.  

 

 

expectativas de 
incapacidade de ocnfronto 

expectativas negativas 

 

 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 30 

é exactamente o enfrentar, como é que eu vou enfrentar, se houver qualquer 

coisa, tenho receio. Já falei isso com a médica, ela diz “que existe remédio para 

essas coisas, os comprimidinhos para ajudar também a superar”. Porque 

realmente é um vida sempre a lutar, sempre a lutar, sempre a conseguir as coisas, 

mas chega a uma certa altura, com uma pessoa negativa a meu lado, que é 

negativa por natureza, é outra luta. Eu já sei que daquele lado, não vou ter apoio, 

vou ter um silêncio, um silêncio que não é egoísta, porque não sabe, tem receio, 

não sabe dizer, “estou aqui”, eu sei que ele pensa assim, mas não é capaz. 

Portanto, eu ai, a minha irmã já não, mas eu vou sentir um bocado, porque o meu 

filho tem a sua vida a sua família, os seus filhos, não vou pedir, nem pouco mais 

ou menos, claro que vai-me dar ajuda, mas não é por ai que vou, vou arranjar 

outra caminho. 

insegurança quanto à sua 
capacudade de confronto 
no futuro 

apoio social 

expectativas negativas de 
confronto 

 

antecipação negativas 
continuação de suporte 

 

 

antecipação negativa da 
continuidade suporte – 
disponibilidade de suporte 
no futuro 

 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

31 

eu acho é que, não tenho que me arrepender de tudo aquilo que tentei fazer. Eu 

acho que apanhei rapidamente aquilo que eu tenho necessidade de fazer com ele. 

Não sei, talvez porque desde de miúda, eu gosto muito de ajudar as pessoas de 

idade e gosto muito das crianças, portanto, isso parecendo que não é um estar na 

vida, completamente diferente. Portanto, quando à pessoas assim que tem 

convívio com pessoas de idade, que tem uma certa vontade de os ajudar, ou com 

crianças, acho que é fácil. Claro que existe alturas que são teimosos, como as 

reav positiva – das 
competências 
instrumentais 

reav positiva – aspectos 
existenciais 
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eu acho é que, não tenho que me arrepender de tudo aquilo que tentei fazer. Eu 

acho que apanhei rapidamente aquilo que eu tenho necessidade de fazer com ele. 

Não sei, talvez porque desde de miúda, eu gosto muito de ajudar as pessoas de 

idade e gosto muito das crianças, portanto, isso parecendo que não é um estar na 

vida, completamente diferente. Portanto, quando à pessoas assim que tem 

convívio com pessoas de idade, que tem uma certa vontade de os ajudar, ou com 

crianças, acho que é fácil. Claro que existe alturas que são teimosos, como as 

crianças, mas a gente  temos que arranjar uns estratagemas, que as vezes da 

vontade de dizer, olha vai dar uma volta que eu já venho”, mas ai  quer dizer, 

temos que arranjar uma ajuda, para nos podermos dar uma volta, tomar beber 

uma bica ou uma coisa qualquer, para depois voltarmos outra vez, porque não se 

pode sobrecarregar uma pessoa só, isso é que é impossível. 

reav positiva – das 
competências 
instrumentais 

reav positiva – aspectos 
existenciais 

 

 

 

 

 

Afastamento temporário -
estrategias distractivas 

 

necessidade de apoio 
instrumental 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

32 

Não sei acho que de uma maneira geral eu resumi aqueles aspectos que de inicio 

mais me assustavam, e depois tentar refazer, refazer não, elaborar a minha vida 

no dia-a-dia ajudando quanto podia. Uma coisa que ficou, eu não devo ir para 

alem daquilo que eu acho posso fazer, porque ai sou eu que caio. Portanto eu 

tenho que saber travar, e o meu travão não é ficar em casa, é uma actividade 

física, uma lúdica ou uma coisa qualquer desse género… ir para um jardim, ou ir 

para ao pé do mar, que me dá muitas forças, ah…acho que o mar é muito especial 

para mim. e espero que nessa altura e possa fazer, é esse receio que eu tenho 

mais…as pessoas vão perdendo as pessoas que gostam, vão lutando para que a 

vida delas seja boa, mas depois também quando se tem ao lado uma pessoa, eu 

não digo fraca,  que é negativa, pronto, por natureza.  Depois eu também não 

tenho força para me mexer para agarrar, é o que eu digo, nós também temos 

aquela amiga médica que lhe dá assim um puxão e diz-lhe assim duas ou três, 

cuidado com a sua mulher, que neste momento é ela que precisa. 

 

centração no dia-a-dia  

auto-controlo – 
racionalização 

valorização de actividades 
prazer 

 

 

expectativas negativas – 
capacidade de confronto 

 

 

 

 

relativização - percepção 
de apoio 
emocional/instrumental - 
médica 
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Código:  CI02   

Quais os primeiros sinais que a levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

Os primeiros sinais foram, portanto os esquecimentos, o meu marido começou-

se a esquecer da carteira, dos óculos, das chaves. Todos os dias se esquecia, ia ao 

café e esquecia-se das chaves, chegava a casa não tinha chaves para entrar, 

tocava à campainha, e depois no outro dia era, esquecia-se de outra coisa… 

Depois a minha filha é que me chamou a atenção “oh mãe tens que levar o pai ao 

médico, pois isto pode ser a doença de Alzheimer”…eu tinha um pavor, digamos 

assim, dessa doença, eu suspeitava bastante, nas notícias e lia, porque eu gosto 

de ler coisas sobre as doenças, e assim, mas tinha um pavor dessa doença, e de 

facto veio-me a calhar assim… Levei-o ao médico, em 2003, e a médica disse 

que tudo indicava que podia ser, fez-lhes umas perguntas ele enganou-se, da 

esquerda para a direita, mais nos movimentos… mandou levar a mão à testa, a 

mão esquerda e a direita, e ele enganou-se. E nessa altura em 2003, proibiu-o 

logo de conduzir… Mas eu só achei que ele tinha a doença há dois anos atrás, 

porque até lá era só os esquecimentos e aquela coisa…há dois para cá é que eu 

me convenci que ele tem a doença, que não é bem Alzheimer, é a doença ah… 

não sei quê temporal, esqueci-me agora do nome, que é uma prima da doença de 

Alzheimer. E pronto e agora está, agora está terrível, tenho que ajudá-lo a tomar 

banho, hoje deixei-o vestido, não conseguia vestir as calças, por exemplo hoje, 

ele vira a calças, vira as calças, e veste-as sempre ao contrário, eu tenho que 

estar ali, a segurar nas calças para ele as vestir. 

alterações cognitivas – 
esquecimentos 

 

 

 

antecipação negativa 
(vulnerabilidade – ameaça); 
inf/compreensão da doença 

 

 

percepção da doença 
reflecte a acumulação e na 
intensificação de sinais 

 

recomendações 
instrumentais – médica 

 

evitamento 

 

avaliação subjectiva - 
terrivel  

EVOL CENTRADA EM 
NA DISFUNCIONAL DAS 
ACT DE VIDA 
DIARIAvivência centrada 
em aspectos instrumentais 

 

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os primeiros 

sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico? 

2 

Ele, portanto, os sintomas deles, ele não tem sintomas de nada, Ele não aceita se 

quer que tem doença, nem nada disso…porque eu é que tenho a doença, não é, 

ele diz que eu é que estou doente, portanto os sintomas para ele, ele não sente 

nada, portanto ele, eu levava-o ao médico, ele diz que não quer ao médico, 

porque não está doente, mas ele fez exames, fez um TAC, fez a ressonância 

negação da doença – 
reacção da pessoa a quem se 
presta cuidados 

 

comportamentos de  
oposição 

NEGAÇÃO -acumulação 
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magnética, fez tudo o que, fez um TAC encefálico, fez… fez tudo e mais alguma 

coisa, mas não é por ai…portanto eles ali não viram que ele tinha a doença…Foi 

à medida que foi passando o tempo, é que se viu que ele… ele agora não 

consegue falar, gagueja, não encontras as palavras para falar, para ter uma 

conversa, isto é tudo ao contrário, é uma coisa inaceitável! 

empírica não é suficiente 
para justificar  

alterações comportamentais 
– comunicação  

revolta – “isto é uma coisa 
inaceitável” 

 

O que sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela? (a gravidade, o 

que a causou, as consequências que provocava, a sua evolução? Na fase do 

diagnóstico e aos momentos iniciais? 

3 

Aquilo que eu sabia e que eu ouvia, e assim…Passar por isto, é completamente 

diferente, do saber, não é, ou do ouvir dizer, não tem nada a ver. Passar por a 

nossa casa, é indiscutível, nem sequer à palavras para uma coisa destas. 

choque_______________ 

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do 

médico? Informação com recursos a outros elementos? 

4 

Recorri, foi aqui à dr. Eee… apoio social - médico  

Neste momento o que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa 

sobre ela? (a gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, 

como vai evoluir) Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra 

forma? 

5 

Não, eu sou muito… a dr esta farta de dizer para, sempre que tenha 

problemas…mas eu fecho-me mais na minha, na minha concha, digamos…Foi 

muito difícil aceitar isto, muito difícil, e chorei muito e gritei muito, o que 

também não resolve nada…Ah…não há nada a fazer, não é… temos que levar 

isto para a frente, e estarmos sempre, eu não posso chorar em frente do meu 

marido, eu não posso dizer nada, tenho que dizer tudo que sim, que tudo que 

sim, aceitar tudo…porque se não ele diz que eu é que estou mal, que faço tudo 

mal e… Porque ele não aceita a doença se quer, também a médica nunca lhe 

disse “olhe o sr está doente, tem esta doença”. Diz-lhe que, por outras coisas 

“sabe sr CCC…”, porque ele não aceita “Eu não estou doente, eu estou bem, 

como bem, durmo bem, não me dói nada”. Mas eu é que estou a ver ele dia-a-

vivência emocional – 
isolamento 

evitamento 

tentativa de compromisso 
mal menor 

 

revolta  

negação – pessoa de quem 
se presta cuiadados 

revelação do diagnostico –  
consciencia fechada 

negação – pessoa de quem 
se presta cuiadados 

evolução da doença – pode 
ser quantificada – com o a 
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dia, pior, ou hoje faz uma coisa que não fazia, ah…come, não come como devia, 

ele agora como todo inclinado, se eu lhe digo para se endireitar, ele refila 

comigo… Olhe é complicado, muito complicado 

vivencia do dia-a-
diacentrada em aspectos 
funcionais; alterações 
comportamentais 

avaliação negativa 

 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 6 

Uns têm, portanto, o meu marido em AAAAA, é muito conhecido  porque ele 

fala a toda a gente, e agora muito mais ele fala a pessoas que não falava ou…Ele 

sempre foi muito comunicativo…Trabalhou num banco, foi delegado sindical 

durante todo que esteve no banco…porque ele tem conversação, tinha e 

assim…então todos os anos era eleito delegado sindical, ia às reuniões, e 

transmitia aos colegas. Foi árbitro de futebol, então ele tem muita comunicação 

com as pessoas, e continua… ele ri-se muito, e agora ri-se por coisas que não 

deve rir-se, ri-se muito, gargalhadas e continuadamente, as vezes tenho que lhe 

dar um encontrãozinho, porque a conversa que se esta a ter não é para ele estar a 

rir, não é…ah…mas já me perdi, estávamos a falar… 

alterações comportamentais  

 

alterações comportamentais 
- comunicação 

 

 

alterações comportamentais 

Como é que Sr. acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 7 

Eu já ouvi pessoas que tem pena dele e que me falam, me Aborda---Um dia um 

senhor chegou ao pé de mim, “olhe acho que a minha mulher tem a doença do 

seu marido”. Por acaso já a vi na rua com o senhor, e acho que está pior que o 

meu marido, porque eu vejo assim, como o meu marido não bem Alzheimer, ele 

esta muito agressivo, ainda agora me deu uma palmada, a ajudá-lo a vestir, eu 

não aceitei aquilo que ele estava “oh CCC, por amor de deus não sabes vestir 

umas calças e não sei quê”, por acaso bateu-me no braço…Ele esta muito 

agressivo, completamente, e isso é que me esta a custar mais… Mas as pessoas, 

depois só com a continuação de falar com ele, é que vem e dizem “este senhor 

não esta bem, que este senhor tem qualquer coisa”… Mas até pensam que é 

depressão, portanto ele vai falando e depois esquece-se “ah já não sei…” e 

depois diz que já se perdeu e assim e abordam-no se esta com depressão, ou está 

com uma doença nervosa, ou assim, porque ele treme muito o maxilar, a falar ou 

assim treme muito o maxilar…eu depois digo que não, que tem uma doença de 

compaixão 

 

relativização comparação 
com outros 

alterações comportamentais 
– agressividade 

estrategias de confronto 
confrontativo 

alt comportamental prob 

 

 

alterações cognitivas 

minimização – confront da 
pessoa com demencia 

 

 

identificação de atitudes 
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Alzheimer, ah… Mas também já vi, por exemplo, um senhor a fazer uma critica 

com um outro, que eu conheço, porque é  ali ao pé do café, juntam-se ali um 

grupo de pessoas… E já vi um senhor que o meu marido estava maluquinho a 

fazer mesmo o gesto…eu até conheço o senhor, por acaso estive a falar com ele, 

mas depois não tive coragem, a mulher dele também morreu à alguns dois anos 

com uma doença de cancro…E achei mal de ele estar a dizer que ele esta 

maluquinho, e pronto… Mas vejo que as pessoas nesta altura, não ajudam…até 

mesmo a minha própria família… a minha mãe ainda telefona, mas acho que é  

única,  porque tenho muitas irmã, são capazes de telefonar, sei lá, no natal, no 

fim do novo, e estar um ano inteiro sem nos falarmos…é muito complicado… 

sentidas como 
desagradáveis 

 

minimização da atitudes dos 
outros 

identificação de atitudes 
sentidas como desgradaveis 

ausência de apoio familiar 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença no momento do diagnostico? 

8 

Numa altura inicial eu, pequenas coisas, eu, as vezes, também me 

esquecia…cheguei-me a esquecer das chaves na ignição, quando eu… a médica 

me disse, depois também… Eu estou a tomar anti-depressivos, também, para 

tomar um calmante para dormir à noite, mas às vezes não tomo, não é. Numa 

altura inicial eu Aceitar aquelas pequenas coisas…mas como eu lhe digo há uns 

dois anos para cá, é que estou a entrar, porque eu não me convenci que o meu 

marido tinha essa doença, porque até ai ia esquecendo-se e assim… Mas 

também, como eu me esquecia, não notei muito, mas nestes dois anos, como eu 

lhe digo, é que me comecei…. Aperceber que ele realmente tem Alzheimer, ou 

uma doença parecida. Mas que agora ele, 2003, 4 e 6, estamos em 2009, não é… 

até 2006, era só aqueles esquecimentos, porque falava bem, e não estava tão 

nervoso como esta agora, e assim… A partir dai, tem sido…Portanto, não posso 

sair de casa sem o ajudar, não posso sair de casa sem fazer o pequeno-almoço, 

eu até ai não tinha preocupações… portanto sempre deixei uma sandes feita, ele 

tirava o leite do frigorifico, ele agora não faz nada, ele não sabe onde esta o leite, 

ele não sabe onde é o frigorifico. Se eu lhe digo “oh CCCC tira o leite do 

frigorífico” ele anda, anda, anda, é capaz de ir ao quarto à procura do 

frigorifico…Portanto, Nós vermos isso, é muito complicado…eu portanto eu as 

vezes até lhe dou um grito, eu até já conversei com a dr “ah não faça isso”. 

Porque eu Tenho que ter uma grande dose de disponibilidade, para suportar uma 

minimização do problema 
de saude 
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–depressivos 

perturbações do sono 

não adesão – aspectos 
instrumentais 
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diagnostico – incredulidade 

minimização do problema 
saúde 

 

evolução da doença 
centrada em aspectos sócio-
emocionais 
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vida 
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aspectos funcionais 
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aspectos instrumentais 
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confrontativo 

estrategias confronto 
confrontativo 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

19 

 

coisas desta “oh CCCC não sabes onde é o frigorifico!”Às vezes ainda lhe dou 

um grito “o frigorifico é aqui na cozinha”. Outras vezes deixo andar, “o que é 

que tu disseste”, e depois anda de novo a procura do que eu tinha dito, entretanto 

“eu não te disse nada” vou eu abrir o frigorifico e tiro-lhe o leite. Ele não sabe 

pôr uma mesa, por exemplo, a toalha, a tarefa dele, é tirar e as vezes sacudir a 

toalha… mas também já foi com a toalha para casa de banho, e sacudiu a toalha 

para sanita e sujou tudo de migalhas…ah… isto é. Isto para nós é, ainda continua 

dizer que não tem nada, e que eu é que estou doente, que preciso de ir ao médico 

“estás maluca, estás maluca” é o que ele me diz. Ah…termos que, ter paciência, 

para dizer tudo que sim, o que esta mal e o que não está, e depois ainda ter que o 

ouvir que eu é que estou doente, eu é que tenho isto e aquilo…ah…para nós é 

muito complicado, doloroso…. 

estrategias de confronto 
auto-controlo emocional 

 

 

evol centrada em aspectoas 
instrumentais 

 

 

negação – confronto por 
parte da pessoa a quem se 
presta cuidados 

 

vivencia centrada em 
aspectos somato-emocionais 

doloroso/ complicado 

Nesta fase do diagnóstico e nos momentos iniciais de vivência da doença, 

que outros elementos ou pessoas considerou importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, família, amigos)? 

9 

Eu fui a vários médicos, eu contei às minhas irmãs, à minha irmã mais velha, 

mas também não tem muito tempo, e desabafei muito com ela e assim… Toda a 

gente tem pena do CCCC, porque ele foi sempre uma boa pessoa, não é, para 

minha família e assim…e ficou tudo a dizer que ele não merece, não merecia ter 

esta doença e assim…mas o que é que se pode fazer, não podemos fazer nada, 

porque não à melhor… Ah… Olhe foi chorar, chorar muito, muito, é a minha 

maneira… E agora já nem telefone, a minha mãe é que me telefone, quando 

estou dois dias ou isso sem telefonar, ah de resto a família todos tem os seus 

afazeres, e preocupados e não sei quê, não me telefonam. 

expressão de sentimentos – 
apoio emocional 

perda –  

revolta 

 

estrategias de confronto 
emocional - expressão de 
sentimentos 

percepção de apoio familiar 
insuficiente 

 

Neste momento, considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para 

combater e controlar a doença? 

10 

Ah, sinceramente, tenho, faço coisas como se fizesse ao meu neto, preocupada 

com, o meu neto tem agora 10 mesinhos, preocupo-me em deixar tudo mais ou 

menos, para que ele não mexa nas facas, que não vá à cozinha, o fogão não sabe 

mexer, porque fiz obras à cozinha… Quer dizer, eu preocupe-me como se fosse 

percepção de auto-eficacia 

preocupação – segurança 

 

 

alterações cognitivas – 
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uma criança, não é, como um filho que eu estivesse ali, assim pequenino, que eu 

tenho…Se eu estiver na cama até ao meio-dia, por exemplo ele esta na cama até 

ao meio… Ele não sabe que horas são, ele não sabe que dias são… Eu 

preocupou-me todos os dias em dizer “sabes o dia que é hoje”, de lhe dizer o dia 

que é, e quantos estamos…porque ele não sabe, ele não sabe a idade que tem… 

Ele diz agora que tem 30 anos, ele fez 59 anos…e portanto ele levanta-se, tenho 

que, ele mete-se na casa de banho, eu vou atrás dele, é como eu estivesse mesmo 

um filho. Isto para mim +e doloroso, tenho que manda-lo lavar os dentes, que ele 

não lava, bochecha com a agua e não sei quê mas não põem a pasta, ou então 

agarra na pasta, eu agora já descobri que ele não mete a pasta na escova, mas que 

mete na boca, espreme um bocadinho, coisas que ele não fazia…Isto a gente ver 

isto, todos os dias ele faz uma coisa diferente, é muito complicado, para nós, 

porque ele acha que é normal, e “algum mal, algum mal” depois refila 

comigo…Fazer as necessidades fora do sitio, agora já a imenso tempo ele não 

faz isso, já me fez umas 4 vezes, que eu, quando eu vi aquilo, eu não aguentei de 

não chorar, a chorar mas a gritar, “Ah meu deus o que me devia de acontecer” e 

e ele “mas o que é que aconteceu, algum mal, algum mal”,  “Mas isso é algum 

mal”, e eu a chamar a atenção e isso, Porque ele acha que é ali que devia ter 

acontecido…Ou no chuveiro, já fez no bidé…  

desorientação 

estrategias 
comportamentaos – 
orientação temporal 

centrada em aspectos 
cognitivos  

evol centrada em aspectos 
instrumentais - 
funcionalidade 

 

 

aspectos somato-emocionais 

 

negação – reacção da pessoa 
a quem  se presta cuidados 

REVOLTA 

vulnerabilidade –centrada 
em aspcetos instrumentais 

desespero 

revolta/raiva 

negação – reacção da pessoa 
a quem s epresta cuidados 

 

Tudo o que se vai construindo ao longo da vida quer das regras sociais, quer 

em termos morais, essas noções básicas, do bem e do correcto, tudo se torna 

confuso… 

11 

Ele faz coisas do arco da velha, ah… não tem explicação, as coisa que ele faz 

não tem explicação…Ele acha que isso foi normal, uma das vezes pediu-me 

desculpa, acho que na primeira vez ou na segunda, que fez no chuveiro ele nunca 

mais fechava a agua, não consegui-o, porque depois o chuveiro ficou entupiu, 

ele esborrachava com os pés, com as mãos, com tudo assim, eu não fui capaz de 

não chorar… Coisas que ele faz, ele agora fecha a porta por dentro, no outro dia 

fui ao ginásio, meti-me no ginásio, para desanuviar, ando na hidroginástica, mas 

tenho que deixar, desistir…Por que ele ainda vai à rua, mas não se afasta 

muito…portanto as pessoas ali no café, já sabem que ele esta doente, já o 

 

 

perda funcional – 
sentimentos de desespero 

EVITAMENTO 

estrategias distractivas 

 

 

estrategia - esclarecimento 
de diagnostico a pessoas 
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ajudam, mas ele perder-se ainda não se perdeu…já me disseram que ele fica 

assim muito com as mãos na cabeça, a olhar para cima, a olhar ali no 

cruzamento…e as pessoas que o conhecem chegam ao pé dele “então esta tudo 

bem, vais para casa…” e ele “estava mesmo agora aqui a pensar, estava aqui a 

pensar…a pensar”, devia estar a pensar por onde devia ir para casa… Mas por 

enquanto eu chego a casa e ele está lá em casa…Mas tambem já me fechou a 

porta, por dentro com trinco, que eu tenho, agora já pus a fita adesiva, para ele 

não puxar e isso, e eu não conseguia abrir a porta…ele depois não sei o que é 

que…Pedi à minha vizinha, para ver se podia entrar pela cozinha, mas não dava 

era longe…Mas depois com calma, porque ele lá dentro “foste tu que fechaste a 

porta, foi a tua filha, e foi não sei quem…” gritava que não era ele…”como é 

que nós tínhamos fechado a porta por dentro. Mas lá conseguimos, eu disse-lhe 

para ele acender a luz, e tinha o fecho para ele por a direito, lá se abriu-o o 

fecho, e lá se abriu-se a porta… agora já tenho isso, portanto, com adesivo, onde 

ele fechava o fecho…E pronto tenho assim, faço coisas, com preocupações, 

como uma pessoa pequena, como o meu neto.  

relativização – “ 

apoio instrumental – 
vizinhos – colaboração 
vigilância 

minimização – estrategia 
adoptada pela pessoa a 
quem presta cuidados 

estrategias comportamental 
–  prevenção -vigilancia 

auto-controlo emocional 

 

 

tentativa de controlo 
centrado nos aspectos 
relacionais e socio-
emocionais 

estrategia comportamental – 
vigilância 

 

vivencia centrada na 
perdade autonomia 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros)? 

12 

Portanto eu vou à médica, ao princípio fui mais vezes, à médica, ele ia todos os 

meses à médica e assim…Até descobrir se realmente era, a doença, porque eu 

via, como ninguém me dizia o que é que ele tinha, tudo indicava que sim, e 

pronto… então fui a médicos particulares, fui ao Egas Moniz e continuo a andar 

num médico particular…portanto agora tenho medicamentos para 6 meses, fui 

agora em Outubro, tenho medicação para 6 meses… mas quando eu vejo que ele 

está mais nervoso, ou está, vou ao médico particular, que é neurologista, e 

portanto eu gosto muito dele, trabalha no Egas Moniz e em Santa Maria, e ele 

diz que está bem medicado…cheguei a dizer ao médico “ não há outra 

medicação melhor, ele esta a piorar ele, não acho que a medicação não lhe faz 

nada”. Eu continuo a dizer que a medicação não faz nada, mas ele diz que sim, 

que está bem medicamentado, e que portanto não há, é um medicamento recente 

que ele esta a tomar, axura e a  Peroxina, que é a depressão, para o ajudar…mas 

dificuldades em aceitar o 
diagnostico – insuficiência 
de justificação para 
responder às incerteza. 
estrategias comportamentais 
– procura de novos 
profissionais.  planeamento  

atribuição de controlo  aos 
profissionais 
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medicamentos 
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eu digo que a medicação, ou a então doença, como diz aqui a dr, como ele é 

novo a doença está a andar muito rapidamente… o que eu acho, a minha filha já 

me chamou a atenção, ele agora até está, portanto, nós não acreditamos, não é, 

portanto há três anos,  não acreditamos que era a doença, depois caímos, é 

realmente Alzheimer, ele esta a fazer coisas, que tudo indica que é…Mas agora 

também ele esta naquela fase que esta na mesma, faz coisas que fazia há um ano 

atrás ou há dois anos atrás, esta assim…a minha  filha já me atenção “olhe mãe 

prepara-te, que quando ele cair  vai ser de rajada”, “estás a pensar o que é que 

vamos fazer depois a seguir”. A minha filha que está em casa com esta idade, 

não aceita que o pai, por exemplo, está aqui o copo dele, ele vem buscar aqui o 

meu…ou por exemplo ele baralha os talheres, e começa a comer com uma faca, 

por exemplo, ele trocou tudo, mas entretanto começa a comer com a faca, a 

apanhar a comida com a faca, e eu as vezes sem lhe dizer nada tiro a faca da 

mão, e troco-lhe a faca, mas a minha filha “pare com essas coisas, porque é que 

estas a comer com a faca, tu ensinavas a nós a comer correctamente, a faca é 

daquele lado”. Ele começa logo a refilar connosco…portanto ele próprio não 

aceita que nós o chamemos à atenção “então agora estas a ensinar a comer, 

assim é que eu quero comer”. E continua agressivo, e continua a comer como ele 

quer, e não como a gente quer…  
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Na fase do diagnóstico e nos momentos iniciais de vivência da doença, que 

tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença? 

13 

Que estratégias é que eu utilizei… eu acho que não utilizei estratégias 

nenhumas, eu fui encarando a doença, pensando muito, chorando muito, não é… 

e falando com amigas minhas, que eu tinha uma amiga muito, para falar com ela, 

ela disse sempre se precisa-se de ajuda e assim… mas depois eu vi, que ela até, 

eu é que ia lá falar com ela, portanto, ela não me telefona, não…e fui-me 

preocupando, em por exemplo, deixei de trabalhar, mas agora tive que arranjar 

umas horas, há dois anos tive que arranjar umas horas, porque tive que meter a 

minha sogra num lar, porque tinha a minha sogra comigo há 4 anos…portanto 

expressão emocional –
estrategias emocionais 

estrategias comportamentais 
– procura de apoio 
emocional 

afastamento – percepção de 
ausência de apoio 
emocional 

consequencia profissional 
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como eu não fui arranjando formas, tinha uma vida, fiquei com muitos 

problemas e portanto todos os problemas e portanto, todos os problemas, acho 

que não arranjei estratégias, foi chorar, sei lá, chorar ao pequeno-almoço, chorar 

à hora do almoço, a todas as horas… 

 

 

estrategias emocionais – 
expressão emocioanal 

evitamento 

Muitos problemas que foram surgindo ao mesmo tempo… 14 

Sim, portanto, o meu marido deixou de trabalhar, não pela doença… eu fui saber 

à secção pessoal do banco… Ainda o meu sogro, quando o chamaram para a 

reforma, foi antes do natal, o meu sogro faleceu no natal. Faleceu a 23 de 

Novembro e ele em Fevereiro do ano 2004, veio de reforma, portanto veio para 

casa, e o meu sogro tinha falecido, portanto… E a doença manifestou-se mais, 

portanto ele poderia ter a doença, é como diz aqui a dr. mas com a morte do pai, 

a doença despertou, não é… Mas depois eu fiquei, caiu-me o mundo em cima de 

mim…a minha casa ficou completamente destruída, digamos assim, eu fiquei 

com a minha sogra  que estava já acamada, há dois anos, mesmo paralisada do 

lado direito, e fez fisioterapia, fez não sei quê, mas que ela não fazia nada, ela ia 

à fisioterapia porque o meu sogro levava-a… Fiquei com ela 4 anos,  portanto 

com a doença do meu marido, eu não estive tempo para arranjar estratégias para 

a doença dele ou assim…porque fiquei com a minha sogra, e portanto era dar-lhe 

o pequeno almoço à boca, porque o meu sogro, depois comprei uma cama 

daquelas articuladas, porque ela não queria ir para o cadeirão, porque caia… Ela 

já tinha as pessoas que a iam lavar à noite e à…foi uma vida em que eu ainda 

trabalhava, pois estive que deixar de trabalhar…portanto eu não arranjei 

estratégias…depois comecei a ficar a emagrecer, emagrecer, agora já estou um 

bocadinho melhor…mas depois tive que ir também para psiquiatria, e chorar… e 

portanto eu depois tive que, foi o que a doutora me disse “o que tem a fazer, tem 

a sua sogra doente, tem o seu marido doente, tem que arranjar um sitio para pôr a 

sua sogra”. ele depois deixou de dar os comprimidos à minha sogra, como devia  

de ser…As senhoras da APOIO, começaram a dizer-me “olhe o sr CCCC, já 

não…”ai é que pirou bastante, porque até ai ele esquecia-se dos comprimidos, ou 

da agua, ou assim… Depois começou à procura de onde é que deixou o copo de 

agua, porque ela tinha um copo da Chico, para lhe dar agua, era um bebe que eu 

tinha ali, e dar o comer à boca e assim…então tive que arranjar um lar, para por 
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Sim, portanto, o meu marido deixou de trabalhar, não pela doença… eu fui saber 

à secção pessoal do banco… Ainda o meu sogro, quando o chamaram para a 

reforma, foi antes do natal, o meu sogro faleceu no natal. Faleceu a 23 de 

Novembro e ele em Fevereiro do ano 2004, veio de reforma, portanto veio para 

casa, e o meu sogro tinha falecido, portanto… E a doença manifestou-se mais, 

portanto ele poderia ter a doença, é como diz aqui a dr. mas com a morte do pai, 

a doença despertou, não é… Mas depois eu fiquei, caiu-me o mundo em cima de 

mim…a minha casa ficou completamente destruída, digamos assim, eu fiquei 

com a minha sogra  que estava já acamada, há dois anos, mesmo paralisada do 

lado direito, e fez fisioterapia, fez não sei quê, mas que ela não fazia nada, ela ia 

à fisioterapia porque o meu sogro levava-a… Fiquei com ela 4 anos,  portanto 

com a doença do meu marido, eu não estive tempo para arranjar estratégias para 

a doença dele ou assim…porque fiquei com a minha sogra, e portanto era dar-lhe 

o pequeno almoço à boca, porque o meu sogro, depois comprei uma cama 

daquelas articuladas, porque ela não queria ir para o cadeirão, porque caia… Ela 

já tinha as pessoas que a iam lavar à noite e à…foi uma vida em que eu ainda 

trabalhava, pois estive que deixar de trabalhar…portanto eu não arranjei 

estratégias…depois comecei a ficar a emagrecer, emagrecer, agora já estou um 

bocadinho melhor…mas depois tive que ir também para psiquiatria, e chorar… e 

portanto eu depois tive que, foi o que a doutora me disse “o que tem a fazer, tem 

a sua sogra doente, tem o seu marido doente, tem que arranjar um sitio para pôr a 

sua sogra”. ele depois deixou de dar os comprimidos à minha sogra, como devia  

de ser…As senhoras da APOIO, começaram a dizer-me “olhe o sr CCCC, já 

não…”ai é que pirou bastante, porque até ai ele esquecia-se dos comprimidos, ou 

da agua, ou assim… Depois começou à procura de onde é que deixou o copo de 

agua, porque ela tinha um copo da Chico, para lhe dar agua, era um bebe que eu 

tinha ali, e dar o comer à boca e assim…então tive que arranjar um lar, para por 

a minha sogra, a minha sogra esta num lar há 2 anos, mas custou-me imenso 

porque ela criou os meus filhos, custou-me imenso, imenso, a pôr num lar… 

porque a minha sogra  foi uma mãe para mim, fez coisas que a minha mãe não 

fez…e ela hoje está, durante 6 meses, eu pensei que ela não ia aguentar,  foi-se 

muito abaixo, mas agora está melhorzinha, já come com a mão esquerda, 

portanto, não esta todo o dia na cama, como estava em casa…Porque depois, nós 

tambem não podíamos estar ali constantemente ir à rua com o meu marido beber 

um cafezinho, ou  tinha de ir às compras e deixá-la ali, também não podia ter 

pessoas, ali,  porque não tinha dinheiro para isso, não é… para ter ali uma pessoa 

a pagar e assim… mas pronto ela hoje esta boazinha, está melhor que o filho, 

com 88 anos, pelo menos de cabeça, e… e pronto…ah portanto eu acho que não 
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Tento resolver, eu houve uma altura em que falava com minha filha, ela também 

está a passar uma fase terrível de desemprego e isso…eu, sei lá, tento… agora 

tento, não ser, não lhe gritar, ou aceitar tudo, dizer tudo que sim, ou tudo que 

não, já não digo que não, dizer tudo que sim e não responder ou assim…ficar 

mais calada e ajudá-lo, portanto agora já não digo “veste assim, ou veste 

assado”, por acaso hoje disse-lhe “ já não sabes vestir umas calças”… Ser mais 

paciente e dizer tudo que sim, ou então não responder e dar a volta à questão e 

ajudá-lo… eu agora estou a ajudá-lo a vestir a camisa, ele não consegue abotoar 

os botões, ou então começa a abotoar os botões todos ao contrário, não consegue 

por a camisa para dentro das calças, “é assim que eu vou, é assim que eu vou”, 

anda com o cinto ao contrário, não consegue por o cinto nas presilhas, é muito 

complicado… 

apoio emocional – filha 
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No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

18 

Eu agora estou a fazer tudo sozinha…ah…estou a ajudá-lo, eu estou preocupada, 

ele mete-se na casa de banho, eu vou logo com ele, tenho que o ajudar a fazer a 

barba, senão ele corta-se, já se cortou, se me distraio, seja, dois minutos ou três, 

já tenho… porque começa a fazer a barba em seco, não mete o creme da barba, 

Tenho que lhe pôr o gele, digo-lhe “ CCCC tens que aqui o gele” e ele “para que 

é que isso, para que é que isso, não preciso disso para nada”, e eu disse “não tens 

que pôr porque isto é que amacia a barba, senão cortaste todo”, então tenho-lhe 

que por o gele na barba, tenho que espalhar o gele, tenho que o ajudar fazer a 

barba, O sítio onde não consigo fazer é assim, porque depois ele não estica o 

queixo, e digo-lhe para ele fazer, mas estou ali ao pé dele. Ele não sabe qual é o 

champô, nem qual o champô para a cabeça, Ou o gele, tenho que o ajudar a 

tomar banho…ah…depois é complicado, por exemplo dou-lhe o sabonete, e ele 

tem o sabonete na mão, mas não consegue, esfregar os pés…sou eu faço todas as 

tarefas, pode ser que as tantas não vou conseguir, depois estou a pensar, quando 

numa fase mais complicada, para o ajudar a tomar banho, ou assim, chamar as 

senhoras da APOIO, que nós temos em X, e que, as senhoras que até ajudavam a 

minha sogra, e quando for necessário dar-lhe banho, que eu não consigo, chamar 
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Eu agora estou a fazer tudo sozinha…ah…estou a ajudá-lo, eu estou preocupada, 

ele mete-se na casa de banho, eu vou logo com ele, tenho que o ajudar a fazer a 

barba, senão ele corta-se, já se cortou, se me distraio, seja, dois minutos ou três, 

já tenho… porque começa a fazer a barba em seco, não mete o creme da barba, 

Tenho que lhe pôr o gele, digo-lhe “ CCCC tens que aqui o gele” e ele “para que 

é que isso, para que é que isso, não preciso disso para nada”, e eu disse “não tens 

que pôr porque isto é que amacia a barba, senão cortaste todo”, então tenho-lhe 

que por o gele na barba, tenho que espalhar o gele, tenho que o ajudar fazer a 

barba, O sítio onde não consigo fazer é assim, porque depois ele não estica o 

queixo, e digo-lhe para ele fazer, mas estou ali ao pé dele. Ele não sabe qual é o 

champô, nem qual o champô para a cabeça, Ou o gele, tenho que o ajudar a 

tomar banho…ah…depois é complicado, por exemplo dou-lhe o sabonete, e ele 

tem o sabonete na mão, mas não consegue, esfregar os pés…sou eu faço todas as 

tarefas, pode ser que as tantas não vou conseguir, depois estou a pensar, quando 

numa fase mais complicada, para o ajudar a tomar banho, ou assim, chamar as 

senhoras da APOIO, que nós temos em X, e que, as senhoras que até ajudavam a 

minha sogra, e quando for necessário dar-lhe banho, que eu não consigo, chamar 

estas senhoras para o ajudar…portanto, de manhã e à noite…   
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Descreva de forma resumida as suas actividades diárias, que costuma 

realizar nesta fase actual? Costuma planear algum tipo de actividade? 

19 

Portanto com o meu marido de manhã, venho beber um cafezinho, aí por volta 

das 10h30, 11 horas, depois vamos dar uma volta, ele não quer ir para muito 

longe, não quer andar de carro, e quando o levo de carro, para ir À da minha 

mãe, que mora em T, tenho que o meter no carro… e digo-lhe a ele que lhe vou 

fazer uma surpresa, ele “surpresa, mas que surpresa, não quero ir para lado 

nenhum”, depois quando ele vê que se esta a afastar “para onde me levas, para 

onde me levas”. depois pelo caminho, “olha vamos almoçar com a minha 

mãe…”ou “ver ver a minha mãe” ou assim, começa a refilar. Mas só assim é que 

eu consigo que ele vá de carro… Vamos dar uma volta, e depois à hora do 

almoço, vou para casa…à tarde a seguir ao almoço, antes do lanche, pergunto-

lhe se ele “queres jogar dominó”, ele não quer fazer rigorosamente nada, ele não 

que ler, ele já não lê, escrever muito menos… Ele deixou tudo, pura e 

simplesmente, de um momento para outro, portanto O IRS já não faz há dois 

anos, e há dois anos atrás ainda assinou o IRS, mas já muito mal, portanto ele 

nessa altura caiu-o mesmo…Deixou de assinar, deixou de escrever, deixou de 

ler, portanto ele não consegue ler nada, nem sequer, ele não consegue fazer nada. 

Eu ainda fui, há dois anos atrás a um psiquiatra, porque, falei com uma senhora 
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Está tudo de rasto… completamente tudo virado do avesso…vou para o ginásio, 

à sexta… sexta vou à tarde, para o ginásio fazer lá uma aulazinhas…ah, ao 

sábado, vou à hidroginástica, de manhã, que às 12h15m, mas já fui beber um 

cafezinho, já ficou, ele já ficou arranjada, a minha preocupação é deixa-lo 

arranjado, vestido, com a barba feita, pequeno-almoço tomado, depois sai 

comigo… fico preocupada, quando ele fica em casa, então eu fico 

preocupadíssima, não é, mas ao fim de semana a minha filha ainda fica deitada. 

A minha vida esta reduzida, ao domingo, também tenho hidroginástica às 

10h15m, mas também já o tenho que o deixar vestido…portanto é a minha 

preocupação, é deixa-lo arranjado, e pronto… Agora vou para casa fazer o 

almoço, almoçamos…ah, às vezes não me apetece ir beber café, porque não me 

apetece já sair de casa, ele fica aborrecido porque eu não vou “então não vais, 

ficas aqui em casa, e não sei quê”, tento ir com ele. Depois tenho coisa para 

fazer em casa, muitas coisas para fazer em casa, arrumar a casa e as roupas e 

assim… a minha vida está sem sentido, digamos…Ele não quer ir ao cinema, no 

outro dia levei-o ao cinema, mas fui ver com ele, no domingo à tarde, ele foi a 

refilar, por acaso até fomos a pé, porque é perto, ali no centro 

comercial…Portanto, ele ficou ali a ver, acho que não lhe ligou nenhuma, ficou 

ali calado, não dizia nada, não se ria…Eu perguntei-lhe se ele gostou, “ah é giro, 

é giro”, mas pronto, ele não quer ir assim para lado nenhum… Depois em 

centros comerciais, ele tem pavor em ir para centros…houve um altura que eu 

levei-o para Lisboa, não sabe andar de metro, não sabe como é que à de sair ou 

entrar, ou assim, temos o bilhete, ele fica ali baralhado, ele não sabe meter, dou-

lhe o bilhete para meter. No ano passado fui algumas vezes, andar de metro com 

ele, fui para Lisboa, almoçamos por lá, mas agora não quer, para ir a lado 

nenhum, ele esta de tal maneira que refila,  que não quer ir para lado nenhum, 

porque está com medo. Então no metro, quando estamos à espera, ele começa a 

gritar e a dizer “há ladrões, há ladrões, vieste para aqui e não sei quê” fica 

mesmo em pavor a dizer que há ali ladrões. Ele vê ali um grupinho de pessoas, 

“oh CCC não vês que não há ali ladrões”, “as pessoas estão ali à espera do 

metro”, “ah agora estas com a mania, estas com a mania que sabes tudo, eu é que 

estou a ver” e depois diz que há ladrões e isso… isto para nós que estamos a ver 

isto, não é, e vermos aquela pessoa que nós conhecemos, ele era uma pessoa 
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inteligentíssima, e que tinha uma actividade, ele tinha sempre coisas para fazer, 

não é, e que metia-se em tudo, e agora temos aquela pessoa que é pior que um 

bebe, não é. Enquanto o meu neto esta a aprender coisas, ele está a desaprender, 

em que temos que lhe dizer tudo, mas que ele não percebe…ele começou a dizer 

“ Há ladrões, há ladrões”, e eu “oh CCC, não vês que ali não há ladrões, 

ninguém te esta a roubar nada, as pessoas estão ali a apanhar o metro”, “Agora 

estás inteligente, agora não sei quê”. 

INTELECTAUIS 

 

 

 

estrategias de confronto 
confrontativo – paranóia 

Como descreve as recomendações, dadas pelos médicos ou outros técnicos 

de saúde a que tem recorrido, em termos de utilidade e ajuda para os seus 

problemas? 

20 

O que os médicos me dizem é que, “a senhora tem de pedir a ajuda”, pedir ajuda 

psiquiátrica, ou então um psicólogo para falar, desabafar e assim…Eu sei que em 

X, existe psicólogos, que nem se paga e assim, mas que eu ainda não recorri. 

Portanto, eu tento, tento eu sozinha e… dar a volta, é isso…ah, porque uma 

pessoa para ir para ali, agora estou a falar contigo, a chorar e assim…tento 

chorar, e às vezes, vou, o meu marido não quer ir sozinho, agarro no carro e vou 

até ao Inatel, que é no V, porque ele não quer ir, mas faço isso ao sábado ou ao 

domingo, digo à minha filha “olha a mãe vai ali ao Inatel”, ou vou até à da 

minha mãe, e depois lá desabafo com ela e choro com ela. Mas isso, sei lá, a 

minha filha já disse “oh mãe escolhe um dia ou dois dias da semana”, que ela 

agora não esta a fazer nada, “para ires com uma amiga tua, ou ires ter com a tua 

irmã ao café”. Já fiz mais isso, do que estou a fazer agora, a minha irmã tem um 

restaurante, ali na F, ela tem muito trabalho, vou para lá, enquanto estou a ajudar 

ou, ela esta a trabalhar com o meu sobrinho, mas agora também não estou a fazer 

isso... agora estou a ficar também, não sei se estou a ficar é pior, estou a ficar 

muito, não me apetece sair, se não vou com o meu marido, deito-me ali no sofá, 

vejo um bocadinho de tv, outra vez.  
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Até que ponto considerou as recomendações que lhe foram dadas pelos 

médicos ou outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de 

utilidade e ajuda para os seus problemas? Até que ponto é que segui-o à 

risca ou foi adaptando essas recomendações? Quer falar um pouco sobre 
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isso, a sua interacção com os técnicos de saúde, até que ponto foram úteis as 

recomendações que os técnicos de saúde lhe deram? 

Claro que sim, foi útil falar, quando eu vou à médica, eu falo muito, até digo ao 

meu marido para ficar ali um bocadinho, porque as vezes não falo, porque o meu 

marido esta ali e assim…ah, é sempre útil falar com eles, e portanto a médica até 

disse, eu lá até choro muito, porque não consigo fazer outra coisa…ah, e sigo à 

risca, o que me dizem é que eu tenho que ter uma grande dose de paciência 

e…eu até tenho muita paciência. A minha filha diz-me “oh mãe como é que tu 

consegues, como é que tu tens paciência” mas por acaso eu tenho muita 

paciência, porque, nós éramos uma família muito grande, portanto somos 10 

irmãos, e nós fomos nos criando uns aos outros. Portanto, a minha mãe deixava 

tarefas para fazer, criámos os nossos irmãos e fazíamos coisas do arco da 

velha…e portanto eu sou uma pessoa até, até muito calma, vou tendo, vou-me 

adaptando sozinha, sem andar sempre nos médicos, fui duas vezes à psiquiatra, 

também. Pronto, Ela também receitou medicação para 6 meses e assim…Mas 

depois, eu fico sozinha, e eu vou-me adaptando sozinha. Mas acho importante, 

sempre que eu vou falo, ia mais era à médica de família, qualquer coisa, antes do 

meu marido, até a gente aceitar esta doença ou acreditarmos que ele tinha a 

doença, eu ia muita era à médica de familia que, sempre que eu vou lá, estou 

sempre meias hora com ela, falava da minha filha, que não tem emprego, e não 

sei quê. Ela tem muita pena de mim, mas também não pode fazer muito, eu é que 

tenho que me virar sozinha, tomar a minha medicação, quando eu vejo que estou 

pior, vou ao médico, se não tenho medicação… mas que eu vejo, por exemplo, 

eu agora para dormir, tenho que tomar sempre um medicamento para dormir, 

senão eu durmo até às duas, e a partir daí não consigo dormir mais, não consigo 

descansar. Mas é sempre bom ir à médica e falar e assim… 
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Agora gostava que se concentra-se nos momentos do diagnóstico e nos 

momentos iniciais de vivência da doença, como é que foram vividos esses 

momentos? Quer falar um bocadinho sobre isso? 

22 

No inicio foi terrível, não é, ah…como é que isto pode estar com ele e connosco, 

comigo e com ele, ele não merecia isso…parece que nos cai tudo em cima…ah, 

revolta 
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No inicio foi terrível, não é, ah…como é que isto pode estar com ele e connosco, 

comigo e com ele, ele não merecia isso…parece que nos cai tudo em cima…ah, 

e foi vivido, foi terrível…portanto, eu nem quero pensar nesse, nesse, a minha 

filha ainda, quando ele ainda foi fazer, quando a médica me disse que tudo 

indicava que era Alzheimer, ele foi fazer uns psicotécnicos e linguagem 

gestual…ah, paguei esses exames foram 30 contos, porque o SAMS não tinha, e 

deram-me para aí uns 20 ou 30 e tal euros…ah, quando ele foi fazer esses 

exames, ainda foi uns três quartos de hora, ele saiu-o de lá, com os olhos que 

pareciam que estavam a sair, Ele todo muito vermelho, porque ele ficou nervoso 

de não conseguir fazer algumas coisas, que devia fazer, alguns desenhos, não sei 

como é que aquilo foi…E a médica o que me disse, eu perguntei se realmente ele 

tinha Alzheimer e a médica disse-me, e como é que ele estava, se ele estava mal, 

só me vez assim com a cabeça, portanto…então a minha filha quando eu cheguei 

a casa, eu disse à minha filha, que a médica tinha dito, que sim, que o pai, ela 

vez assim com a cabeça… Ela telefonou para lá, então ela gritou ao telefone, 

mesmo, “não pode ser, o meu pai ter esta doença, não pode ser”. Então a dr MG, 

na avenida da Lllll, ela esta farta de nos dizer, até aqui a dr., irmos lá falar com 

ele sempre que, e aqui também posso vir quando eu quiser, mas eu é que, eu 

própria é que não tenho… Estou a aceitar esta doença com resignação, com…ah, 

uns dias a chorar, outros dias a rir, outros dias eu sei lá… 

revolta 
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No momento do diagnostico e nos momentos iniciais o que mais a 

preocupava na altura? Quais eram as necessidades sentidas? 

23 

O que é que eu sentia, eu sentia revolta…sentia revolta e porquê a nós, não é, 

esta doença. Porquê ao meu marido esta doença, se ele foi uma pessoa que foi 

sempre bom... 

revolta 

 

O que é que mais a preocupava, na altura? 24 

O que é que me preocupava e o que me preocupa, é o medo de seguir em frente, 

com a doença do meu marido, de não ser capaz, de o ajudar até ao fim. 

expectativas futuro 
negativas - vulnerabilidade 
antecipada no confronto – 
de não ser capaz de o 
acompanhar  

Nessa altura inicial quem é que mais a ajudou? Recorreu a alguém para 

receber suporte/ajuda nessa altura? 

25 
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Eu acho que não procurei suporte nenhum, não… não procurou suporte 

Viveu tudo muito sozinha… 26 

Eu, portanto ia à médica, depois chorava muito “tem que ir a uma consulta, vou-

lhe passar um documento” como é que se chama, a credencial para ir ao 

psiquiatra, falo, ela diz-me que tenho que tomar a medicação, diz “se calhar tem 

que arranjar alguém, para ficar alguém com o seu marido, para a senhora ir a 

qualquer lado, fazer outra actividade” ou assim. Só que Eu não arranjo, porque 

não tenho dinheiro para isso…portanto Eu já faço umas horas, que tiro 300 

euros, mas que um dia destes vou ter que deixar de fazer, porque tenho a minha 

sogra no lar, a pagar, a minha parte, pago 52 contos, para lhe complementar o 

pagamento do lar, as fraldas, e a medicação dela…e portanto, eu não tenho 

tempo, para, para arranjar um suporte para mim, não é…eu tenho que, arranjar, 

é…sei lá estratégias para conseguir suportar isto tudo…tenho que ir à médica, 

quando não tenho medicação… ou o meu marido não tem medicação, tenho que, 

andar a ver qual a medicação que tenho lá, ou a da minha sogra, depois 

telefonam-me do lar “olhe a dona T não tem fraldas” e eu tenho que ir comprar. 

Eu tenho uma vida tão preenchida, de trabalho, de problemas, que não tenho 

tempo, para se quer, ter tempo para mim, digamos. Eu fiquei de facto com 

muitos problemas, como já lhe contei, não é, da minha sogra, e depois a doença 

do meu marido, que eu não tenho tempo, e o bocadinho que eu às vezes tenho, 

eu agora não estou…como ele também, estamos um bocadinho no café, ele não 

lê…No domingo fomos um bocadinho para o café, numa esplanada, estava o 

solinho a bater e assim, ele como não lê e como não sei quê, eu também não 

levei nada para ler, ele até perguntou-me se queria que ele fosse comprar uma 

revista para eu ler, eu disse-lhe “não, não deixa estar, também vamos já embora 

daqui a bocadinho” como ele não lê, fiquei ali um bocadinho, ia puxando por 

ele, ele não fala…portanto, sei lá uma vida tão monótona, tão sem sentido. 
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Como foi a relação com os profissionais de saúde, quer nos momentos 

iniciais, quer no momento actual? Pode falar um pouco sobre isso? 

27 

Sim, tem sido boa, tanto com a médica do SAMS, como com o médico em que 

eu vou, em X particular, tem sido boa, não tenho nada a dizer, mas também não 

avaliação categorial – 
percepção negativa dos 
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me fazem assim muito. Já me indicaram, que eu fui também, falar com uma 

assistente social do SAMS, em que eu contei toda a minha história, e ela disse-

me para eu ir a umas consultas de psiquiatra, foi onde eu fui, para depois termos 

os dados, se for necessário internar o meu marido ou mete-lo numa casa.  em que 

eu ai chorei imenso, não é. Quando eu não poder, para ficarmos com uma ficha, 

com as minhas consultas, e assim, para um dia em que ele pior, mas que eu disse 

à médica que “enquanto eu poder eu vou ficar com ele”…ah, só mesmo para o 

fim, em que ele tem que usar fraldas, porque eu vou passar por etapas terríveis, 

e…  

resultados indicados 

recomendações 
instrumentais 

 

 

EVITAMENTO 

sentimento de culpa – 
expectativas de 
institucionalização 

antecipação negativa do 
futuro 

 

Hoje o que é a mais preocupa? E em termos futuros? 28 

Acho que em termos futuros, eu vou, acho que me vai preocupar tudo…Quando 

ele estiver, não se levantar, não ir fazer aquelas pequenas tarefas, não é, básicas, 

isso eu estou cheio de medo, quando ele ficar na cama ou isso… Por um lado, já 

tive a minha sogra, não é, quando não tinhas as senhoras da APOIO, ao fim de 

semana, já lhe mudava as fraldas e assim, e até a lavava… mas isso estou cheio 

de medo, mesmo muito… 

antecipação negativa do 
futuro – em termos globais 
e categóricos 

evol da doença centrada em 
aspectos funcionais básicos 

vulnerabilidade 

 

Hoje em dia, o que faz para sentir um pouco melhor? Como faz para se 

sentir melhor? 

29 

O que é eu faço, eu estou sempre a limpar a minha casa, por exemplo, a minha 

filha já me chamou a atenção…eu só para não estar, há alturas em que eu até me 

deito um bocado no sofá, e sou capaz de estar ali um hora, mas depois eu acordo, 

adormeço, acordo “ ah, não posso ficar aqui assim”. Então tento, sei lá, ir para a 

cozinha, fazer coisas que, portanto, que precisam de ser feitas, aquelas limpezas 

maiores, que costumavam ser feitas nas férias ou assim. E as vezes estou, por 

exemplo, não vou logo para a cama, quando o meu marido vai, porque ele vai 

logo a seguir ao jantar, sou capaz de dizer à minha filha “olha a mãe vai aqui 

para a cozinha” e fazer coisas e assim…para se for logo para a cama, estou 

sempre a pensar no mesmo até adormecer…tento fazer coisas, lavar as janelas, 

retirar os cortinados, lavar, não estou a fazer coisas que não necessitam, mas 

tento fazer isso…tenho aspirador de agua, e tento, como tenho há dois meses, 

estrategias distractivas 

 

 

tarefas distractivas 

 

 

estrategias comportamentais 
evitar adormecer muito 
cedo 

 

tarefas distrectivas 
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então ando aspirar as coisas com aspirador de agua, e depois vou lavar. Tento 

fazer, assim coisas que, no fundo mantenha a cabeça ocupada, para não pensar 

na doença do meu marido, porque senão… 

tarefas distractivas 

Como foi a adaptação à doença? Como vive hoje a doença? 30 

Eu como venho aqui às reuniões com a dr, eu, e que ela dá bastante força, e que 

eu às vezes choro, e não consigo falar e assim. Eu acho que me estou a adaptar 

bem. ah, porque se calhar, noutros casos, se calhar, sei lá, eu até era capaz de ir 

embora, ou assim, eu conheço casos em que, neste caso até foi marido, que 

deixou a mulher, porque não consegui-o com a doença da mulher… e eu não 

estou, não vou fazer isso, nem pensar, não é, porque amo demais o meu marido, 

apesar de estar doente, e que quando a gente nos conheceu, acho que foi um 

amor muito bonito…e que não estou sequer a pensar, fazer isso…vou ajudá-lo 

até ao fim, porque ele não tem culpa de estar doente, não é. Eu às vezes penso, 

que se eu estivesse esta doença, para ele era pior. Porque ele não sabe fazer nada, 

ajudou muito nos filhos, quando eram pequenos, a dar banho, a mudar a fralda, 

mas ajudar, estar ali presente, se eu estivesse a doença, seria bem pior para ele, e 

para a minha filha… e portanto eu vou tê-lo em casa até eu puder e vou tentar 

ajudar, sei lá, um dia com um grito, outro dia, assim com um sorriso…e pronto 

não procuro de facto muito, a dr. farta-se de ralhar comigo, porque agora só 

venho mais Às reuniões, ao principio telefonava mais “dr não sei como é que eu 

vou conseguir”, “tenha calma, venha falar comigo” e assim, mas que agora eu 

não estou a fazer isso. Estou a tentar, eu sozinha, e até não preocupar a minha 

filha muito, falar com ela e assim, porque vou estar a preocupa-la mais, e ela 

também não anda bem, anda a tomar Antidepressivos, porque com o trabalho, e 

com…ah, ela é que anda o mês sim, mês não que anda na psicóloga, ela é que 

parece, que foi dificil aceitar a doença do pai, eu acho que me resignei sei lá, e 

aceitei, e comecei a pensar “Será que merecia, será que não merecia”, porque eu 

sou católica, não pratico, não é, mas na terra, quando nós estávamos todos na 

terra, que aos domingos ia-mos à missa, e achávamos aquilo porque ao domingo 

tínhamos o melhor vestido, e não sei quê, como éramos muitos. E transmiti esses 

valores aos meus filhos, mas cá não pratico… mas não, olha no outro dia levei o 

meu marido aos Y, portanto, quando me apetece “olha vamos ali ouvir à missa e 
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Eu como venho aqui às reuniões com a dr, eu, e que ela dá bastante força, e que 

eu às vezes choro, e não consigo falar e assim. Eu acho que me estou a adaptar 

bem. ah, porque se calhar, noutros casos, se calhar, sei lá, eu até era capaz de ir 

embora, ou assim, eu conheço casos em que, neste caso até foi marido, que 

deixou a mulher, porque não consegui-o com a doença da mulher… e eu não 

estou, não vou fazer isso, nem pensar, não é, porque amo demais o meu marido, 

apesar de estar doente, e que quando a gente nos conheceu, acho que foi um 

amor muito bonito…e que não estou sequer a pensar, fazer isso…vou ajudá-lo 

até ao fim, porque ele não tem culpa de estar doente, não é. Eu às vezes penso, 

que se eu estivesse esta doença, para ele era pior. Porque ele não sabe fazer nada, 

ajudou muito nos filhos, quando eram pequenos, a dar banho, a mudar a fralda, 

mas ajudar, estar ali presente, se eu estivesse a doença, seria bem pior para ele, e 

para a minha filha… e portanto eu vou tê-lo em casa até eu puder e vou tentar 

ajudar, sei lá, um dia com um grito, outro dia, assim com um sorriso…e pronto 

não procuro de facto muito, a dr. farta-se de ralhar comigo, porque agora só 

venho mais Às reuniões, ao principio telefonava mais “dr não sei como é que eu 

vou conseguir”, “tenha calma, venha falar comigo” e assim, mas que agora eu 

não estou a fazer isso. Estou a tentar, eu sozinha, e até não preocupar a minha 

filha muito, falar com ela e assim, porque vou estar a preocupa-la mais, e ela 

também não anda bem, anda a tomar Antidepressivos, porque com o trabalho, e 

com…ah, ela é que anda o mês sim, mês não que anda na psicóloga, ela é que 

parece, que foi dificil aceitar a doença do pai, eu acho que me resignei sei lá, e 

aceitei, e comecei a pensar “Será que merecia, será que não merecia”, porque eu 

sou católica, não pratico, não é, mas na terra, quando nós estávamos todos na 

terra, que aos domingos ia-mos à missa, e achávamos aquilo porque ao domingo 

tínhamos o melhor vestido, e não sei quê, como éramos muitos. E transmiti esses 

valores aos meus filhos, mas cá não pratico… mas não, olha no outro dia levei o 

meu marido aos Y, portanto, quando me apetece “olha vamos ali ouvir à missa e 

assim”, e fui… mas acho que aceitei a doença, chorando, rindo e resignei-me: 

Mas o que é que eu posso fazer? É dar a comida a hora, a medicação a horas e 

preocupar-me com tudo e mais alguma coisa, porque eu não tenho tempo, ah, 

para nada, digamos assim.  
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Existe algo que me possa contar, que me ajude a melhorar a compreensão 

em relação à sua experiência, à sua vivência? 

31 

Eu acho que não tenho perspectivas nenhumas, neste momento, de vida, de tudo 

e mais alguma coisa, não tenho… E da maneira como tenho vivido, é como lhe 

contei… e perspectivas de vida e sonhos e que nós tínhamos alguns, e assim, não 

VIVENCIA CENTRDA 
NOS APSECTOS 
RELACIONAIS E SOCIO 
EMOCIONAIS 
express~~ao disfórica 
desesperança 
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Código:CI03 

Pedia-lhe que se concentre, na fase do diagnóstico e aos momentos 

iniciais de vivência da doença. Quais os primeiros sinais que a 

levaram a pensar na existência de um problema de saúde? 

1 

Portanto a minha mãe era doméstica, os aspectos da família, da casa, 

ela começou a confundi-los. Portanto, começou a ter dificuldades no 

espaço, onde estava, por exemplo, quando ia a minha casa, não sabia 

onde era a casa de banho. Ela gostava de nos ajudar a cumprir tarefas, 

também na minha casa, comecei a notar que ela não conseguia cumpri-

las, e como não vivia com ela não me apercebia de outras coisas, não 

é. O meu pai começou-se a queixar que ela, que ela andava sempre a 

embirrar com ele, que desarrumava tudo, que não sabia onde punha as 

coisas. Ah, por exemplo em relação ao dinheiro, quando houve aquela 

transformação do escudo para o euro, ela fez muita confusão, prontos 

que é normal. Mas depois começamos a ver, que ela escondia o 

dinheiro, e queixava-se a mim que ele lhe roubava o dinheiro… o 

cartão de multibanco que não tivesse com ele, queria eu o guarda-se o 

cartão, porque desconfiou, começou a desconfiar deles. E, isso tudo, 

começou-me a fazer uma certa confusão, porque ela não era assim. Ela 

era uma mãe, uma pessoa muito meiga, para os netos e para os filhos, 

mas em relação ao marido, tornou-se mais agressiva. Respondia-lhe 

mais à letra, e ele às vezes tambem se passava um bocado com ela e 

fazia queixas. Eu achava sempre que inicialmente, que ela, não me 

apercebi logo, logo que ela estava doente, numa das visitas a um 

consultório médico, porque causa de problemas, pronto que ela 

queixava-se de dores e assim. A doutora notou que havia algumas 

respostas, que não eram muito bem dadas, por qualquer motivo. E 

mandou-lhe fazer um tipo de um questionário, e nesse questionário ela 

notou que a minha mãe tinha algumas dificuldades e disse que a minha 

mãe devia ir a um neurologista. Eu tratei do assunto, marcamos uma 

consulta no neurologista, foi privado, fomos lá algumas vezes e de uns 

questionários, de comportamentos e de exercícios que ela mandava 
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fazer, não é, ele viu que ela tinha, realmente, algum tipo de 

dificuldade, começou-lhe a medicar, na altura, com arisepte, foi a 

primeira medicação, que ela começou a tomar. Só que depois ela 

começou a embirrar com os medicamentos, que lhe fazia mal ao 

estômago, que não queria tomar….porque ela era uma pessoa que não 

gostava muito de tomar medicamentos. Ele tomava um medicamento 

para a tensão arterial, na altura também já tinha um indício de 

colesterol, e mais um parecia que era muito. E então, negava-se em o 

tomar, e a situação de comportamento dela foi-se agravando, portanto 

ela começou a não saber vestir-se, eu chegar, o meu pai pedia-me 

ajuda, para eu lá ir ajudá-la a vestir ou eu chegava a vê-la na minha 

casa no Inverno com roupa de Verão e vice-versa. Portanto foi essas, 

algumas alterações, que começamos a ver nela, e víamos que ela não 

estava bem. Entretanto eu andava a fazer, como eu também tenho 

alguns problemas de saúde, andava a fazer acupunctura, e falei com a 

doutora que, pronto, estava lá no consultório, ah, porque eu andava 

também muito nervosa, e não sabia, prontos, de como é que havia de 

lidar com ela, porque comigo ela lidava bem, mas com o meu pai 

lidava mal e, então havia sempre aquele choque. E eu tentava sempre 

ver a ela, que o meu pai tambem era nervoso porque O meu pai, 

entretanto, nesse período de tempo, foi-lhe diagnosticado cancro da 

prostata, teve que fazer uma cirurgia e radioterapia…Eu tentava 

desculpar em parte, a ele, porque ele era uma evidência de uma 

doença, que nós temos sempre aquele medo. Ela porque, achávamos 

que era sempre o feitio dela, porque sempre tinha sido muito 

“picuinhas”, no sentido que era muito arrumadinha, muito coisinha e 

agora, seria talvez pela idade, mas também víamos que ela não estava 

bem. Entretanto, nessa consulta de acupunctura, eu estava muito 

nervosa, e comentei com a doutora e com o médico que estava a fazer 

acupunctura, que notou que eu estava muito nervosa: o que é que se 

passava comigo? e, eu contei-lhe. E, essa doutora, perguntou porque é 

que eu não recorria à APFADA, eu disse: que não sabia, sequer que 

existia. Porque ela tinha pessoas que iam lá, que tinha familiares que 

dificuldades  - comportamento oposição 
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Portanto a minha mãe era doméstica, os aspectos da família, da casa, 

ela começou a confundi-los. Portanto, começou a ter dificuldades no 

espaço, onde estava, por exemplo, quando ia a minha casa, não sabia 

onde era a casa de banho. Ela gostava de nos ajudar a cumprir tarefas, 

também na minha casa, comecei a notar que ela não conseguia cumpri-

las, e como não vivia com ela não me apercebia de outras coisas, não 

é. O meu pai começou-se a queixar que ela, que ela andava sempre a 

embirrar com ele, que desarrumava tudo, que não sabia onde punha as 

coisas. Ah, por exemplo em relação ao dinheiro, quando houve aquela 

transformação do escudo para o euro, ela fez muita confusão, prontos 

que é normal. Mas depois começamos a ver, que ela escondia o 

dinheiro, e queixava-se a mim que ele lhe roubava o dinheiro… o 

cartão de multibanco que não tivesse com ele, queria eu o guarda-se o 

cartão, porque desconfiou, começou a desconfiar deles. E, isso tudo, 

começou-me a fazer uma certa confusão, porque ela não era assim. Ela 

era uma mãe, uma pessoa muito meiga, para os netos e para os filhos, 

mas em relação ao marido, tornou-se mais agressiva. Respondia-lhe 

mais à letra, e ele às vezes tambem se passava um bocado com ela e 

fazia queixas. Eu achava sempre que inicialmente, que ela, não me 

apercebi logo, logo que ela estava doente, numa das visitas a um 

consultório médico, porque causa de problemas, pronto que ela 

queixava-se de dores e assim. A doutora notou que havia algumas 

respostas, que não eram muito bem dadas, por qualquer motivo. E 

mandou-lhe fazer um tipo de um questionário, e nesse questionário ela 

notou que a minha mãe tinha algumas dificuldades e disse que a minha 

mãe devia ir a um neurologista. Eu tratei do assunto, marcamos uma 

consulta no neurologista, foi privado, fomos lá algumas vezes e de uns 

questionários, de comportamentos e de exercícios que ela mandava 

fazer, não é, ele viu que ela tinha, realmente, algum tipo de 

dificuldade, começou-lhe a medicar, na altura, com arisepte, foi a 

primeira medicação, que ela começou a tomar. Só que depois ela 

começou a embirrar com os medicamentos, que lhe fazia mal ao 

estômago, que não queria tomar….porque ela era uma pessoa que não 

gostava muito de tomar medicamentos. Ele tomava um medicamento 

para a tensão arterial, na altura também já tinha um indício de 

colesterol, e mais um parecia que era muito. E então, negava-se em o 

tomar, e a situação de comportamento dela foi-se agravando, portanto 

ela começou a não saber vestir-se, eu chegar, o meu pai pedia-me 
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E na altura, recorreu a alguém para receber informação? 5 

Foi através da associação, entretanto, prontos, quando eu me apercebi 

que a minha mãe estava mesmo doente, eu quis saber todo o tipo de 

informação, quis saber, aliás, O primeiro impacto, pensava que não 

fosse tão grave. Já ouvi falar da doença, claro, assim como de outras 

demências. Mas, quando soube, me foi explicado, ao fundo, isso, a 

doença, fiquei triste, porque pensei que qualquer pessoa pode ser 

abrangida pela doença, e que faz pena, não é, a pessoa chegar… 

porque nós entretanto começamos a ter conhecimento de outras 

famílias e fiquei chocado. Fiquei muito chocado, no sentido, não 

chocada de não querer aceitar, chocada com o sentimento de pena de 

talvez, não termos dado logo, um impacto maior à minha mãe, de 

recorrer logo, e obrigá-la, mesmo que ela não quisesse ir ao médico. 

Mas pronto, ela não queria ir, pronto então não vai, chegava a marcar e 

desmarcar as consultas. 

 

de inf; inf/compreensão da doença 
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gravidade, o que a causou, as consequências que provocava, a sua 

evolução? 

6 

Pronto, hoje já sei mais… pronto além de livros que li. Entretanto, 

houve um livro, que a dr (psicóloga), tinha no computador, de 

momento não lhe sei dizer de momento qual é, ela mandou pela 

internet, o meu marido imprimiu, portanto temos lá o livro impresso… 

Temos outros que comprei, entretanto comprei alguns, ofereci a 

pessoas que estavam em situações semelhantes. e Pronto, acho que 

posso não saber tudo, não é, mas o básico sei, o comportamento das 

pessoas é alterado, que os nossos neurónios morrem, deixam de dar 

informações, portanto a pessoa deixa de ter fome, deixa de ter frio, a 

gente às vezes, nós viamos a tremer, era frio que ela tinha, ela dizia 

que não era, mas agora  já sabemos que é. Portanto, hoje sabemos 

coisas, que ela não precisa de dizer, ela hoje nós, Eu pessoalmente, o 

meu pai ainda tem alguma dificuldade de lidar, mas eu noto quando 
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informação 

fontes internet 
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Pronto, hoje já sei mais… pronto além de livros que li. Entretanto, 

houve um livro, que a dr (psicóloga), tinha no computador, de 

momento não lhe sei dizer de momento qual é, ela mandou pela 

internet, o meu marido imprimiu, portanto temos lá o livro impresso… 

Temos outros que comprei, entretanto comprei alguns, ofereci a 

pessoas que estavam em situações semelhantes. e Pronto, acho que 

posso não saber tudo, não é, mas o básico sei, o comportamento das 

pessoas é alterado, que os nossos neurónios morrem, deixam de dar 

informações, portanto a pessoa deixa de ter fome, deixa de ter frio, a 

gente às vezes, nós viamos a tremer, era frio que ela tinha, ela dizia 

que não era, mas agora  já sabemos que é. Portanto, hoje sabemos 

coisas, que ela não precisa de dizer, ela hoje nós, Eu pessoalmente, o 

meu pai ainda tem alguma dificuldade de lidar, mas eu noto quando 

ela tem fome, vejo que ela tem fome, basta dar um pão para a mão, 

porque já sei discernir melhor o comportamento dela… porque ao vir 

aqui à associação ajudou bastante, quer ouvir as outras pessoas que 

também vêem cá. 

apoio instrumental – fornecimento de 
informação 

fontes internet 

estratégias comportamentais  - 
organização/recolha de infor 

identificação emocional  

atributos da doença : consequencias – comp 
alterado 

causas: os neurónios 

atributos da doença : alterações 
comportamentais 

 

Percepção auto-eficácia 

 

 

grupos de apoio 

Neste momento para além da associação, recorre a outros 

recursos, elementos de informação? 

7 

Não, eu prontos, é a dr (psicóloga), já tenho falado com ela em 

privado e em grupo… A dr (psiquiatra) quando é as consultas, também 

falamos um pouco sobre o assunto, assim… às vezes tento é transmitir 

a outros, portanto que estão a passar por situações semelhantes, para 

eles estarem alerta não deixarem passar muito tempo. 

 

 

Vivencia relacional e sócio-emocional - 
identificação emocional – apoio 
intrumental 

 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 8 

É assim, hoje apesar de haver mais informação sobre a doença, acho 

que ainda há um bocado de discriminação com os doentes. Porque eles 

quando, prontos, quando estão ao nosso cuidado, e estão em público 

eles fazem coisas, que eu notava que a minha mãe fazia, como se fosse 

uma criança… E as pessoas, Às vezes, olham um bocado de lado, e 

nós como familiares, Às vezes, nós tentamos inseri-los na sociedade, 

para eles não fazerem asneiras, vá asneiras entre aspas, porque eles 

não tem culpa, não é. E a pessoa sente-se que, Às vezes, prefere não 

falar porque as pessoas dizem “ah, não é bem assim”. E depois quando 

eles têm momento, são inteligentes, não é, mas tem momentos de 

lucidez e que às vezes até sabem dizer uma frase certa… e às vezes 

identificação de atitudes desagradáveis  

 

 

 

 

 

 

identificação de atitudes discriminação 
sentudas como desagradaveis 

 

 

 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

40 

 

Na fase do diagnóstico e nos momentos inicias o que pensou sobre 

a possibilidade de controlo (na totalidade ou parcialmente) da 

doença e suas consequências? 

9 

Eu sabia que se ela fosse medicada… ah, como inicialmente foi…que 

a doença podia não evoluir tão rapidamente, evolui sempre, não é, 

mais lentamente. Mas na altura era o meu pai que dava a medicação, 

ela não tomava a medicação. Ele dizia que ela tomava, mas ela não 

tomava… eu só percebi disso, mais quando a situação se tornou mais 

dramática, porque ela não tomava a medicação, não tomava os 

comprimidos, deitava fora. Ele dizia que colocava em cima da mesa, 

uma pessoa com esta doença, não tem discernimento, nem sequer 

levar o comprimido à boca. Portanto, ela deitava fora e a doença foi 

agravando. 

atribuição de controlo – medicamentos 

 

não adesão – centrada em aspectos 
instrumentais 

 

 

 

Que outros elementos ou pessoas considerou importantes no 

controlo da doença e suas consequências? 

10 

Sim, eu acho que técnicos de saúde, pronto, Ela estava a ser medicada, 

como eu à bocadinho disse com o arisepse…ah, se ela continuasse 

sempre com o arisepse, E se o meu pai fosse mais calma, mais 

tranquila, nós se calhar, eu próprio, porque dizia Às vezes, que ela não 

podia ser assim…Porque depois havia uma controvérsia familiar, entre 

o comportamento da, tenho uma irmã, que não esta cá em Portugal, 

esta X, mas a minha mãe, como mãe, tenta protege-la bastante, ela é 

uma pessoa com 50 anos, mas tem levado uma vida um bocado 

complicada. E o meu pai era uma pessoa que derrubava, no sentido, 

não era físico mas emocional a minha irmã, mas era com a minha mãe, 

e havia ali um confronto. E acho que esse confronto também a 

prejudicava, porque o que eu nota nestas pessoas, é que elas têm 

medo, eu acho que a minha mãe tinha medo de encarar a realidade, das 

coisas, E quando se apercebia das realidades ela ficava pior….ficava 

mais nervosa, e mais agitada e ficava com medo… e aquele medo, 

acho fazia com que ela piora-se. Depois, também, talvez precisa-se de 

atribuição de controlo/confronto aos 
profissionais /medicamentos 

TENTATIVA  DE CONTROLO INCIDE 
NOS ASPECTOS RELACIONAIS E 
SOCIO-EMOCIONAIS 

conflitos conjugais – pais 

 

 

 

 

TENTATIVA DE CONTROLO entrada 
em aspectos sócio-emocionais 

consequencias 

 

 

insuficiência de acompanhamento médico – 
não vai de encontro as suas expectativas 

TENTATIVA DE CONTRO ASPECTOS 
RELACIONAIS 
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um anti-depressivo, e na altura não tomava, não é. Portanto, era um 

bocado complicado, no inicio foi um bocado complicado…acho que, 

pronto, houve tentativa de ajuda, a nível médico, mas depois na 

família não havia, pronto, havia ali uma barreira. 

Neste momento actual, o que pensa sobre a sua possibilidade de 

controlo (na totalidade ou parcialmente) na doença, em termos de 

sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou emocionais) e 

consequências? 

11 

Sim, acho que, no caso dela… no caso dela eu acho que ela agora esta 

medicada, eles tem cuidado onde ela esta, tem cuidado de a medicar, 

pronto é uma responsabilidade que tem. Pronto, ela tem aquelas fases 

de desorientação, mas que faz parte da doença. Vai-se falar novamente 

com a doutora, sobre o que é que se pode ser feito, se a medicação se 

mantém, se, se altera, pronto acho que pior não esta. A minha mãe, 

neste momento, esta melhor do que estava, portanto, nós estamos em 

Abril, em Dezembro, a minha mãe estava muito mal, foi parar de 

urgência ao hospital, por desorientação total. Ele não sabia lidar com 

ela, ela gritava, dizia: que a casa não era dela, queria-se ir embora, 

chegou fugir para a rua, portanto, ela estava mesmo mal. Dezembro 

para cá, acho que melhorou, porque se consegue controlar todas essas 

as emoções dela, até a relação dela com ele, melhorou… Ela tinha 

muito medo dele, tanto que quando ela, nós recorremos a um lar, 

porque vimos que ela não estava bem, e ele também não, ela nem 

sequer se despediu dele, ela não lhe ligou nenhuma. Ela tinha mesmo 

pavor da casa onde estava e queria sair dali para fora. Nos primeiros 

tempos, nós sofremos muito porque ficamos um bocado isolado dela, 

para, pronto para ela se ambientar ao lar, e eu sofri muito, nesse 

campo, por ter ficado ausente dela e porque depois o meu pai voltou as 

culpas contra nós, contra mim e contra o meu marido, porque fomos 

nós que tomámos a acção radical, que ele não sabia como tomá-la. Ele 

não sabia o que fazia, ele não sabia o que fazer com ela, e ela também 

não sabia fazer nada, e então a melhor forma que nos encontramos foi 

atribuição de confronto/controlo aos 
profissionais-medicação 

 

 

 

 

 

TENTATIVA DE CONTROLO 
ASPECTOS RELACIONAIS E SOCIO-
EMOCIONAIS 

 

 

 

 

 

PROCURA DE APOIO SOCIAL 
estrategias instrumentais - 

 

 

vivencia relacionalVivencia centrada na 
perda/isolamento de pessoas significativs 

 – conflito familiar 

 

percepção auto-eficácia da estratégia 
instrumental 

  

REAV POSITIVA: 
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assim. Ela para minha casa não podia ir, porque ele iria atrás e tudo 

continuaria na mesma. Então assim, ela naquele período melhorou 

bastante, depois passado duas semanas, fomos visitá-la e ela ficou 

muito contente por nos ver, recebe-nos muito bem, estava um bocado 

confusa, onde estava, mas não tinha medo, sabia, sentia-se bem.   

percepção positiva da estratégia 
instrumental; satisfação: proporcionar o 
cuidado. bem-estar 

Quais são as consequências que identifica quer na sai vida pessoal, 

quer na sua vida social, por ter recorrido à instituição? 

12 

Eu senti-me mal, não gostava que estivesse sido, esse método usado, 

não é, gostava que ela continuasse na casa dela, pronto, gostava que 

fosse cuidada por nós, por isso tentamos de alguma forma, visitá-la 

regularmente, hoje não estou lá, mas ontem estive. Não existe dia 

nenhum, em que eu não esteja lá, de tarde com ela, acompanhar todo o 

processo, Às vezes o pai…O meu pai está, quase sempre, ele agora, 

pronto, também tem um comportamento diferente, ele foi ajudado 

também, pela associação, pela dr (psicóloga), ajudou-o 

emocionalmente, porque ele estava desequilibrado emocionalmente e 

ele agora esta melhor, esta mais compassivo em relação a ela. Às 

vezes penso assim: será que seria bom ela vir de novo. Mas depois, às 

vezes, quando falamos aqui na associação, a dr (psicóloga) diz: que 

nem pensar, porque depois poderia voltar tudo ao mesmo. Então é 

preferível, ela estar como está, e nós irmos dando o apoio que 

precisamos lhe dar, o carinho, o que acho que ela precisa, pronto, 

ainda ontem estive com ela “Que nós precisamos dela, que a família 

gosta dela, que tem sempre o meu pai, a mim, os netos, pessoas 

amigas”, pronto…acho que Ela ainda esta confusa, ainda acho que 

sim, ainda esta confusa, Mas acho que faz parte da doença, a 

identificação, ela sabe quem ela é, nós porque nos vê… Pessoas que 

ela não vê, e que vão lá visitar…Ela não sabe quem são, e que 

conhecia bem. Por exemplo, ela esteve dificuldade em reconhecer o 

irmão dela, e depois confundi-o com um outro irmão, perguntou por 

um irmão que já tinha falecido, um irmão que faleceu há mais de 30 

Vivencia centrada em aspectos relacionais 
e sócio-emocionais sentimento de culpa – 
institucionalização 

responsabilização/dever 

 

 

tentativa de controlo centrada nos aspectos 
relacionais 

 

 

 

 

envolvimento no cuidar 

 

 

 

 

 

 

 alteraçõess cognitivas: 
reconhecimento/identificação 
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anos, perguntou pelo outro irmão. 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito no controlo e 

combate com a 

13 

Eu acho que, dentro do possível, onde nós estamos inseridos no nosso 

pais, não é. Eu acho que sim, que ela esta melhor assim, não é. Não é 

mal tratada, claro, não é um lar luxuoso, é um lar humilde, mas acho 

que tem pouca informação…Onde ela esteve num outro, a senhora, a 

dona do lar, tinha tido informação sobre a doença, porque tinha mais 

pessoas. Aqui, neste lar, é mais ao nível do apoio de pessoas 

acamadas, ela não esta acamada, não é, tem uma noção da doença. 

Acho que sim, eu ate acho que o médico, que dá o apoio ao lar, queria 

falar comigo, chamou-me, nas primeiras semanas que ela entrou…e 

quando eu comecei a falar com ele, pronto, eu pensava que ele ia dar 

algum tipo de informação, no que ele tinha, pessoalmente, 

observado…Fez-me tipo de queixas, do género: de que ela tinha feito 

coco numa caneca; e que tinha andado lá perdida na lavandaria; a sua 

mãe está desorientada, e que eu não tenho informação nenhuma sobre 

a sua mãe. Eu fiquei, assim, chocada, disse “mas a minha mãe tem 

problema de Alzheimer, ou tem um tipo outro tipo de demência, que 

faz com que o seu comportamento seja assim”, “O doutor tem o tipo 

de medicação que ela toma” e ele: “ah mas isso não é suficiente”. Mas 

acho que, nisto tudo, acho que existe pouca informação, ao nível de 

médicos, clínicos gerais. Acho que deviam ser melhor informados, 

apesar de eles saberem que existe Alzheimer, esta ou aquela doença. 

Mas eles, no geral, não sabem.  

 

avaliação positiva do cuidados 
proporcionados – centrada em aspectos 
instrumentais 

 

carência de cuidados especializados 

 

 

 

insuficiência/limitações dos conhecimento 
médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insuficiência/limitações de conhecimentos 
sobre a doença  

Que outros elementos e/ou pessoas é que considera importantes, 

nesta fase actual, no controla da doença e suas consequências? 

14 

É nos darmos o apoio a ela, acho que o fundamental é ela ser 

medicamentada…se estiver que ter outra medicação, portanto, 

melhorar, não é… Se houver outro tipo de medicação. Claro que ela 

não vai ficar boa, mas se mantiver como está, está bem, pronto. E, nós 

ATRIBUIÇÃO DE CONTROLO A SI E 
AOS PROFISSIONAIS 

apoio familiar 

medicação 
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darmos o carinho e o apoio que ela necessita, acho que é o 

fundamental. 

apoio emocional – envolvimento no cuidar 

Numa fase inicial que tipo de estratégias utilizou para confrontar 

a doença 

15 

Prontos, nos momentos iniciais, quando eu me apercebi das 

dificuldades delas, Comecei a ajudar mais, por exemplo, comecei a lhe 

estender a roupa, ela não…é notório, que é assim, eles apercebem-se 

que não sabem fazer as coisas, ela apercebe-se que não sabe e quer 

fazer. e, Então inicialmente, para não dizer que ela não sabia fazer, eu 

usava esquemas, que era para ajudá-la: “Eu estou a estender-lhe a 

roupa para ajudar a mãe. porque a mãe custa-lhe a esticar os braços, 

sabe por causa dos seus ossos, dos seus ombros”, e ela entrava naquele 

jogo de ajuda. Ao nível da higiene dela, eu ajudava a tomar banho, 

porque comecei a me aperceber que não se sabia lavar. Ela abria as 

torneiras mas não se lavava, a água escorria, e ela ficava em frente às 

torneiras, e eu comecei a aperceber-me disso e ia lá regularmente a 

casa, pronto quando ela estava em casa… era através do duche que eu 

a ajudava a lavar, porque era mais fácil… ela nunca cria porque tinha 

frio, então nós colocávamos aquecimento na casa de banho, eu levava 

a roupinha toda para lá e ela ficava muito contente de eu a ajudar. 

Explicava-lhe sempre “então assim a mãe fica melhor, em vez de estar 

a lavar as partes do corpo, demora menos tempo”, “não vê que foi 

mais rápido”, conversava com ela, tentava envolve-la, e nas roupas e 

tudo “é melhor vestir esta camisolita porque é mais bonita…porque 

fica-lhe muito bem”, não lhe dizia, porque ela não sabia se era verão e 

inverno… Escondi as roupas todas, por exemplo, no inverno escondia 

toda a roupa de verão, os sapatos também, porque ela andava com 

sandálias a chover…porque o meu pai não se apercebia desses 

pormenores. Quando eu me apercebi, eu entrei mais à acção e tentei 

levar as coisas, de maneira amena, para ela, por exemplo, quando ela 

não almoçava, o meu pai fazia queixas que ela não tinha almoçado, 

 

estrategias instrumentais 

 

 

reFORMULAÇÃOlativização/minimização 

 

 

 

evolução centrada em aspectos 
instrumentais de vida diária 

 

 

 

 

estrategias comportamentais – 
explicação/envolvimento  proporcionar o 
melhor cuidados/envolvimento no 
cuidados;   auto-estima na pessoa a quem 
presta cuidados 

 

 

 

 

estrategias comportamentais  - 
PREVENÇAO 

 

 

/envolvimento no cuidado 
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então quando eu chegava, preparava logo o lanche”.  

Nos momentos iniciais quais os problemas decorrentes da doença 

que identificou como mais relevantes? Mais importantes nos 

momentos iniciais da doença?  

16 

Acho que era o aspecto de ela não saber, onde era a casa de banho, 

fazer as necessidades num sitio qualquer, no sofá, na gaveta, no chão, 

e eu ficava com pena dela, porque ela não era uma pessoa assim, era 

isso que…Comecei a notar, e o meu pai queixava-se, pois ele tinha 

que levar o chão, ela não se lembrava…eu via que o quadro ia ficar 

muito degradante e muito triste, era mesmo. 

centrado em aspectos autonomia funcional 
– desorientação 

tristeza – perda 

aspectos funcionais  

expectativas negativas do futuro 

Nos momentos iniciais no dia-a-dia precisou de ajuda de alguém 

para realizar certas actividades, ou conseguia fazer tudo sozinha? 

17 

Que necessitava, vá, necessitávamos, ele não queria, ele não queria lá 

ninguém. Então, quem dava ajuda era eu, e quando eu não ia ajudar, 

ou atrasava-me ele ficava muito zangada comigo… ele voltava a 

revolta dele contra mim… 

rejeição de apoio instrumental – por parte 
de familiares 

relações familiares conflituosas 

Nos momentos iniciais tomou medicação regularmente? 18 

Eu tomava um anti-depressivo, fiquei muito…não estava à espera da 

reacção dele, tão dramática… 

anti-depressivo 

relações familiares conflituosas – reacção 
familiar contra si 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades 

diárias, nos momentos iniciais? Costumava planear algum tipo de 

actividade? 

19 

Sim, por exemplo, quase sempre… o esquema então, para o aliviar a 

ele, era eu ir busca-la para ir almoçar comigo, para ela estar comigo. 

Ou então, ele ia deixa-la a minha casa, passava a tarde comigo… 

lanchava e estava até ao fim da tardinha e depois ele ia lá buscá-la. 

Quando o tempo estava bom, eu saia com ela ia até ao jardim. Ao café 

por exemplo, ela as vezes queria um bolinho ou um doce e perguntava 

reorganização do dia-a-dia 

 

 

 

actividades de recreação/lazer 

 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

46 

 

se ela podia ir, porque ele achava que ela não devia andar sempre a 

comer bolos, doces e não sei quê. Ele era sempre do contra, então eu 

achava que a devia compensar e dizia sempre “ah, não vamos porquê, 

vamos sim ao café.”. Às vezes ia com ela cortar o cabelo, 

proporcionava-lhe, via como é que ela tinha os pés dela, as calosidades 

e não sei quÊ, falava com uma rapariga, que fazia trabalho de 

pedicure, ela ia lá a casa, tratava dos pés delas, ela ficava muito 

satisfeita. Portanto, eu tentei tratar o melhor que podia. 

 

 

 

VALORIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS 
– proporcionar o bem-estar 

 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para 

confrontar a doença? 

20 

Pronto, é não deixar de lá ir, ao lar. Porque penso, se deixar ir que ela 

esquece-se…vai-se esquecer, por exemplo, pela minha irmã pouco 

pergunta por ela, às vezes ainda pergunta, mas pergunta pouco. Para 

ela não se esquecer que eu existo, eu vou, eu também tenho a 

obrigação como filha, ela também me ajudava, quando era mais jovem 

e podia, tinha saúde, também me ajudou a criar os meus filhos. 

Enquanto eu puder, não consigo de deixar de lá ir. 

ENVOLVIMENTO NO CUIDADO – 
VISITAS 

ALT cognitivos:  

VIVENCIA CENTRADA EM ASPECTOS 
FORMAIS E MORAIS 

dever/obrigação/responsabiliadede 

recompensar a ajuda passado 

 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que 

identifica como mais relevantes?  

21 

A alimentação é importante, porque ela é uma pessoa difícil para 

comer. Eu não acho, não estou presente lá, nem o meu pai, à hora do 

almoço, elas dizem que ela come bem, nós, eu não acredito muito, só 

se a forçarem. Porque ela era, já de si, comia pouco, era daquelas 

pessoas que andava sempre a petiscar, não é. Quando o meu pai chega, 

leva uma compota, ela come aquilo com satisfação. O meu pai chega 

pelas duas e pouco, o almoço deve decorrer entre a uma e as duas, 

penso eu meio dia e meio, um quarto para a uma. Houve uma vez que 

assisti ao almoço, quando cheguei lá, Notei que era peixe, Arroz, ela 

não queria comer, o comer estava gelado, então eu referi, e elas 

aqueceram novamente. E eu é que lhe dei o comer para a boca. Porque 

quando ela foi para o outro lar, não conseguia comer, ela, 

ALT COMPalimentação – aspectos 
instrumentais 

desconfiança dos profissionais 
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simplesmente, já não comia, deitava a comida fora. Aliás, Durante o 

caminho e o trajecto, nós paramos para almoçar, e eu apercebi-me que 

a minha mãe não conseguia comer, e eu não sabia. O meu pai dizia 

que ela deitava a comida fora, não comia porque era má, mas não era, 

era porque ela já não sabia comer. Não sabia que a colher e o garfo era 

para levar à boca, ela estava mesmo, mesmo. Agora neste momento, 

pronto, ela, o que eu noto agora, uma coisa que tenho que falar com a 

médica, é que a nível da visão, ela vai perdendo a visão, ela, as vezes, 

para abrir a boca, para a colher, a gente leva a colher à boca, não vai 

em direcção à colher, vai ao lado… a gente temos que encostar mesmo 

a colher à boca, para ela comer. Por isso eu acho que a nível da 

alimentação… Se calhar se nós não formos lá, assim, eu às vezes 

insisto mais com o meu pai, porque eu tenho a família, o marido, 

tenho que vir para fazer jantar, e…Às vezes insisto com o meu pai que 

fique lá para o jantar, para ver se, pelo menos, ela come. O meu pai 

levou uma caixa de Celerac, mandamos lhe dar de manhã e à noite, na 

seia, pelos menos para ela, ela não é de comer muito, mas se comer 

alguma coisa, sempre fica melhor. 

 

 

identificação de atitudes desagradáveis nos 
outros  

alterações comportamentais – alimentação 

 

evolução da doença centrada em aspectos 
funcionais 

 

 

partilha de responsabilidades familiares 

 

 

 

 

 

 

envolvimento no cuidar /aspectos 
instrumentais – proporcionar o melhor 
cuidado o melhor possível 

Toma medicação regularmente? 22 

Eu agora neste momento, pronto, o lexotan, uma coisinha leve à noite. 

Tenho tido algumas dificuldades, aliás, eu tenho consulta marcada, 

vou falar com a médica, pronto, para falar um bocadinho sobre mim. 

Noto algumas dificuldades em dormir, aqui há um mês, desde que 

aconteceu isso, eu durante a noite tinha muitas dificuldades em 

dormir, chorava muito porque depois recordava, ficava a pensar o que 

se estaria a passar com ela, sozinha, sem nós, sem familia, eu entrava 

num género de pânico, começava a ter medo durante a noite e não 

conseguia dormir. Aqui há umas semanas, eu e o meu marido, fomos 

para um local, assim, calminho, ao pé do Alentejo, para descansar e 

houve uma noite, em que me aconteceu isso. Eu de repente estava a 

sonhar com ela, no lar, e acordei com pânico…um pânico que é uma 

sensação que a pessoa como se estivesse esta fechada, quer sair, e não 

dificuldades de adormecer 

PROCURA DE APOIO SOCIAL  - apoio 
emocional 

dificuldades em adormecer 

 

VIVENCIA CENTRADA NOS 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS -
sentimentos de culpa – por não cuidar 
pessoalmente 

 

 

vulnerabilidade  

PERT DE ANSIEDADE 

-ataques de panico –  
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Eu agora neste momento, pronto, o lexotan, uma coisinha leve à noite. 

Tenho tido algumas dificuldades, aliás, eu tenho consulta marcada, 

vou falar com a médica, pronto, para falar um bocadinho sobre mim. 

Noto algumas dificuldades em dormir, aqui há um mês, desde que 

aconteceu isso, eu durante a noite tinha muitas dificuldades em 

dormir, chorava muito porque depois recordava, ficava a pensar o que 

se estaria a passar com ela, sozinha, sem nós, sem familia, eu entrava 

num género de pânico, começava a ter medo durante a noite e não 

conseguia dormir. Aqui há umas semanas, eu e o meu marido, fomos 

para um local, assim, calminho, ao pé do Alentejo, para descansar e 

houve uma noite, em que me aconteceu isso. Eu de repente estava a 

sonhar com ela, no lar, e acordei com pânico…um pânico que é uma 

sensação que a pessoa como se estivesse esta fechada, quer sair, e não 

quer pensar naquilo: “Quero pensar coisas boas, quero pensar coisas 

boas”, porque estava a entrar numa, não sei explicar, sei lá, uma fobia, 

que dá vontade de chorar e de gritar, tudo ao mesmo tempo. Acho que 

estou a precisar de algum tipo de medicação ou algum tipo de ajuda.  

dificuldades de adormecer 

PROCURA DE APOIO SOCIAL  - apoio 
emocional 

dificuldades em adormecer 

 

VIVENCIA CENTRADA NOS 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS -
sentimentos de culpa – por não cuidar 
pessoalmente 

 

 

vulnerabilidade  

PERT DE ANSIEDADE 

-ataques de panico –  

 

estrategias cognitivas – pensamentos 
positivos 

vulnerabilidade  cmocional 

percepção da necessidade de 
ajuda/instrumental - emocional  

 

 

 

 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos 

médicos ou outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de 

utilidade e ajuda para os seus problemas, no momento do 

diagnóstico e na fase inicial da vivência da doença? 

23 

Foi bom, foi melhor assim, acho que, pronto ao darem ajuda e 

explicação, ah, nós tambem sabemos como lidar melhor com a pessoa 

doente, especialmente com o doente 

apoio instrumental/emocional 

avaliação positiva 

Como foi a sua a adesão a essas recomendações, dadas na fase 

inicial? (todas, algumas) Que motivos a levaram a aderir ou não? 

24 

Para mim aderia a todas, inicialmente aderi, Ainda hoje tento aderir. 

Ah, mas na altura como também, tinha o meu pai presente, como a 

minha mãe estava com ele, ele muitas vezes tinha relutância, sobre a 

ajuda, achava que quem passava pelas coisas é que sabia. Eu acho que 

não é bem assim, nós passamos, estamos a ver…mas vocês que têm os 

estudos, tem as informações, é que nos podem ajudar, para nos 

sabermos como lidar, foi aqui na associação que eu estive essa ajuda. 

 

 

adesão parcial – ASPECTOS 
INSTRUMENTAIS 
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Ah, aceito plenamente, não tenho relutância nenhuma em aceitar, e 

aquilo que for preciso eu fazer, faço. Tenho pena numa coisa, não ter, 

às vezes digo, lá em casa, nós comentamos muito isso, se estivesse 

dinheiro eu investia, doava, prontos, para vocês puderem construir um 

sítio, para pessoas que tenham demência e que fossem bem tratadas, 

dignamente, não é… porque eu acho que muitas pessoas que não estão 

a ser dignamente, pronto, ou por falta de informação ou por que 

deixam de gostar das pessoas, não as tratam com dignidade, e faz 

pena. 

 

 

 

 

insuficiência/limitações dos cuidados 
especializados 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou 

constate que não é benéfica para si, como faz? 

27 

Se eu estiver possibilidades de mudar, mudo. Só se eu não estiver, não 

é, aquilo que depender de mim, eu mudo, 

centrada na sua capacidade de realização 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da 

doença, como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os 

dias que se seguiram? 

28 

Pronto na fase inicial, como eu já lhe disse, não foi muito bem 

percebido a importância. Depois quando começamos a perceber, 

especialmente eu, de perceber a importância da dificuldade dela, eu 

tentei ajudá-la, como já lhe contei, não é. Mas tive muita dificuldade 

em gerir mentalmente também, existe sempre aquela questão porque é 

que tinha de acontecer já, não podia ser um bocadinho mais tarde… na 

altura, ela agora tem 78 anos, não é, pessoas que eu, às vezes, vejo, 

pessoas na rua, com oitenta e tal anos, é a idade, é a velhice que é 

próprio, mas dE cabeça ainda fazem as suas coisas, ainda ajudam, às 

vezes, os netos, e eu fico com pena que a minha mãe não possa estar 

assim connosco. 

minimização/evitamento 

adiamento do problema 

 

 

revolta 

 

 

 

VIVENCIA CENTRADDA NA PERDA 
relacional /AUSENCIA DE perda/tristeza 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura?  29 

Era ela piorar, a ponto de nós depois, sei lá, não termos ninguém que evolução da doença 
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nos ajuda-se, que nos apoia-se, é uma insegurança. Prontos, apesar de 

saber que tinha aqui a associação, mas pronto, eles, não sou só eu, não 

é, não existo só eu. Saber como, quando a minha teve, como à bocado 

lhe contei, teve essa desorientação, ela ela foi parar á hospital AS, o 

meu pai estava, eu e o meu marido tínhamos ido três dias para o T, não 

descansamos, com o tlm sempre, gastamos imenso dinheiro, porque 

estávamos constantemente, ele constantemente a ligar e nós para ele, 

porque ele não sabia como lidar com ela, ela entrou num colapso, uma 

noite, o meu pai não sabia o que havia de fazer, ligou para uma linha 

de apoio ao idoso, acho desse género, e eles mandaram-no ir para o 

hospital com ela. Eu telefonei para os meus filhos e para uma outra 

neta, para eles irem com eles; portanto ela foi numa ambulância, ela 

chegou ao hospital desorientada. Agora imagine qual é a informação 

sobre a doença, que a única coisa que lhe fizeram foi análises ao 

sangue, e disseram que estava tudo bem, e a única medicação que lhe 

deram foi um calmante, portanto, não há informação, portanto se nós 

não tivermos, ah, pessoas como vocês, prontos, aqui ou, assim como 

eu tenho recorrido, a pessoa fica sem saber como é que há-de agir. 

ausência/DISPONIbilidade de apoio 

 

crises de desorientação 

i 

 

 

 

nsuficiência de competências instrumentais 
para cuidar 

 

 

 

 

 

insuficiência conhecimentos sobre a doença 
por parte dos profissionais 

 

Insuficiência de pessoas/apoios 
especializados  

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 30 

Era ter alguém com quem falar sobre o assunto, entende-se o que era, 

e que me pudesse, pronto, mentalizar que era assim, as coisas. 

apoio emocional 

Recorreu a alguém para receber suporte/ajuda nessa altura? 

Quem mais a ajudou? 

31 

Ajuda só foi aqui, foi. Apesar de pronto, de falar por exemplo, com a 

minha medica de família, falava pronto, sabia o tipo de doença que 

era, e sabia que não era fácil. 

associação/médica de familia – apoio 
emocional 

Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de 

saúde? Pode falar sobre como correram as coisas? 

32 

Sabe foi assim um bocadinho fraquito, também, sabe aquilo que insuficientes   
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costumam dizer: “ah é muito complicado, não é muito fácil, cada vez 

piora mais”, “pronto, mas se esta a ser medicamentada, já é bom”, 

pronto é esse tipo de ajuda que a gente tem.  

centrado em aspectos instrumentais 

Quais as principais consequências que identificou, na sua vida 

pessoal? E a nível profissional? E em termos de actividades 

sociais? 

33 

Eu não trabalho, estou em casa. Socialmente acho que me fechei 

bastante, a convivência com outros. porque Apesar de eu falar da 

minha mãe, até A pessoas amigas, não é, Sobre o que esta a passar, 

notei um tipo, pode ser que seja impressão minha, mas não é, um 

afastamento mais, visto que eu falava na minha mãe, sobre o que 

estava a passar, porque era aquilo que me  preocupava, As pessoas não 

estão para aturar, é mesmo essa palavra, e então afastam-se. E então 

como se afastam também nos habituamos, também a esse…Acho que 

me Isolei mais, deixei-me estar mais no meu cantinho, ah, pronto faço 

a minha vida diária… Agora tenho essa tarefa de ir a ver, é bom, por 

um lado até é bom para mim. A nível do meu marido, prontos, que a 

pessoa mais chegada, nesse ponto, tive sempre apoio, ele também 

percebeu, teve sempre muita pena dela, sempre me apoiou. É a ele, 

prontos que às vezes conversamos, eu choro e ele consola, é a nível 

mais íntimo, de família. 

restrição das actividades sociais 

 

afastamento de pessoas significativas 

 

 

incompreensão de  pessoas significativas 

 

 

restrição das actividades sociais 

REAV POSITIVA:percepção positiva – 
envolvimento no cuidar 

 

apoio familiar/ apoio emocional  

As principais consequências que identifica, quer na fase inicial, 

quer neste momento presente, considera que são diferentes? A que 

motivo se deve essa alteração? 

34 

Agora porque entendo melhor, não é, inicialmente talvez não entende-

se tão bem, não é entender, é não saber muito bem gerir, lidar, agora 

entendo melhor. Mas é, prontos, complicado, neste caso, por exemplo, 

eu acho se fosse só a minha mãe, se o meu pai não estivesse presente, 

era um bocadinho diferente, eu tinha outra mentalidade, outra maneira 

de agir, o meu marido também, ela se calhar não necessitaria de estar 

num lar, teria sempre de ter alguém, para a ajudar, mas não 

INSUFICIENCIA  COMPETENCIAS 
INSTRUMENTAIS/EMOCIONAIS - 
compreensão da doença 

competências instrumentais 

 

VIVENCIA CENTRADA  ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS 

sentimentos de culpa – por não cuidar da 
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necessitaria de estar no lar, portanto, estaria no seio da família e com a 

famlia, Ela não incomoda, o incomodo dela é nunca estar quieta, 

aquela mentalidade de ajudar, ainda. As moças lá do lar dizem que a 

desorientação dela é sempre a mesma, anda sempre atrás delas, se elas 

levantam a mesa, ela ia atrás delas. Existe um senhor no lar, não sei 

porque motivo, prontos, será mais a idade ou a falta de saúde. Então o 

senhor é muito baixinho, então a minha mãe pensava que ele era um 

miúdo, ela interpreta um estilo de protecção, não é. Então quando ele 

estava a acabar de comer, ou ainda não tinha acabado, ela retirava-lhe 

os pratos. Então ele queixou-se dela, que ela que era má, ele até há 

tempos disse-me “Ela é um monstro”, ele para mim (sorrisos). Agora 

sei entender melhor, e com estas pessoas…pronto também, acho que 

sei lidar com elas, conversar. 

pessoa  

 

 

 

 

reav positiva 

 

 

 

 

reav positivo  

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

35 

Ainda esta…ainda estou a recompor-me…acho que ainda, estou 

melhor, mas…o meu pai esta melhor, ele esta melhor. Eu estou a 

recompor-me ainda, porque existe momentos ainda, em parece que 

vou a baixo emocionalmente. Mas ainda, acho que prontos, acho que 

vai levar tempo…Espero que daqui a um ano, esteja bem, mesmo que 

ela não esteja melhor, que eu esteja melhor, será mais fácil, não é. 

problemas emocionais – vulnerabilidade 

vulnerabilidade percebida 

CONSEQUENCIA EMOCIOANAIS 

 

tentativa de compromisso – mal menor 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais 

a preocupa? Em relação ao futuro? 

36 

Eu conseguir dar-lhe apoio, também eu comece a ter dificuldades 

físicas, não é, emocionais que depois, não possa estar, tão presente, 

acho que isso me vai machucar mais. 

INcapacidade de prestar cuidados - apoio                                            

antecipação de problemas 
físicas/emocionais 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 37 

É conversar sobre esses aspectos, é bom, conversar, ter alguém que 

escute. Acho que é importante, não é preciso saber muita coisa, às 

apoio emocional 
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vezes alguém que escute é muito bom.  

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque 

acha que houve essa mudança? Quais os motivos? 

38 

Eu, fontes de suporte, prontos já falei no meu marido, acho que posso 

recorrer a ele. Prontos sou crente em deus, falo com ele, com deus, 

sobre aquilo que eu sinto. Prontos, Para me sentir bem, para ter 

coragem, para suportar e acho que existe pessoas com maiores 

dificuldades. As vezes quando vejo na televisão, outras coisas 

dramáticas, penso assim: “afinal isto não é nada, pelo que estou a 

passar”. E isso, prontos, ajuda a pessoa a ficar um bocado mais leve e 

ir em frente 

marido 

religião/espiritualidade 

 

relativização comparação com outras 
pessoas  

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz 

para viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

39 

As vezes, quando, prontos, quando vou para ao pé dela, ah, vou 

cansada porque tenho as minhas tarefas e os meus problemas de saúde. 

Ah, vou cansada e a tentar, e vou todo o caminho a mentalizar-me que 

vou lidar com uma pessoa que esta  com demência, não é uma pessoas 

que eu possa falar como dantes. Tentar, logo a mentalizar-me, de tal 

forma que, eu faço o trajecto de comboio de para Lisboa até ao rossio, 

e ontem ia no comboio, e o homem do bilhete estava ao pé de mim, já 

me devia ter pedido bilhete duas ou três vezes, eu nem o ouvi. Só 

quando ele me tocou, até me assustei…portanto, quando vou vê-la, 

tento-me mentalizar que ela tem aquela doença, para eu, pronto, 

chegar lá, e não ficar assim, ficar um bocado chocada com a reali…, 

prontos, com o que se esta a passar com ela, não é…quando venho, 

venho cansada, porque são pessoas, como ela tem o meu pai, e a mime 

quando esta comigo, ela esta sempre a repetir, a repetir, a gente 

explica e tal,  tentamos desviar as conversas… aqui na associação, a dr 

(psicóloga) dá-nos esquemas, prontos, ela esta a falar de um a coisa, 

“olhe esta arvore tão linda, mãe, olhe os passarinhos, tão engraçado”, 

porque nós vamos para o jardim com ela, quando esta bom tempo, 

vivencia –  com suas responsabilidades 
diárias ; vulnerabilidade percebida – 
problemas de saude aspectos somoatico-
emocionais 

estrategias mentalização  - auto-instrução 

 

 

 

 

estratégia auto-instrução 

 

 

 

desgaste emocional  

 

estrategias comportamentais – resol plan 
prob – estrategias distractivas 

 

competencias instrumentais - associação 
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e…mas aquilo, dá impressão que é segundos que ela tem aquela 

concentração, dali a um bocado volta outra vez…eu penso que é 

mesmo um desgaste emocional, não é, temos que gostar muito da 

pessoa, não é só gostar, também os técnicos, as pessoas que trabalham 

tem que gostar da profissão que tem, e tem que ter, de facto, 

disponibilidade, porque…eu acho que pessoas que estão nestas áreas, 

deviam, acho que deviam ser das pessoas melhor remuneradas, porque 

desgasta mesmo uma pessoa.  A pessoa tem que estar “é assim e tal”, 

“Olhe aquela menina tão linda com o pai, já viu mãe”, mas depois 

volta tudo ao mesmo, é sempre a mesmo conversa.  

 

 

desgaste emocional – centrado nos 
comportamentos – repetição 

 

  disponibilidade 

 

 

estrategias cognitivas  - distracção – 
mudança da atenção 

Existe algo que queira contar, que nos ajude a melhorar a 

compreensão em relação à sua experiência/vivência? 

40 

O que é que eu posso contar…Sempre fomos muito amigas, ela tratou 

da minha avó, a minha avó também, prontos, teve demência, mas já 

foi de idade…o pai dela tinha problemas, alias a dr. (psiquiatra), 

perguntou, e quando eu referi coisas que o meu avô fazia, o pai dela, 

que Eu também acompanhei muito, mas  só que era jovem… Ela disse 

que ele já devia ter problemas demência, não é, mas só que na naquela 

época, não era valorizado… ele tomava gotas para o cérebro, já na 

altura…e uma pena que eu tenho é que a minha mãe sempre tratou da 

minha avó… a minha avó acamou, partiu uma perna, o fémur, foi 

piorando, de cabeça foi piorando…e quem tratava da minha avó era a 

minha mãe, e eu tenho pena de não tratar da minha mãe, género de um 

sentimento interior, o meu marido tenta, fico triste: não podes pensar 

assim, porque ainda tens o teu pai. Alias se eu quisesse tratar da minha 

mãe, ele não se importava, só que eu tinha de tratar dela e dele 

também, e ele ainda não precisa… eu gostava de ter sido, pela lógica 

do tempo ela não vai viver muito mais anos, não é… ela pode viver até 

aos 90, noventa e tais, nós não sabemos, pessoas no lar com essa 

idade. Mas não sei se vivera tanto tempo, mesmo que ela viva quando 

chegar a 90, já eu tenho 70 e não posso cuidar dela. Tenho pena disso, 

Eu comparo, é a mesma coisa que os pais que gostam de cuidar dos 

 

causas:hereditariedade 

 

 

 

 

 

vivencia formal: sentimento de culpa por 
não cuidar  

 

 

 

 

 

perda 
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filhos, quando são pequeninos, e não podem, tem que os entregar a 

amas ou a colégios, aquela pena de não os ver crescer, o primeiro 

dentinho, o andar, o falar, a primeira palavra…acho que nesta fase da 

vida, pronto, não sei se pode dizer final, é quando nós acabamos, 

morremos, estamos à beira, do final, do tempo de vida, de não puder 

cuidar dela, é disso que eu tenho pena… de não estar a 100% comigo, 

de eu estar ali com ela, de eu ter mais saúde, talvez, tambem eu, de 

Estar sempre com ela, é uma protecção… Porque ela era uma mãe 

protectora…nunca, como é que eu hei-de dizer, ela nunca criticou, 

nem netos, nem filhos, nem genros…a minha irmã não teve um 

casamento bem sucedido, divorciou-se, ela nunca disse mal do seu 

antigo genro, a minha mãe arranjou outra pessoa, a minha mãe 

aceitou-a, quer dizer, sempre foi uma pessoas bondosa, amiga de dar o 

que não tinha, na casa dela teve os sobrinhos, hoje já são grandes, tudo 

adulto, ela sempre teve a casa cheia…Cuidou de uma menina, foi o 

ultimo trabalho da vida dela, que a menina é como se fosse filha dela, 

hoje tem 31 anos…É mãe, de duas meninas, e ela não tem noção de 

que ela é mãe, faz-lhe confusão quando nos dizemos…ela foi mãe há 

um mês, e quando nós lhe dissemos, ela chorou, pensa que ela é 

menina, os meus filhos são meninos, e então os meus filhos quando a 

vão ver, eles estão muito grandes…Estão a trabalhar, coitadinhos, 

estão a trabalhar, não é…portanto ela é uma mãe, mesmo… Eu Às 

vezes falo pessoas amigas, moças que as mães também são idosas, e 

tem sempre queixa mãe, eu não tenho queixas da minha mãe, não 

tenho… portanto, aquele período de tempo, em que eu não 

compreendia a doença dela, de ter de a chamar a atenção, para ela não 

chatear o pai, que estava doente, e não sei quê… Tenho pena, de nessa 

altura de ter percebido, de ela também estava a precisar… pronto, um 

vazio, ela faz parte da família…o meu marido também sente isso, é 

genro e sente isso, nós pensamos isso, “a tua mãe esta a ser castigada”, 

não é que seja mal tratada, mas esta longe da família… Foi mais para 

protecção do meu pai, em relação a ela, porque ele não sabia lidar, e 

não ia conseguir… Apesar de ele hoje dizer que agora ela viesse ele  já 

sentimento de culpa – por não cuidar do 
seu familiar 

 

 

VIVENCIA CENTRADA EM ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS  - sentimento de 
culpa  por nºao cuidar a 100% 

 

expressão de apreço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expressão de apreço  

 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
organizacionais 

sentimento de culpa – adiamento do 
resol/minoração do problema 

 

 

revolta 
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O que é que eu posso contar…Sempre fomos muito amigas, ela tratou 

da minha avó, a minha avó também, prontos, teve demência, mas já 

foi de idade…o pai dela tinha problemas, alias a dr. (psiquiatra), 

perguntou, e quando eu referi coisas que o meu avô fazia, o pai dela, 

que Eu também acompanhei muito, mas  só que era jovem… Ela disse 

que ele já devia ter problemas demência, não é, mas só que na naquela 

época, não era valorizado… ele tomava gotas para o cérebro, já na 

altura…e uma pena que eu tenho é que a minha mãe sempre tratou da 

minha avó… a minha avó acamou, partiu uma perna, o fémur, foi 

piorando, de cabeça foi piorando…e quem tratava da minha avó era a 

minha mãe, e eu tenho pena de não tratar da minha mãe, género de um 

sentimento interior, o meu marido tenta, fico triste: não podes pensar 

assim, porque ainda tens o teu pai. Alias se eu quisesse tratar da minha 

mãe, ele não se importava, só que eu tinha de tratar dela e dele 

também, e ele ainda não precisa… eu gostava de ter sido, pela lógica 

do tempo ela não vai viver muito mais anos, não é… ela pode viver até 

aos 90, noventa e tais, nós não sabemos, pessoas no lar com essa 

idade. Mas não sei se vivera tanto tempo, mesmo que ela viva quando 

chegar a 90, já eu tenho 70 e não posso cuidar dela. Tenho pena disso, 

Eu comparo, é a mesma coisa que os pais que gostam de cuidar dos 

filhos, quando são pequeninos, e não podem, tem que os entregar a 

amas ou a colégios, aquela pena de não os ver crescer, o primeiro 

dentinho, o andar, o falar, a primeira palavra…acho que nesta fase da 

vida, pronto, não sei se pode dizer final, é quando nós acabamos, 

morremos, estamos à beira, do final, do tempo de vida, de não puder 

cuidar dela, é disso que eu tenho pena… de não estar a 100% comigo, 

de eu estar ali com ela, de eu ter mais saúde, talvez, tambem eu, de 

Estar sempre com ela, é uma protecção… Porque ela era uma mãe 

protectora…nunca, como é que eu hei-de dizer, ela nunca criticou, 

nem netos, nem filhos, nem genros…a minha irmã não teve um 

casamento bem sucedido, divorciou-se, ela nunca disse mal do seu 

antigo genro, a minha mãe arranjou outra pessoa, a minha mãe 

aceitou-a, quer dizer, sempre foi uma pessoas bondosa, amiga de dar o 

que não tinha, na casa dela teve os sobrinhos, hoje já são grandes, tudo 

adulto, ela sempre teve a casa cheia…Cuidou de uma menina, foi o 

ultimo trabalho da vida dela, que a menina é como se fosse filha dela, 

hoje tem 31 anos…É mãe, de duas meninas, e ela não tem noção de 

que ela é mãe, faz-lhe confusão quando nos dizemos…ela foi mãe há 

 

causas:hereditariedade 

 

 

 

 

 

vivencia formal: sentimento de culpa por 
não cuidar  

 

 

 

 

 

perda 

 

 

 

 

 

sentimento de culpa – por não cuidar do 
seu familiar 

 

 

VIVENCIA CENTRADA EM ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS  - sentimento de 
culpa  por nºao cuidar a 100% 

 

expressão de apreço 
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Código:CI04 

Quais os primeiros sinais que o levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

Foi os esquecimentos…esquecimento fora do normal, e eu percebi-me. “Tens 

que ir ao médico, que esse esquecimento não está bom”. Ela dizia-me só que 

não tinha nada, que estava bem, eu é que estava esquecido, que ela, que…e um 

dia fomos ao médico de família, e eu disse para a médica, Foi por acaso, não foi 

com essa intenção “dr. olhe ela está extremamente esquecida”. E a médica, 

imediatamente, me disse “esquecidos estamos todos nós”, “até eu estou 

esquecida, quanto mais ela…E elas as duas, tanto a médica como a minha 

mulher, de certa maneira estavam contra mim. foi na altura em que tive de 

arranjar um argumento, embora fosse disperso, mas que tive de arrebater e 

disse à médica “dr, esta de tal maneira esquecida, que a amanhã é capaz de não 

se lembrar que esteve aqui hoje”,  mas era mentira. E a médica: “Isso é mau, 

assim tenho que a mandar já para um neurologista”. Fomos ao neurologista, foi 

quando detecta-mos o Alzheimer, foi através de uma mentira, se calhar ainda 

hoje, não… 

PERCEPÇÃO DA 
REALIDADE DA 
DOENÇA 

negação – reacção da pessoa 
demente face ao probl de 
saude 

 

 

minimização/menosprezo da 
informação 

 

 

 

 

 

 

De certa forma esse foi o percurso até ao momento do diagnóstico? 2 

Sim…até ao momento de termos consultado o neurologista, o diagnostico foi 

depois de ser consultado, a seguir ele fez os pedidos dos exames…e foi a seguir 

aos exames. Epa, isto passou-se no ano, de…de Agosto, de há 4 anos, em 2005. 

 

E na altura o que sabia sobre a doença, e o que pensava sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provocava, a sua 

evolução)? 

3 

Não sabia nada…sabia que era uma doença bastante perigosa, bastante má, 

bastante… uma doença que…. uma doença que causava perturbação nas 

pessoas, mas não sabia, concretamente, exactamente como era…o que eu tinha 

lido, o que eu lia, o que ouvia as pessoas falarem. Também tive uma pessoa, um 

amigo, que teve Alzheimer, fui lá visitá-lo estava numa cadeira de rodas, não 

falava, nem nada, e depois morreu…era só isso que eu sabia… Mas nunca 

ausência/desconhecimento 
de conhec; 
severidade/identidade; 
consequências;  ausência de 
conh; 

 

AL FUNCIONALIDADE 

ALT COMPORT 
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Não sabia nada…sabia que era uma doença bastante perigosa, bastante má, 

bastante… uma doença que…. uma doença que causava perturbação nas 

pessoas, mas não sabia, concretamente, exactamente como era…o que eu tinha 

lido, o que eu lia, o que ouvia as pessoas falarem. Também tive uma pessoa, um 

amigo, que teve Alzheimer, fui lá visitá-lo estava numa cadeira de rodas, não 

falava, nem nada, e depois morreu…era só isso que eu sabia… Mas nunca 

pensei que ela estivesse Alzheimer, alias, até pensei, ao princípio ela queixava-

se muito, muitas vezes, há muitos anos que andava a queixar-se de dor de 

cabeça, e foi pensando nessas dores de cabeça, que eu pensei que fosse 

uma….uma espécie de cancro. As dores de cabeça depois a seguir, pode gerar 

doenças cancerosas, eu suspeitei disso. 

ausência/desconhecimento 
de conhec; 
severidade/identidade; 
consequências;  ausência de 
conh; 

 

AL FUNCIONALIDADE 

ALT COMPORT 

PERCEPÇÃO DA 
DOENÇA: comparação com 
outras doenças 

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do 

médico? Informação com recursos a outros elementos?  

4 

Não depois a seguir de saber…ah…de ter as informações todas e perguntado ao 

médico…eu tentei saber onde é que, tinha visto na televisão, que havia uma 

associação para os familiares dos doentes de Alzheimer,  lembrei-me e tentei 

saber onde era. Por acaso um amigo meu, que tinha um pessoa conhecida dele 

que tinha andado cá “tal parte assim, falar com a fulana que deve saber”. Foi 

quando eu vim bater à parte da associação e bater à parte da dr (psicóloga) 

relação/comunicação 
positiva; procura de apoio 
psicológico 

PROCURA DE APOIO 
informação sobre serviços 
de apoio – apoio 
instrumental 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

5 

Concretamente o que sei, não sei nada. Até deixei-me dizer uma coisa, Neste 

momento não quero saber nada…já sei que me vai acontecer, o me ira 

acontecer, vou Tentar resolver os problemas à medida que vai 

acontecendo…porque, neste momento, a dr (psicóloga) já me emprestou um 

livro, já tenho lido umas coisas….e aquilo é horrivelmente mau, que eu não 

quero saber mais coisas. 

ausência/desconhecimento da 
doença; 

EVITAMENTO - recusa em 
pensar no futuro 

 

disponibilização/fornecimento 
de inf sobre a doença 

severidade da  doença 

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma? A que se 

deve esta mudança?  

6 

Comecei-me a concentrar mais sobre a doença, sobre os doentes de 

Alzheimer…E abandonei aquela parte de doenças cancerosas da cabeça. 

centração na compreensão da 
doença 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

obtida pelo médico? Informação com recurso a outros elementos? 

7 
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Venho aqui à Alzheimer, só, à dr (psicóloga). Todos os meses Ela tem aqui 

uma reunião, e eu venho… Ver o que as pessoas dizem, que ela também diz, 

que eu digo. 

grupos de apoio – apoio 
instrumental 

Partilhar as suas experiências… 8 

pois, mas que ainda não são muitas. Se me disser o que vou fazer amanhã, se 

ela ficar mal, muito mal… o que faço, o que devo fazer, não fazer, neste 

momento não sei, Irei agarrar isso na altura…na altura agarro nisso, eu vou 

fazendo, faz-se assim, não se faz desta maneira…agora, estar a pensar já se 

posso fazer isso, ou aquilo….Isso…não tenho programas nenhuns 

estabelecidos. 

 

 

evitamento/recusa em pensar 
no futuro; 

No momento inicial da doença, até que ponto pensou sobre a sua 

possibilidade de controlo (sendo ele total ou parcialmente) em termos de 

sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou emocionais) e suas 

consequências? 

9 

Não pensava nada, apenas pensava, ah…pensava em olhar para o 

acontecimento e tentar resolver no dia-a-dia. 

centração no dia-a-dia 

Sentia algum controlo sobre a doença? 10 

Eu, não, sentia o controlo ah…O controlo que eu sabia era aquele que todas as 

pessoas conseguem, ah…começar a ter mais cuidado com os esquecimentos 

dela, e por exemplo, como por exemplo ter cuidados dos medicamentos que ira 

tomar e quando os toma ah… E olhar mais, vigiar mais, de certa maneira, os 

movimentos dela lá em casa, que também começaram a ser diferentes do 

antigamente. 

relativização/minimização 
da sua capacidade de 
controlo / comparação com 
outros 

controlo bem estar -  
aspectos instrumentais            

 

alterações comportamentais 
– consequências 

Que outros elementos ou pessoas considerou importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, família, amigos)? 

11 

Outros elementos…a única, não considerava nada, não, a única coisa em que 

confiava era nos medicamentos que lhe ia dado, e esperava que eles actuassem. 

que não actuam… mas enfim, não actuam eficientemente, porque não há, 

 

atribuição de  controlo dos 
sintomas - medicamentos 

limitações negativas quanto 
ao controlo/confronto dos 
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portanto, eu tenho que me resignar com isso. sintomas; 

 

 

Neste momento actual até que ponto pensa sobre a sua possibilidade de 

controlo (na totalidade ou parcialmente) na doença, em termos de sintomas 

(comportamentais, psicológicos ou emocionais) e consequências? 

12 

Não, não considero, não tenho controlo sobre nada, não vou modificar nada, 

vou é  tentar ajudar. 

ausência de  controlo; 
relativização mal menor 
(compromisso) 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

As ajudas são sempre boas, ajudar só, não é fazer as coisas pelo doente, eu não 

faço as coisas pelo doente…tentar ajudar quando a pessoa está em momentos 

de mais atrapalhação, de explicar como é, mas não faço, exijo que a doente 

faça. 

13 

 

 

valorização da autonomia 

 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, psicólogos, família, amigos, outros)? 

14 

Os mesmos que considerei anteriormente…porque, ah…Tanto muito a gente, 

tanto muito é mudar para outro médico, tentar saber a opinião dele, mas se 

opinião for, já estiver definida que é a doença de Alzheimer, não temos mais 

nada a fazer, não está mais nada na nossa mão. 

 

 

resignação /compromisso 
mal menor 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no momento do 

diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de doença? 

15 

Foi ajudá-la, fazer compreender que ela estava, que tinha uma doença, 

demência. E como já compreendeu isso, e tentar ajudá-la…e vigiá-la com mais 

e de resto mais nada…ouvir os conselhos aqui das pessoas da Alzheimer, da 

associação, e Ir ao médico de 6 em 6 meses, ver a medicação que ela esta a 

tomar, se tomou ou não tomou, mais nada. 

 valorização da consciencia 
aberta – inf da verdada sobre 
a doença 

 

aspectos instrumentais; 

 

apoio instrumental; GESTÃO 
DA MEDICAÇÃO 
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Foi ajudá-la, fazer compreender que ela estava, que tinha uma doença, 

demência. E como já compreendeu isso, e tentar ajudá-la…e vigiá-la com mais 

e de resto mais nada…ouvir os conselhos aqui das pessoas da Alzheimer, da 

associação, e Ir ao médico de 6 em 6 meses, ver a medicação que ela esta a 

tomar, se tomou ou não tomou, mais nada. 

 valorização da consciencia 
aberta – inf da verdada sobre 
a doença 

 

aspectos instrumentais; 

 

apoio instrumental; GESTÃO 
DA MEDICAÇÃO 

 

 

No momento do diagnostico e nos momentos iniciais, quais os problemas 

decorrentes da doença que identificou como mais relevantes? Quais os 

mais difíceis de resolver?  

16 

No princípio e agora são iguais…agora são iguais mas mais 

acentuados…perder a chave, não saber onde é que pôs a chave, não saber onde 

pôs o porta-moedas, não saber o que se passou… Hoje começa a perguntar que 

dia é hoje, mês em que estamos, se eu perguntar é capaz de ela não saber, aliás, 

eu obrigo-a a pensar…por… uma coisa que era relevante que esteve há dias ou 

que estará há dois dias “olha quando é que a tua mãe faz anos, vê lá se te 

lembras?”, um exemplo qualquer, e faze-la, fazer o cérebro dela funcionar, mas 

não se lembra. 

 manifestações sintomáticas 
de natureza cognitiva 
(esquecimentos; memória a 
longo prazo; desorientação 
temporal);  

 

 

 confronto activo 

 

No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais tomou medicação 

regularmente? 

17 

Não, a única coisa que eu tinha e tenho uma ciática, tomo medicamentos e ando 

a fazer acupunctura.  

co-existência problemas de 
saúde física; 

terapia - acupunctura 

No dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para realizar certas actividades, 

ou conseguia fazer tudo sozinho? 

18 

Não.   

Numa fase inicial, gostava que descreve-se de forma resumida as suas 

actividades diárias? Costumava planear algum tipo de actividade? 

19 

Não…vigiava o que ela poderia fazer lá em casa, mais nada. Ela ainda vem há 

rua, ainda não se perde, ainda vai fazer compras, ainda leva dinheiro, e trás 

dinheiro, ainda conta, e faz isso tudo, de maneira que eu deixo-a andar à 

vontade…Até ao momento, em que isso não possa ser, nessa altura é que eu, 

nessa altura assumo eu, não estou a pensar em nada, irei pensar no que irei 

fazer na altura. 

instrumentais - VIGILANCIA 

valorização da autonomia; 

 

EVITAMENTO 
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Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

20 

A mesma que na altura, não utilizo estratégias nenhumas quer dizer, Se me 

preocupava num grau de 5,  por exemplo, no nível da vigilância, à medida que 

o tempo vai passando, terei que me preocupar numa escala, não de 5, mas de 7 

ou 8. Existe uma progressão nessa preocupação, mas ah… a preocupação é 

sempre a mesma, agora, pode ser mais acentuada ou menos acentuada, ainda 

não está totalmente acentuada…ainda tem uma margem grande. 

normalização do problema 
de saude 

 

 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou 

soluções? 

21 

Mais difíceis de resolver, ah, para mim é ela perder as coisas com muita 

facilidade…eu digo para ela que as coisas não estão perdidas, ela não esta a 

perder as coisas, ela é descuidada. Eu digo que ela não é esquecida, és 

descuidada, porque acho que é mais leve, leve para a pessoa, dizer que não é 

esquecida, porque esquecida, o doente de Alzheimer já sabe que é esquecida, 

que é o esquecimento… mas eu não digo isso, digo que ela descuidada…E era 

isso que ela fosse… que o esquecimento fosse menos acentuado. 

manifestações sintomáticas de 
natureza cognitiva – 
esquecimentos; 

REFORMULAÇÃO 

 

 

 

Neste momento actual, costuma planear algum tipo de actividade? 22 

Também não.  

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

processo? 

23 

Eu não, não me deram conselhos, de pormenor não tenho conselhos de nada, 

apenas ouvias as outras pessoas, descrever coisas horríveis…e eu sabia que 

mais tarde ou mais cedo me iriam bater à porta, mas de resto ainda não tenho 

ainda, nem há, se calhar, experiencias, nem conhecimentos para lidar com 

pessoas de Alzheimer, com pessoas desta natureza, Pelos que eu saiba… E 

inexistência de apoio 
instrumental 
(esclarecimentos, 
fornecimento de informação); 

comparação com os outros / 
antecipação das 
consequências negativas 

limitação negativas quanto 
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quando um dia isso vier acontecer terei de recorrer a uma pessoa que, para fazer 

esse serviço, tomar conta da doente, ou não sei como, depois logo irei ver, 

como irei resolver 

tratamento/ cuidados  

resolução planeada – recurso 
a apoio 

Agora centrando-se no momento do diagnóstico, como considera, descreve 

as recomendações que lhe foram dadas pelos técnicos de saúde a quem 

recorreu (médica, neurologista, psicóloga) em termos de utilidade e ajuda? 

24 

Acho que sim, sim, sim, foram úteis para reconhecimento da doença, porque a 

gente não tem conhecimento, a gente tem apenas a descrição da doença através 

da escrita, mas depois na prática… mas foram úteis. 

(re)conhecimento da 
doença/diagnóstico 

Como foi a sua a adesão a essas recomendações? (todas, algumas) Que 

motivos o levaram a aderir ou não? 

25 

A todas, de uma maneira geral, atendi a todas. Dentro do possível e dentro 

daquilo que era preciso, porque nem em todas ela precisaria de auxilio, mas 

nalgumas já precisava e nessas fui ajudando…percebia os ensinamentos aqui na 

associação ou no médico e eu seguia em casa. 

adesão parcial–  articulação 
das perspectivas 

Segui-o à risca ou foi adaptando? 26 

Ia adaptando, mais adaptando. adesão parcial 

Foi difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos ou de 

outros profissionais de saúde? 

27 

Não, como ia adaptando, ia, ah… dentro de um parâmetro que era aceitável, foi 

assim que eu fui negociando… 

adesão parcial – 
ARTICULAÇÃO DAS 
PERSPECTIVAS 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de utilidade e 

ajuda para os seus problemas? 

28 

A mesma maneira do que foi no principio. Se a actuação, mais consistente, 

menos consistente é conforme o grau de avanço que a doença tenha, e lá vamos 

nós de novo cair, todas as recomendações são válidas, ah…há uma maneira de 

adesão parcial – articulação 
das perspectivas 
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graduar as recomendações para a doença. É da mesma maneira… 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate 

que não é benéfica para si, como faz? 

29 

Se houver uma recomendação que não benéfica para mim, ah… pois 

continuarei, terei que fazer, mas as recomendações que não são benéficas para 

mim, desde que são para o doente, o que é que hei-de fazer. 

adesão racional – aspectos 
racionais 

 

 

Ou constate que não é benéfica para o doente? 30 

Se constatar que não é benéfica para o doente, sou capaz de não aceitar essa 

recomendação…mas lá está, se não é totalmente recomendável, alguma coisa 

tem de recomendável, essa alguma coisa é sempre aproveitada. 

adesão – racionalidade clinica 
e cientifica 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

31 

Com naturalidade, com a naturalidade que era até ai, para mim. Só evitei estar 

sempre a pensar nesse assunto, porque a doença ainda era no princípio. E não 

era ainda, vamos lá, não era ainda, ah…ainda estava para mim obscuro, tudo 

aquilo que me iria acontecer, então não pensava nisso. Esperava que quando ele 

acontecesse, viesse a acontecer, nessa altura actuava conforme, eu, visse que 

era necessário. 

negação 

 

confusão/incomprensão 

recusa/evitamento em pensar 
no futuro 

 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura?  32 

Era o sinal da doença…o futuro, seria na 3ª parte da doença, quando as pessoas 

não são senhoras de si, quando já estão destruídas e…e ai é que me preocupava, 

ainda me preocupa, mas o que é que eu hei-de fazer, agora não estou a pensar já 

nisso, nem sei, até pode ser que haja um medicamento, daqui até lá se venha 

descobrir ou que ela melhore, qualquer coisa, não faço ideia. 

antecipação das 
consequências da  doença no 
futuro 

 

esperança/expectativa de 
desenvolvimento médico 

 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 33 

As minhas necessidades eram a mesmas que as anteriores. Porque ela fazia a 

vida normal, faz ainda. Eu saio para a rua, ela fica em casa, não há problemas, 
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de maneira que posso me lembrar que pode um dia vir a acontecer isso, mas… 

na altura terei que pensar no assunto, tentar resolver o assunto o melhor que sei 

e posso. 

evitamento 

Recorreu a alguém para receber ajuda nessa altura? Quem mais o ajudou? 34 

Mas principio não foi ninguém, olhe foi aqui a associação. A associação a Dr. 

(a psicóloga), e mais nada…o médico quando lá ia, mas não me dava 

recomendações. O médico foi ele próprio a dizer a ela tinha Alzheimer, não fui 

eu que lhe disse, ela sabe que tem. Só que ele disse numa maneira indirecta 

porque eu perguntei “oh senhor doutora estes medicamentos são para as 

pessoas que tem Alzheimer” e ele: “é sim senhor”; eu não perguntei, já sabia 

que aquilo era para ela, e ela então pensou que também tem Alzheimer; “Tu 

não tens Alzheimer, eu perguntei se os medicamentos era para as pessoas de 

Alzheimer, não te disse que era para ti”. Sabe, ela também lê, também tem 

conhecimentos de que é as doenças de Alzheimer, dos esquecimentos, 

sobretudo começa pelos esquecimentos, e ela vê, esta consciente disso. 

PROCURA DE APOIO  

inexistência de apoio 
instrumental 
(esclarecimentos, 
fornecimento de informação); 

diagnostico -  FINGIMENTO 
MUTUO 

 

 

 

 

 

 

Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de saúde? 

Pode falar sobre como correram as coisas? Como foi a relação com o 

neurologista, ou com outros técnicos de saúde? 

35 

Foi boa…com o neurologista nem foi boa, nem foi mau. A quem a gente paga 

para descrever a doença ou os medicamentos, mais nada. Mais, mais assim 

discriminado foi aqui na associação…acho que foram extraordinários aqui, são 

pessoas extraordinários… 

aspectos  relacionados com 
perspectiva de tratamento - 

 

Avaliação em TERMOS 
CATEGORICOS 

         

No momento do diagnostico e nos momentos iniciais, quais as principais 

consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a nível profissional? E 

em termos de actividades sociais? Sejam elas positivas ou negativas? 

36 

Não eram nenhumas…apenas sabia que tinha uma pessoa que considerava que 

estava inválida em casa…que não tinha aquela pessoa que eu tinha 

anteriormente. E que teria, e que teria que me preparar para mais tarde, ainda 

ser pior. Era a única coisa que eu me preocupava, que eu dizia, que ainda hoje 

vivenca centrada nos aspectos 
relacionais 

 

antecipação da evolução da 
doença, agravamentos dos 
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Não eram nenhumas…apenas sabia que tinha uma pessoa que considerava que 

estava inválida em casa…que não tinha aquela pessoa que eu tinha 

anteriormente. E que teria, e que teria que me preparar para mais tarde, ainda 

ser pior. Era a única coisa que eu me preocupava, que eu dizia, que ainda hoje 

digo, também, que de hoje para amanhã. 

vivenca centrada nos aspectos 
relacionais 

 

antecipação da evolução da 
doença, agravamentos dos 
sintomas 

Como foi a sua adaptação a esta doença? O que fez para viver/sentir 

melhor? 

37 

Foi descontracção, não me preocupar em demasia com isso, porque não ia 

fazer, não ia fazer, não ia melhorar nada. 

NORMALIZAÇÃO 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 38 

Neste momento continua a ser, é da mesma maneira, é a mesma coisa, mais 

vigilância, mais preocupação, se até ai estava preocupado, vamos lá, num grau, 

numa escala de 10, num grau 5, agora terei que optar no grau 8, mas…  

 

RESOL PLA DO 
PROBLEMA 

Porque acha que se alterou? A que se deve essa mudança na escala?  39 

Sei que a doença vai evoluir mais, dos conhecimentos que eu tenho essa 

evolução não pára, até chegar à degradação do doente… 

da evolução da doença, 
agravamento do estado 
clínico 

Neste momento quais são hoje as suas principais preocupações? 40 

É mais tarde, na fase terminal…ai é que me preocupa, mas uma coisa é certa, 

ah…Na fase terminal, não ter uma assistência, ao nível dos órgãos sociais, ou 

qualquer coisa, para tomar conta destes doentes assim, porque mais tarde eu 

sozinho não poderei cuidar dela…isso é que preocupa, mas não estou a pensar 

já nisso, quando for, isso há-de ser. 

ausência de respostas/apoios 
sociais 

 

evitamento/recusa em pensar 
no futuro 

O que mais o preocupa é o tipo de respostas que vai ter no futuro, da parte 

dos serviços sociais? 

41 

Vamos lá, onde é que eu irei pôr pessoa com uma doença destas, para ser 

cuidada e tratada, sem ser eu a fazer isso, porque eu depois não posso, também, 

fazer isso. Porque depois já devo estar tão degradado, devo estar tão…tão…tão 

machucado, vamos lá, machucado, não é fisicamente, mas machucado que não 

tenho força, nem conhecimentos para lidar com esta doença. Tem que ser 

alguém que há-de a tratar disso… onde é esse alguém, quem é esse alguém, 

como é esse alguém, um lar, um hospital, uma coisa qualquer, não sei.  

ausência de respostas/apoios 
sociais 

 

AUSENCIA DE 
competências 
emocionais/educacionais; 

 

ausência de respostas/apoios 
sociais 
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Quais são hoje as suas maiores necessidades? 42 

Só a preocupação de saber se ela esta bem ou não está, mais nada. Neste 

momento estou a pensar o que esta a acontecer lá em casa, o que estará a fazer. 

Pode acontecer, como já tem acontecido, esquecer-se do gás e do fogão, do gás 

aberto…por mais que eu diga, ela tem as recomendações, as recomendações do 

bico do gás. Mas isso pode acontecer, que um dia qualquer. Isso, preocupa-me, 

sobretudo mais isso. 

bem-estar 

segurança 

Quais são hoje as suas fontes de suporte? Se são diferentes porque acha 

que houve 

43 

Não, não são. Não fui a lado nenhum, nunca recorri a lado nenhum. A única 

coisa que eu venho tentar, tentar ouvir, já é uma maneira de socorro, é aqui na 

associação nos colóquios mensais. 

 

grupos de apoio 

Como são neste momento a sua relação com os diferentes profissionais de 

saúde? Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

44 

É boa aspectos 
categóricos; 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal e em 

termos sociais? 

45 

Não…apenas a pessoa vai envelhecendo, isso também contribui para o 

envelhecimento. O envelhecimento também contribui para as pessoas serem 

muito diferentes quando tinha 20 anos, não é, ou 30. Eu considero que as coisas 

que me estão a acontecer ou qualquer coisa assim, que é motivado pelo passar 

da idade 

repercussões no 
envelhecimento; 

o envelhecimento como causa  

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

46 

Descontraio-me, tento descontrair-me, tento distrair-me, tento ler, tento sair de 

casa, é isso. 

descontracção; distracção;  
valorização de actividades de 
lazer 

Existe algo que queira contar, que me ajude a melhorar a compreensão em 47 
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Existe algo que queira contar, que me ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

47 

Acho que não…quando saio tento que ela vá também. Nós moramos num local 

que tem bons acessos, a gente vamos sempre a pé, vamos passear, tomo um 

café, ela faz as compras dela, depois vamos para casa almoço, não tenho mais 

nada…  

planeamento de act conjuntas 

normalização do dia-a-dia 

Tentar viver de uma forma mais natural possível… 48 

O mais descontraído possível. descontracção ? 

Manter ao máximo tudo aquilo que é possível… 49 

Com as preocupações relativas…as preocupações são de duas fontes, uma delas 

é a fonte de ela estar doente, a mulher que eu tinha já não tenho. Já 

não…portanto Ela reconhece que ela se vai degradando, e eu reconheço, eu sei 

que ela vai ficando degradada. A outra fonte é a própria da idade, À medida que 

se vão passando os anos, vai perdendo faculdades. Mas não, mas vai querendo 

viver, é isso que eu tento fazer, não perder tudo, e tentar viver. Porque eu 

também tive uma escola, eu fiz judo muitos anos, e o judo é uma escola 

boa…de…para tudo, a nível Psicológico, saber o que é o judo, porque é que se 

fez o judo, quem o fez e porque fez, essa coisa e tal. E isso são exemplos, são 

virtudes, e se nós a pensar, pensamos automaticamente em nós e isso dá um 

certo alívio. O judo, porque o judo não é só as pessoas andarem a cair umas em 

cima das outras, é mais que isso. 

alteração da vida conjugal 

VIVENCIA CENTRADA 
NOS ASPECTOS 
RELACIONAIS 

compromisso reciprocidade 
mal menor 

 

 

caracteristivas pessoais 
positivas/ ou espiritualidade 
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Código:CI05 

Quais os primeiros sinais que a levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

Foi no levantar do dinheiro…ele teve duas convulsões, ah… que caiu-o no 

chão…a maneira de ser dele começou a mudar. Eu suponho que fosse de umas 

anestesias gerais que ele fez, para fazer um exame ao intestino e à prostata. 

Levantava dinheiro sem destino, fomos chamados à atenção. E há dois anos para 

cá que está a ser, hoje esta pior que ontem e esta a ser muito difícil lidar com 

esta situação. 

 

; 

CAUSAS_ 

PERCEPÇÃO DA 
DOENÇA: 
ACUMULAÇÃO  

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os 

primeiros sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico. 

2 

Era ele não se lembrar das coisas, ah…comecei a reparar no vestir, na maneira 

de ser dele, que chegou-me a dizer que me matava. Levantou o dinheiro e depois 

pensava que era eu. Isto tudo é que nos pôs a pensar bem no assunto. E o meu 

filho é que começou a detectar primeiro isso. 

PERCEPÇÃO DA 
DOENÇA 
ACUMULAÇÃO; 

Que percurso em termos de técnicos de saúde, até lhe ser dado o possível 

diagnóstico. 

3 

Fui logo ao médico do ultramar o dr., que foi o médico do stress pos guerra, e 

ele começou a querer, ir ter com ele, para detectar isso. Porque Ele quando veio 

do ultramar andou nesse médico, e depois teve muito tempo sem lá ir, e o 

médico chamou-o à atenção que ele não podia ter deixado de lá ir. Ele tem sido 

sempre acompanhado por ele. 

PROC  DE SUPORTE 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença, o que 

sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela (a gravidade, o que a 

causou, as consequências que provocava, a sua evolução?  

4 

Agora depois de ter andado no médico, há um ano para cá é que estou a saber 

bem que vou ver à internet. Quando nos diagnosticaram primeiro a demência, 

começamos a ver qual era os efeitos, tirava as coisas da internet para ler, li, 

chorei com a minha filha, a ver o que é que nós passávamos, cuidadores com os 

recursos de informação: 
médico; internet 

inf/compreensão da doença; 
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doentes do Alzheimer, porque é muito difícil. EVITAMENTO 

apoio emocional – expressão 
emocional 

antecipação de 
consequencias negativas nos 
cuidadores 

avaliação do presente 
negativa -  muito difícil  

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do 

médico? Informação com recursos a outros elementos para além da 

internet?  

5 

Tem sido através da internet, e sobre o médico dele, é que nos tem posto mais 

alerta…Depois de fazer os diagnósticos todos e com a ajuda que o dr pediu ao 

técnico, portanto, deve ser um psicólogo, para estudar qual era mesmo a 

história, é que detectaram mesmo que era Alzheimer. Porque enquanto diziam 

que era a demência, não estava ainda bem declarado o Alzheimer. Agora é que 

esta mesmo declarado Alzheimer. 

procura de info/comprensão 
da doença; 

FORN DE INF - MEDICO  

 

incerteza/indecisão/dúvida 
quanto ao reconhecimento 
do diagnóstico 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

6 

Não sei muita coisa, não, ainda não sei muita coisa. porque é que isto aconteceu, 

se foi derivado a anestesias, porque o médico psiquiatra não desenvolve. Eu 

queria realmente de saber, se foi realmente, porque a minha cunhada, ou seja, a 

irmã dele diz que ele teve um traumatismo craniano quando era miúdo, que uma 

pancada pequena na cabeça, ele desmaiava. Hoje penso que isto tudo terá 

influência, porque foi duas anestesias numa só, duas anestesias muito forte em 

2003, em 2005 fez outra, em Agosto, se calhar não devia ter feito essa. E foi 

desde essas anestesias para cá que nós detectamos mais isso. Uma pessoa 

sempre muito neura, muito neurótica, muito nervosa. E de 2006 para cá as 

pessoas começaram a detectar, um nervosismo muito grande nele… e em 2007 

agravou-se mais, porque ele era segurança, e diziam que ele que qualquer 

coisinha, ele irritava-se logo, e ai é que a gente viu que se passava algo mais. 

Sobre a doença não, quero aprender mais o que é que e como é que hei-de lidar 

ausência de conhecimentos; 
causas: anestesias;  

ausência de  
esclarecimentos; 

causa: traumatismo craniano; 
anestesias; 

 

 

 

PERCEPÇÃO – 
ACUMULAÇÃO  

 

 

PROCURA DE suporte  
instrumental/educacional 
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com isso. Por isso venho pedir aqui ajuda, como é que eu hei-de lidar com isto, 

porque é preciso muita paciência para este doente 

 

Neste momento, recorre essencialmente à associação para receber 

informação? Informação obtida pelo médico? Informação com recurso a 

outros elementos? 

7 

Sim, peço ajuda à associação, procurar como é que, cá dizem que há maneiras 

de lidar com esta doença, ainda melhores. Porque depois, eu sou uma pessoa 

que não pode ouvir gritos, eu irrito-me, se quero enfiar as calças, se for preciso 

eu é que tenho de as enfiar, isso contraria-me, ele estar a agarrar a mim e eu é 

que tenho de, eu ainda não “oh homem, credo enfia lá aqui o pé”, ainda não 

estou dentro mim, que ele não tem raciocínio para nada. É isto é que eu preciso 

de estudar mais, de aprender como é que hei-de lidar melhor com esta situação. 

PROCURA DE  SUPORTE: 
aprendizagem de 
competências; 

 

 

confrontativa 

 

PERC DE INSUFICIENCIA 
DE COMPETENCIA 
aprendizagem de 
competencias 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 8 

As pessoas tem pena, acham, as pessoas tem pena, pronto. Há pessoas, ali 

dentro do meu bairro, já sabem o que esta a passar…mas, por exemplo, eu irrito-

me muito quando vou a qualquer lado com ele, e se ele se põe no caminho, não 

sai do caminho, as pessoas começam a pedir licença, a pedir licença e ele não 

sai ali do caminho e começam a falar. E eu “tenha lá calma porque não esta a 

falar com uma pessoa normal, porque é preciso cuidado com a pessoa com que 

esta a falar”, pronto, eu entro em diálogo, com isto. Mas as pessoas não se 

apercebem que a pessoa tem Alzheimer, Não sei o que é que as pessoas pensam. 

Porque ele mete-se no meio do caminho, a pessoa quer passar, esta a pedir 

licença e ele não ouve, eu noto um bocado que ele está a perder audição, não sei 

se é das células do cérebro, se do que é, ele esta a perder um bocado a audição. 

atitudes de compaixão; 

revelação do diagnóstico 

identificação de atitudes 
sentidas como desagradáveis 
– impaciência 

 

 

 

 

 

 

causas: células do cérebro 

Pedia que se concentre no momento do diagnóstico e nos momentos iniciais 

de vivência da doença. O que pensou sobre a possibilidade de controlo (na 

totalidade ou parcialmente) em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e suas consequências da doença no momento 

9 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

75 

 

do diagnostico? 

A minha possibilidade, de controlo, eu não pensei…eu não pensei. Pronto eu 

agora estou a perder mais o controlo, não é bem perder o controlo, Ao principio 

não aceita isto, vamos lá ver se eu sei explicar. Eu não aceitava, já agora estou a 

deixar passar mais cardos e carretas. Mas o controlo às vezes não tenho, custa 

um bocadinho, eu grito um bocadinho, eu, às vezes, não tenho paciência para 

isto. Grito um bocadinho com ele, coisa que não se deve gritar. E depois começo 

a pensar “oh meu deus então eu estou a gritar, se ele não percebe nada”. Eu 

tenho que ter respeito por ele como ele está, porque eu perco o controlo e não 

devo perder. A minha irmã diz-me assim “tu realmente, vais ver como é, pedir 

ajuda ao Alzheimer, tu vais ver não posso ter esta maneira de ser com ele”, 

“porque tu tens de dizer: sim, está bem filho, eu vou, eu vou te ajudar”. Eu 

admiro a minha irmã que é uma doente dos nervos, que tenho a minha mãe 

acamada, e ela não tem paciência para ela, e para ele tem muita paciência. 

não sabe; 

percepção de perda de 
controlo; 

dificuldade em aceitar a 
condição; 

reacção hostilidade e 
agressividade – 
confrontativo 

 

PLANO DOS PRINCIPOIS 
FORMAIS: atribuições de 
culpa, POR NÃO OCUPAR-
SE DA PESSOA  

 

APOIO INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

 

No momento inicial que outros elementos ou pessoas considerou 

importantes no controlo da doença e suas consequências (médicos, técnicos 

de saúde, família, amigos)? 

10 

Ajuda, ninguém ajuda a tratar destes doentes. Agora é que eu encaminhei-me 

para aqui, porque estou a ver… eu já tive muitas depressões, e tenho medo, hoje 

tenho uma dor de enxaquecas horrível, não sei o que é que eu, cafés têm sido 

sem destino. Mas eu precisava, realmente, de descanso…agora perdi a noção do 

que estava a responder. 

inexistência de CONTROLO 

 

- ASPECTOS SOMATO-
EMOCIONAIS 

No momento inicial que outros elementos ou pessoas considerou 

importantes no controlo da doença e suas consequências (médicos, família, 

amigos)? 

11 

Nós próprios, na família criamos alguns problemas. Nós demos-lhe alguns   

ambiente familiar 
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Nós próprios, na família criamos alguns problemas. Nós demos-lhe alguns 

problemas… 

  

ambiente familiar 
conflituoso 

Neste caso, se atribui algum controlo a um médico, aos familiares ou outro 

técnico de saúde no controlo da doença, os sintomas e suas consequências. 

Se recorreu a alguém para tentar controlar a doença? 

12 

Eu pedia era ajuda para ver o que é que ele tinha, que não queria crer que era 

Alzheimer, eu parece que ainda hoje me custa a acreditar, mas agora…depois de 

ele ver, em 2007 é que isto piorou mesmo, que eu vejo mesmo que isto já não 

vai lá, é Alzheimer. Porque eu Nessa altura eu pedia ajuda porque não queria 

acreditar, porque eu duvidava do médico, “deia-lhe medicação, diga-me se isto é 

derivado ao ultramar, do que é que foi; Que eu não quero acreditar que ele esta a 

perder a memória”. Não sei explicar melhor. 

incredulidade – dificuldade 
em aceitar 

 

 

 

indefinição das 
causas/JUSTIFICAÇÃO 

 

No momento presente, o que pensa sobre o sua possibilidade de controlo 

(na totalidade ou parcialmente) na doença, em termos de sintomas 

(comportamentais, psicológicos ou emocionais) e consequências? 

Eu tenho que ter muita calma, eu tenho que ter um bocadinho de controlo 

porque sei que isto vai ser grave, porque os médicos… 

13 

 

 

Tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
relacionais  

Sente que de alguma forma tem controlo sobre os sintomas e suas 

consequências? 

14 

Tenho mesmo que ter controlo, porque eu tenho outros familiares, olhe que me 

fazem ver que é preciso, mesmo de saber lidar com isto. Tenho mesmo que ter 

controlo. Tenho pena, porque era um homem tão responsável, tão cumpridor dos 

seus deveres, não queria confusão com nada, e como esta assim. Se, ele se 

apercebe-se que estava assim, era homem para se liquidar. 

TENTATIVA DE 
CONTROLO CENTRADA 
NOS ASPECTOS 
RELACIONAIS 

VIVENCIA CENTRADA 
NA IMPOSSIBILIDADE 
DE CUMPRIR DEVERES 

 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

15 

Ah tenho, Sim, nisso acho que sou uma grande mulher para ele e para a minha 

mãe. Poucas pessoas doentes faziam aquilo que eu estou a fazer. E vejo que ele 

está sempre a perguntar por mim. 

auto atribuição de eficácia 
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Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, psicólogos, família, amigos, outros)? 

16 

Não, agora é que vou… é a filha e a família. Agora nele, tenho Família que o 

estão a ajudar, na parte dele. Porque a minha mãe, eu tenho que me virar mais, 

eles estão a me ajudar muito nele. Se for preciso até lhe fazem a barba, dão-lhe 

banho, a minha irmã já lhe chegou a dar banho. E para eu ir desanuviar, para ir a 

Fátima ficaram-me com ele, e a minha filha, O meu filho é que um bocado mais 

à esquerda, foge um bocadinho mais. Mas enfim, eles tem a vida deles, eu e que 

tenho de tomar conta do pai, eu jurei pela vida e pela morte que ia tomar conta 

do pai, não é, é assim… 

atribuição de controlo aos 
familiares 

apoio instrumental – 
familiares 

co-exsitencia de uma 
3ºpessoa – vulnerabilidade 

apoio instrumental –
familiares 

VIVENNCIA CENTRADA 
EM ASPECTOS FORMAIS 
-revolta/raiva – em relação  à 
inevitabilidade  do destino 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no momento do 

diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de doença? 

17 

A gente tem que arranjar mentiras, arranjar aquelas mentiras “olhe espera ai que 

eu já vou tratar de ti; ou vamos fazer isto” porque ele antigamente não 

acreditava em nada do que eu dizia “pois agora vais lá e nunca mais apareces”. 

A gente aprendeu a lidar com a situação “espera lá filho que eu já te vou tratar, 

lavar, vou te já dar o comer”. A gente ao nível do dia-a-dia vamos aprendendo a 

lidar com esta doença, mesmo difícil para mim, mas vai sendo.  

validação incondicional 

 

 

 

centração no dia-a-dia 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença, quais 

os problemas decorrentes da doença que identificou como mais relevantes? 

Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou soluções? 

18 

Ah isto foi muito difícil nos primeiros momentos, em 2007, em que eu recorri a 

uma psiquiatra em X, foi na altura em que ele levanta-se de noite, encheu-me a 

casa de água, eu entrei em paranóia, eu julgava que fosse sempre assim eu não 

aguentava, eu no princípio julgava que não aguentava, isso mesmo que eu estou 

agora a pensar. Estou a voltar a mim. eu no principio da doença em que ele 

passou, eu pensei em não aguentar, mas agora já encaixei na doença, porque ele 

também acalmou. Até a medicação acertar foi muito difícil, foi muito, mesmo. 

Ah, ao nível de ele fazer as necessidades todas na casa, desmanchar tudo, comer 

sem destino, tivemos que lhe esconder tudo, era muito eu não podia ter uma 

 

alterações comportamentais 
– agitação 

 

 

vivencia da doença centrada 
em aspectos somáticos e 
cmocionaiss:desespero – 
sentimento de 
vulnerabilidade  

atribuição de 
controlo/confronto dos 
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consulta com a psicóloga, quando chegava lá a casa tinha lá um desastre. Agora 

não, ele está deitado, fuma, não vai para a rua sem mim… acende muitas vezes 

o isqueiro e eu é que o tenho que o ajudar, umas vezes ele consegue outras não. 

Agora estou-me a adaptar melhor. 

sintomas – medicamentos 

vivencia da doença centrada 
em aspectos somáticos 
emocioanais 

Tomou medicação regularmente? 19 

Sim, sim, mas eu não podia, porque “oh meu deus como é que eu vou tomar os 

anti-depressivos se ele faz isso de noite”. Eu sempre tomei muita medicação, 

que eu tive esgotamentos, tive traumas graves de miúda. Eu cheguei a entrar, 

quando ele começou a adoecer, eu entrei dentro do fórum, tive que sair, tive que 

ir para casa tomar um anti-depressivo, pois não fazia a medicação a rigor. Não, 

já estive internada, pela primeira vez tive 21 dias, sou doente do hospital X, da 

neurologia, já chorei, já me quis matar, já passou tudo por mim, por a infância 

ser muito triste. As piores coisas que podem acontecer a uma criança, é muito 

difícil, eu já expliquei, foi muito grave…fui escrava, fiquei sem pai, tive 

padrasto, tive mãe, tive madrasta. A vida tem sido muito madrasta para mim, é 

como é que deus me encarregou de cuidar de duas pessoas que não me deram 

nenhum conforto, nenhum…tenho uma filha que estuda tudo a nível de crianças, 

Sabe como é que há-de lidar com esta doença, é uma filha que me ajuda e 

precisa muito de ajuda, pois é mãe solteira…é muito complicado lidar com o 

miúdo que ela tem, é uma criança muito desenvolvida. Isto tudo esta cá minha 

memoria…culpo, tenho a minha mãe acamada, culpo-a muita da infância que 

ela me deu, e ela diz “estas sempre a dizer a mesma coisa”. Trato dela muito 

revoltada, é a pior coisa que eu posso…a minha irmã diz “deixa lá não digas 

isso”…Mas estou a tratar da minha mãe como uma obrigação, nada que eu sinta 

pela minha mãe. Adoro as quadras dedicadas, uma filha, que dedica uma quadra 

a uma mãe, mas eu não sinto nada, não sinto nada pela minha mãe, é triste dizer 

isto…e pelo meu marido a mesmo a coisa, mas tenho que tomar conta 

deles…porque a minha família diz “tu juraste pela, que na vida e na morte, que 

tinhas de ser amigos um do outro, não é”. E eu tenho que tratar destes doentes, 

que fui tão mal tratada, eu sinto que sou muito revoltada. Não queria isto, queria 

ir para a beira-mar, queria acabar com isto tudo, por isso é que eu respondi, que 

cria acabar com esta situação toda. Porque eu acho que precisava de andar nas 

NÃO ADESÃO – CUSTOS 
FISICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

vivencia aspectos 
emocionais 
relacionaisREVOLTA: 
sentimentos de culpa – 
saturação da pessoa  

 

 

 

 

REVOLTA: sentimentos de 
culpa: saturação da pessoa a 
quem presta cuidados 

 

 

 

 

IVENCIA CENTRADA 
NOS ASPECTOS 
relacionais e emocionais 
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consultas, mas depois eu entendo assim, vou contar a minha história para quê, 

ninguém me ajuda, agora que eu preciso de ajuda. Tenho uma filha com 38 

anos, que também já teve depressões, ela sofre de ver o pai assim, muito 

mesmo, é a única pessoa que me compreende, é ela. Ela sabe que eu preciso 

disto, ela para me encaminhar, me ajudar a vir para aqui, sabe que eu preciso 

disto. 

 

 

apoio emocional – filha 

- recomendações 

 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença, no 

dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para realizar certas actividades, ou 

consegui fazer tudo sozinha? 

20 

Não eu, sim no momento inicial eu pedi ajuda, até uma psicóloga, pedi…Não, 

não, eu precisava de ajuda, até de médicos, e de ajuda em casa, para mim até, 

porque eu não dava conta do, porque eram dois doentes muito graves, Ele agora 

é que sossegou. A minha mãe, não, é que a seguir ao almoço, começa a gritar a 

dizer “que fugiu para a rua”, é muito grave. 

procura de suporte 
instrumental/emocional – 
psicóloga; médicos 

 

CO-EXISTENCIA DE 
UMA 3 PESSOA 
DEPEDENTE 

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias que costumava 

realizar na fase do diagnóstico e nos momentos iniciais? Costumava 

planear algum tipo de actividade? 

21 

É assim, eu tento falar com ele, explicar-lhe as coisas, ele não entende, não 

entende nada, ah… Ele se pede ajuda, disto ou daquilo, seja da higiene, Eu tento 

logo ajudar. Agora, ter aquela coisa de puxar por ele, levo-o para a rua, isso, 

para rua levo para ele conviver e para ele não estar martirizado em casa, se ele 

fica em casa, fica encostado à ombreira da porta, Eu deliro quando ele fica 

encostado à ombreira, para isso tive que pedir ajuda a um centro de dia, para ele 

não estar, e que saiba lidar com isto, para eu não estar a vê-lo ao alto. Eu sei que 

ele precisa de actividade, mas eu não tenho paciência…para ele fazer 

actividades, mesmo na fala, a fala… porque não se esta a entender nada do que 

ele diz…agora de resto planear, eu não planeio, é aquilo que eu penso fazer na 

hora, se vamos para à rua, se ele pede ir para casa, vou para casa. Que ele não 

tem paciência para nada. 

TENTATIVA DE 
CONTROLO DE SINAIS 
INDIFERENCIADOS 

envolvimento no cuidado; 
evolução percebida da  
deonça 

valorização de actividades 
prezer 

centração vulnerabilidade  

suporte  instrumental 

percepção da necessidade de 
actividades  - justificação 
centrada em aspectos sócio-
emocionais 

evolução percebida da 
doença – aspectos 
relacionais 

centração nas necessidades 
vivência diária 
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evolução percebida da 
doença – aspectos sócio-
emocionais 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

22 

Tento fazer a vida normal, para não entrar, “olha vamos comer” ou “vamos 

tomar banho” ou “vamos lavar os dentes, vá vamos fechar a boca”, ele faz tudo 

o que eu digo, eu não sei… Eu tento fazer as coisas, mas não penso, cá por 

dentro,  que estou… 

NORMALIZAÇÃO DO 
DIA-A-DIA 

Tenta fazer as coisas naturalmente… 23 

Eu faço isto natural, como não seja um problema, é isto que eu tento fazer. 

Estou a ajuda-lo, neste sentido, mas não tento que seja um problema, não quero 

pensar. E não estou a pensar, no agravar desta situação. Eu não quero pensar que 

vai agravar mais, que a médica me tinha dito: que isto ia agravar e que eu esteja 

preparada, que ele vai deixar de comer, que vai acamar, vai deixar de falar…Eu 

não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso.  

NORMALIZAÇÃO do 
problema 

 

 

evitar pensar na evolução do 
quadro clínico 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

24 

Enquanto, ele toma a medicação, que lhe dou. Enquanto ele andar na rua, 

quando  não lhe der aquela coisa, quando ele anda de noite, a pé, é uma 

crise…eu já vi, é um sistema, quando ele  anda, para trás e para diante, a dizer 

que esta ali as do Jeová “o que é que elas querem daqui, porque e que elas vem 

cá chatear a gente”,   que anda para trás e para a frente, quer isto e quer aquilo, 

vira a cama ao contrario, eu digo assim: “oh meu deus, porque é que eu ando a 

cumprir esta”, isto eu digo, essa situação de noite é que eu fico, por isso é que 

eu não posso tomar a medicamento nenhum. 

 

 

problema percepcionado – 
paranóia 

 

REVOLTA: 

 

não adesão racional – 
CUSTOS FISICOSs 

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

25 

Ah, a minha irmã ajuda-me, que eu chamo-a mesmo por causa da minha mãe. apoio instrumental: IRMÃ 
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Ah, a minha irmã ajuda-me, que eu chamo-a mesmo por causa da minha mãe. 

Porque se eu não estivesse a minha mãe acamada, eu digo lhe uma coisa, eu é 

que tratava dele, sem problema nenhum. Porque eu já tratei dos meus sogros, a 

família do meu marido foi toda assim, e todos tem a mesma mania, disto, da 

cabeça, tudo perde a memória, da parte da mãe do meu marido, tudo ficou sem 

memória. Eu tratava bem dele, no entanto, eu sou uma pessoa, ah…um bocado 

complicado a respeito de depressões, muitos esgotamentos…pessoa muito 

nervosa, mas sempre pronta para trabalhar e para ajudar, Mas noto que há 

momentos em que eu estou a perder a força. 

apoio instrumental: IRMÃ 

 

causas: hereditariedade 

 

 

 

VIVENCIA centrada em 
aspectos somáticos 
emocionais 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

processo? 

26 

Esta mesmo a acontecer o que os médicos dizem, mas eu ainda vou resolvendo, 

agora a dificuldade que eu estou a ter…no princípio foi pior…eu paguei a 

médicos, que eu não queria, como é que isto….porque até a medicação acertar 

foi horrível, eu passei as passas do Algarve, até a medicação acertar. O dr 

(psiquiatra) diz que é preciso ter muita paciência….Achei um médico que 

parecia que não se interessava por o doente. Mas tem me dito que realmente, 

que os médicos, a médica de familia disse “ Pode ser um medico 

desinteressado” parece que esta a falar com a gente e esta…mas eu tirei a prova 

dos nove, o meu marido tem muito respeito pelo dr (psiquiatra), é uma pessoa 

que ele respeita como o ídolo dele. E eu achei no medico ficou muito 

surpreendido, cada vez que o meu marido lá vai, ele fica cada vez mais 

surpreendido como ele está, a piorar. Pergunta-lhe, já nem lhe faz muitas 

perguntas, vê a dificuldade na fala. Eu noto que naquele médico esta a 

ficar…que não lhe faz tantas perguntas, e disse que ele devia ser acompanhado 

pela médica de família. Mas eu tenho que lhe recorrer a ele por causa do ebixa 

que não, a médica de família não pode passar essa receita, mal, não é. Porque 

tenho sempre que recorrer… agora vou dia X Julho, que o dr quer o ver…eu 

estou a ver que, a nível deles, eles próprios estão a se surpreender com o que lhe 

esta a acontecer.  

 

monitorização e obtenção de 
resultados concretos 

 

COMPETENCIA 
EMOCIONAIS 

 

Avaliados em termos  de 
aspectos relacionais -   
distanciamento 

 

 

 

 

avaliação instrumental em 
termos de poderes e 

 info/recomendações 
INSTRUMENTAIS 

 

saspectos relacionais/sócio-
emocionais 
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No momento do diagnóstico e na fase inicial da vivencia da doença, como 

foi a adesão a essas recomendações, aderi-o a todas, a algumas? 

27 

A algumas, porque coisas que os médicos dizem para a gente fazer; “mas o 

médico disse se a gente fizesse assim…”, “ah, mas eu não quero isso”, ele diz 

logo eu não quero isso. Eu tentei fazer como o médico disse, mas pronto, a 

gente vai procurando a melhor maneira de lidar com ele. Uma coisa é ele não 

querer ser contrariado. 

adesão parcial – aspectos 
instrumentais   

Que motivos a levou a aderir ou não a essas recomendações?  28 

Eu vou escolhendo a melhor, para ele não se revoltar contra mim, para ele não 

ficar agressivo, porque, as vezes, ah… ele já me deu murros bons na cabeça, 

embora aqueles que eu apanhei em 40 anos, são 42 anos de ah… Já levei alguns 

murros agora, eu tenho dado desconto, mas Às vezes não dou, sou franca. Já 

levei agora pontapés, que eu não, em que eu disse “tu não me bates, se não 

próxima vou-me embora e deixou-te sozinho”. Depois eu tenho pena, de agir 

assim, mas eu vou escolhendo a melhor maneira. Mas compreendo que eu 

também tenho de ser tratada….porque eu pedi ao dr (psiquiatra) que me desse 

um medicamento, para o meu bem-estar, para andar, para não andar contrariada, 

ele deu-me, mas depois põe-me mole. Ele mandou-me tomar de manhã e eu 

tomava à noite, para sossegar. E eu tenho de tomar é de noite, mas sabe deus 

quando ele se levanta de noite, e o que é que eu vou fazer à minha vida. 

aspectos CUSTOS FISICOS 

alterações comportamentais 
– agressividade 

alterações comportamentais 
– agressividade          
confrontativo;           

 

percepção da necessidade de 
apoio 

 

 não adesão  – CUSTOS  – 
restringe a sua capacidade 

Foi difícil cumprir as recomendações e prescrições de médicos e outros 

profissionais de saúde? 

29 

Sim a gente vai, eu acho que a gente é que escolhe lidar com o doente, é que vai 

escolhendo à nossa maneira. Por exemplo, o medico disse “o sr X não pode 

beber”, ele agora não tem bebido, mas tem alturas em que bebe mesmo vinho, se 

não lhe der um bocadinho de vinho à refeição, vira-se a mim, fica agressivo. 

 

adesão parcial – aspectos 
custos fisicos 

Nesta fase actual, como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos 

médicos ou outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de 

utilidade e ajuda para os seus problemas? 

30 
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Eles vão dizendo à gente como é há-de fazer, mas…mas o que eles dizem, ai 

está a tal coisa, a gente é que esta a passar pela situação, eu trato e compreendo-

o. É o que eu digo, eu digo que sou uma super mulher, para tratar deles. Eu 

penso o que os médicos dizem, eles dizem para a gente fazer, mas a gente chega 

e faz à nossa maneira. A maneira de ser dele, eu é que sei, vamos ver se eu sei 

explicar, eu lido com ele, como… ele fala e eu digo “ olha não faças 

assim…ou”, eu lido à minha maneira com ele. Mas agora estou a ver, que estou 

a julgar que sou a super mulher mas se calhar existem outras maneiras melhores 

para eu lidar com ele. 

adesão parcial – aspectos 
instrumentais 

Informação;  

 

adesão parcial  – aspectos 
instrumentais 

 

 

formação nas aprendizagem de 
competências 

Na fase actual, costuma aderir a estas recomendações que lhe são dadas 

pelos diferentes tecnicos? (todas, algumas). Que motivos a(o) levam a aderir 

ou não? Segue-as risca ou vai adaptando? 

31 

Não, vou adaptando. Não, vou adaptando.  

É difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos e/ou de 

outros profissionais de saúde? 

32 

Eu não, quer dizer, vou fazendo da melhor maneira, à minha maneira. Porque  a 

gente a fazer a rigor não faz. Eu estar ali a tentar a jogar com ele ou jogar ao 

dominó, ele não quer, não tem paciência. Eu ponho-me com os netos a jogar, 

pergunto-lhe se ele quer jogar, ele não quer, fica ali sentado a ver. 

adesão parcial – CAPA 
FISICAS E EMOCIONAIS 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

33 

Eu digo “também sim senhor, também sim senhor”, mas depois se me interessar 

faço, se não me interessar não ligo mais ao que estão a dizer, sou muito esta 

pessoa deste género, não sigo… 

adesão parcial – CUSTOS 
FISICO, ASPECTOS 
CATEGORICOS 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? 34 

Não, eu é que tenho de tratar dele, ele não tem mais ninguém a não ser eu. Eu 

desabafo muito com a minha filha, mas sei que ela tem tantos problemas e é 

com ela que eu quero sempre desabafar. “oh mãe mas faça, eu sei que a mãe não 

 

apoio 
emocional/instrumental 
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consegue fazer mais, faça da melhor maneira”; “ ah mãe não se ponha assim a 

chorar”, “ah mãe está-me a ajudar, porque eu é que lhe dei esse encargo, porque 

era a pessoa mais disponível para o pai”, “mas a mãe tente fazer da melhor 

maneira”, “a mãe sabe que tem que pedir ajuda, para si e para o pai, a mãe não 

quer, mas A mãe sabe que não é nenhuma super mulher”. A minha filha quando 

entrou, já no princípio de esgotamento, também julgava que era a super mulher, 

no entanto pediu ajuda. Eu tenho mesmo que pedir a um centro de dia para me 

ajudar ao meu marido. Estou a pedir a mundo inteiro para me ajudar o meu 

marido e tenho a minha mãe, e estou disposta a isso. porque já não aguento 

mais. Eu estou a entrar num sistema, que devo estar a entrar em depressão outra 

vez, não suporto os gritos da minha mãe, irrita-me ele não parar quieto na cama, 

ele não estar estar quieto, O ruído da cama. A minha mãe “oh X acode à mãe, oh 

minha filha anda cá, ajuda-me, não me abandones”, essas palavras eu não as 

posso ouvir. 

 

 

 

 

 

procura de apoio 
instrumental 

 

 

 VIVENCIA ASPECTOS 
SOMATO-
EMOCIONAUS 

 

 

  

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

35 

Tive que aceitar, que era, porque eu via, disseram-me que era demência, não 

aceitava que era o Alzheimer. A demência, eu levava isso da demência que tinha 

cura, “pode ser que ainda se cure”, mas agora é que já vi que não. Agora tenho 

que aceitar, custou-me aceitar mas tenho que aceitar. 

NEGAÇÃO: 

Como foram vividos os momentos iniciais? 36 

Foi muito mau, porque eu há bocado não soube responder, o princípio do 

Alzheimer dele, até acertar a medicação, foi muito mau. Chegar ao ponto de me 

inundar a casa, fazer as necessidades por a casa fora, fazer no bidé em vez da 

sanita, muito complicado. É mais um trauma para eu viver, se tiver que ele 

acamar, se tiver que deus o levar, será mais um trauma para eu me curar, que vai 

ficar na memória, porque como estou em baixo, julgo que enfrento tudo, mas 

sozinha não enfrento. Peço ajuda para um centro dia, mas para um internamento 

a tempo inteiro, não quero, porque o dr (psiquiatra) mandou-me procurar. Eu 

vim desiludida do dr (psiquiatra), “ Quero que a senhora se vá mentalizando que 

o sr X vai perder peso, vai deixar de falar, não quer comer, não conhece, vai ter 

 

 

VIVENCIA CENTRADA 
EM ASPECTOS 
RELACIONAIS E SOCIO-
EMOCIOANIS 

 

 

RECOMENDAÇÕES 
INSTRUMENTAIS 
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que usar fralda”. Se eu o deixa-se na cama o dia inteiro, ele queria, eu é que ao 

levantar “anda filho, anda comigo à rua…vamos aqui ou acolá”, não o posso é 

lhe dizer que vamos ao médico, na véspera, se não já tem sossego, não tem ele, 

nem tenho eu. 

ENVOLVIMENTO NO 
CUIDADO 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura? 37 

Eu sei lá, foi tudo em si, não sei explicar. Eu enfrento o dia a dia e não…era o 

que mais o preocupava que eu chegava a chamar os meus filhos a qualquer hora. 

Era aquelas asneiras que ele fazia, tive medo, sim senhor, Eu digo que não tive 

medo, no começo da doença tive, tive. Porque…ai porque ele pegava em facas, 

eu tive que esconder as facas todas, pegava muito em facas. Eu a pouco e pouco 

eu estou-me a lembrar da situação, então eu chamava os meus, porque entrava 

mesmo em pânico, ele ainda foi para o lado de fora da janela, foi deus que 

esteve por mim nessa altura. A pouco a pouco agora estou-me a lembrar, Eu 

comecei a escrever o diário, do que acontecia e agora tenho preguiça em faze-lo, 

mas tenho que fazer, para me lembrar das primeiras coisas que ele fazia. Não foi 

muito doloroso e pouco a pouco que estou a falar, estou-me a lembrar de que ele 

fazia ao princípio, tivemos que esconder os garfos e as facas, ele ate para os 

netos, ele pregava cada galheta nos netos, uma coisa que ele adorava, adora, 

agora não sei o que vai na cabecinha dele. Não, foi preocupante, no princípio foi 

muito preocupante. 

centração no dia-a-dia 

MEDO 

vulnerabilidade – severidade 
da doença; alterações do 
comportamento 

 

 

 

 

confronto emocional 

 

 

 

Prevenção/segurança 

lterações comportamentais – 
agressividade 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 38 

Oh a necessidade era pedir ajuda, de ver aquele acto que ele fazia, pegar numa 

faca. Ele Ainda hoje, come é com a faca, eles não sabem comer com o garfo e a 

faca…a faca para ele é o garfo. 

apoio.  

alteração da funcionalidade 

Recorreu a alguém para receber suporte/ajuda nessa altura? Quem mais 

a(o) ajudou? 

39 

Olhe chamei os meus filhos, chamei a minha irmã, cheguei a levantá-la de noite. 

Ia pedir ajuda à família que estava mais perto 

filhos; familia 

Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de saúde? 40 
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Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de saúde? 

Pode falar como correram as coisas? 

40 

Ele andava só à do psiquiatra…Cheguei, fui várias vezes às urgências do 

hospital X, vinha o médico e alterava-lhe o, foi uma fortuna, casa médica, esta 

psiquiatra que eu digo, da clinica X, Não sei o que é que eu achei na doutora, 

aumentou-lhe, pôs-lhe o ebixa tudo a dobrar… Alguns medicamentos que ela 

receitou que ele já não toma…agora  as irmãs da minha sogra, também 

perderam todas a memória toma o ebixa, o viprec, um anti-depressivo e um para 

dormir, não sei que 50, era 25 e agora é 50, é uns medicamentos pequeninos… 

É tudo a dobrar… Eu faço a medicação a rigor, estive três dias sem lhe dar o 

ebisa, nunca mais faço isso… não tinha, a minha irmã veio aqui ao centro de 

saúde, a uma psicólogo, que ela só diz bem dele, teve pena e deu-lhe, porque a 

minha conta são 67 euros, mas agora já lá tenho a receita, não deixo acabar 

mais. 

ineficiência médica 

 

 

causas: hereditariedade 

 

 

 

não adesão:  CUSTOS 
limitações financeiras 

 

 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

41 

Foi muito agravante, agora, ver os disparates que a pessoa faz, e a gente ganha 

medo, mesmo, do que ele faz… A gente tem momentos em que quando esta em 

baixo em que ainda revive isso tudo, é um bocado frustrante isso… portanto ter 

medo e Saber com é que hei-de lidar com a situação, agora e que já percebo 

como é que eu hei-de agir, mas nos primeiros tempos a gente não sabe, Não 

tinha tido uma pessoa assim, tinha tido a minha sogra com arteriosclerose, o pai 

também tinha um cancro na prostata, também variou,. Hoje sei o que era. 

consequencias  emocionais 
: medo/vulnerabilidade  

 

vulnerabilidade  
competências 
instrumentais 

HEREDITARIEDADE 

Como foi a sua adaptação a esta doença? O que fez para viver/sentir 

melhor? 

42 

Foi aprender a lidar com a situação, medicamentos para mim não podia ser. 

Porque depois comecei a pensar “então se eu vou dormir como é que vai ser” e 

sozinha. Sozinha, porque a minha filha veio pôr o pai aqui assim, e eu tive 

tomar conta do pai assim sozinha, se fosse hoje não sei se tomava. 

centração na 
aprendizagem de 
competencias 

 

AFASTAMENTO 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 43 
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Porque ele abrandou, também, ele para alem de estar assim, esta parado, esta a 

parar, esta a emagrecer muito…Se lhe der farinha come farinha, se lhe der 

iogurtes come iogurtes, se não lhe der nada, não. “Então menina” diz-me assim, 

já sei que ele quer comer, ah… come tudo o eu lhe der. O queijo é que ainda não 

perdeu o raciocínio, desde que nasceu que não gosta daquilo. Come iogurtes, 

come farinhas, come frutas, eu dou-lhes os mimos, porque são pessoas que 

estão, não deixou faltar nada aos filhos, e…recebo as reformas, mas dou-lhes os 

mimos que se pode dar a um doente, de iogurtes, fruta, a medicação, dou-lhes o 

banhinho, é aquilo que eu gosto mais, de trazer a pessoa limpa. Ele gostava de 

tomar banho todos os dias, dou-lhe dia sim, dia não dou-lhe o banhinho, a barba, 

duas vezes por semana vou ao barbeiro, porque ele agora já não me deixa fazer a 

barba. Hoje ele tem a barba grande, o meu cunhado estava a dizer que lhe ia 

fazer a barba. Não o deixo andar desmazelado, são os olhos da minha cara. Não 

somos nada na vida, se a gente soubesse bem o que era a vida, não fazíamos mal 

uns aos outros. Eu também sou um bocadinho torta daquilo de que eu passei 

EVOL percebida da 
doença – aspectos 
relacionais 

EVOL PERCEBIDA –AS 
PECTOS FUNCIONAIS 
BÁSICOS 

 

envolvimento 
/proporcionar bem estar 

 

 

 

 

 

 

culpa  

 

 

 Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais o 

preocupa? 

44 

É de não ter saúde, sentir-me muito triste, vejo a minha filha que precisa muito 

de mim…pronto quando andei com a mania de me queria matar, já tenho esta 

mania desde miúda, fiz, tentei-o, porque a minha mãe abandonou-nos um 

bocadinho, e hoje estou a tomar conta dela. Eu proibia-a de me dizer a palavra 

não me abandones “não quero que a mãe diga essas palavras, porque a mãe 

também nos abandonou, a mim abandonou”. E eu com estes doentes, e com 

estas coisas que eu digo e andar em baixo eu tenho que pôr termo a isto, porque 

senão daqui a pouco não consigo tomar conta deles. Porque revive muito, sou 

uma pessoa que revive muito aquilo que passou no dia-a-dia, quando era miúda, 

o apagar de uma luz, que saltei de um degrau para um outro, a gritar, que a 

minha mãe deixava-nos entregue a um senhora, que foi patroa da minha mãe, 

que ainda hoje sinto o cheiro dos lençóis lavadinhos, acho que isto é normal eu 

viver isto tudo. A pessoa que me fez mal, quando eu era miúda, se fosse vivo eu 

matava a pessoa, hoje sinto capacidade, mas na altura éramos todos 

atormentados. Eu sei, os meus já perceberam o que me aconteceu quando eu era 

INCAPACIDADE DE 
CONFRONTO NO 
FUTURObem-estar 
físico/emocional; 
capacidade de atender às 
necessidade de familiares 

revolta 

 

 

BEM-ESTAR 
EMOCIONALcompetência 
emocional 
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miúda. 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 45 

Olhe falar, como estou a falar…chorar, quero ir para a beira-mar. Sinto muito a 

necessidade de ir para a beira mar, de ir expandir, de saber que deixo o meu 

marido entregue e a minha mãe entregue. Precisava de ir passear, de ir para à 

beira mar, precisava de descansar, precisava de dormir. Queria dormir um mês, 

como eu já dormi, a gente não sabe o que nos fazem, precisava de fazer uma 

cura de sono, qualquer dia faço-a. Mas sabe, Tenho pena por causa da filha que 

tenho que sofre muito, uma filha com 38 anos, que tem muitos sentimentos 

apoio emocional 

 

 

 

VIVENCIA 
RELACIONAL tristeza – 
centra-se na 
responsabilização pela 
vivência emocional da filha 

 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

46 

Porque é assim, a minha irmã morava mais longe e eu pedia ajuda. Quando 

começou, fazem-lhe a barba, “olha vamos beber um café”, vão lá casa, “olha vai 

lá acima ter com a minha irmã”, ele sobe a rua e vai ter com ela, então ela liga a 

saber o que é preciso. Esta a ver o contacto…a família esta a apoiar. 

irmã – apoio instrumental 

 

 

percepção de apoio 
familiar 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde? Pode 

falar sobre um pouco sobre isso? 

47 

É o médico de família, e a…não, tem sido excepcionais. Eu agora ando a ver de 

consigo é pô-lo num centro dia, mas sou uma pessoa que exijo, porque doente 

sou eu, e trato da minha mãe, lá esta a tal coisa, se eu trato como dever ser, 

Embora eles digam que não é como dever ser, que ainda existe melhor, eu sei 

que são profissionais. Embora saiba que os profissionais façam coisas que eu 

não faça, mas também coisas que eu faço, e que eles não fazem, quero melhor 

ainda para os meus. A minha mãe esta há 25 meses acamada e não tem um 

ferida, no hospital esteve 48 horas deixaram fazer uma escara no calcanhar. 

ASPECTOS categoricos - 
relação positiva 

procura de apoio 
instrumental - lar 

 

limitações qualidade 

 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor? 

48 

Para não andar contrariada é tratar deles como deve ser, acompanha-lo, agora envolvimento no cuidar 
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Para não andar contrariada é tratar deles como deve ser, acompanha-lo, agora 

tratar do centro de dia, nem que eu, que o tenha de ir levar e buscar, tratar deles 

como deve ser, porque eles precisam muito da nossa ajuda. 

envolvimento no cuidar 

  

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

49 

Tive que ficar com ele e com a minha mãe, só para tratar deles, e pôr o resto 

tudo de parte… Tenho dias em que não tenho paciência, para tratar das unhas, 

para dar-lhe banho, dias em não temos paciência para isso. 

centração no papel de 
cuidador abdicar de outros 
aspectos de vida 

 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

50 

Pois, eu sou uma pessoa em que tenho dificuldade em expressar a minha… eu 

sou uma pessoa que tenho dificuldade em expressar…o que quero explicar. Eu 

estou a gostar de o ouvir, já desabafei, ah…preciso realmente, agora vejo que 

preciso de ajuda de um psicólogo, vocês ajudam muito…a compreender e… 

agora não sei explicar mais, eu esqueço-me, varro, já estou cansada. 

 

PERCEPÇÃO DA 
NECESSIDADE DE APOIO 
EMOCIONAL 
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Código:CI06 

Quais os primeiros sinais que o levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

Portanto, o que me levou a suspeitar que o meu pai tinha a doença de 

Alzheimer, foi de facto o dizer de não saber onde estava, por vezes perguntar 

quem eu era, o dizer que não sabia onde estava e que dia era hoje e a repetição 

de muitas perguntas, pronto em que a pessoa saia de ao pé dele 1 minuto e ele 

perguntava “ a tua mãe não esta cá”, e a minha mãe tinha se ausentado durante 

1minuto; “a tua mãe morreu”, portanto estas perguntas e observações que me 

levaram, realmente, a suspeitar 

alterações cognitivas: 
desorientação 
temporal/espacial; repetição 
de perguntas; esquecimento 

 

 

acumulação de alterações 
cognitivas que a levaram a 
suspeitar de uma problema  
de saúde  

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os 

primeiros sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico. 

2 

Portanto, quando realmente eu senti que o meu pai estava com estas falhas de 

memória, falei com médica de família, que de imediato mandou-me fazer um 

TAC, e para ser acompanhado depois pelo neurologista, foi de facto que 

aconteceu. Depois de ter feito o exame do TAC verificou-se umas certas 

deficiências em termos do cérebro, umas falhas, ah… em que depois começou a 

tomar medicação para esse efeito, mas pronto, houve de facto ali uma altura em 

que a coisa não evolui-o, portanto, acho que se manteve talvez com ajuda com 

dos medicamentos, mas depois com ajuda, penso que é muito importante, com a 

ajuda familiar, porque o estarmos a falar com eles, ele a falar das coisas antigas, 

em que nós também pudéssemos também ajudar em seguir a lógica das 

perguntas, das observações que ele fazia, nós “ah sim…”, a doença não 

avançar, penso que esta ajuda familiar é muito importante  

alterações cognitivas; 

estratégia comportamental – 
procura de apoio 

acumulação de evidencias 
empíricas – exames  

causas: deficiências em 
termos do cérebro 

atribuição de 
controlo/confronto de 
sintomas – medicamentos 

atribuição de 
controlo/confronto – familia 

envolvimento no cuidar 

competência 
instrumemtal/competência 
emocional 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença o que 

sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela? (a gravidade, o que a 

causou, as consequências que provocava, a sua evolução?  

3 

Tinha pouca noção, embora tenha ouvido falar da doença de Alzheimer, pronto 

não a doença de Alzheimer específica, quer dizer, falar realmente da doença 

antiga, arteriosclerose e falta de memória. Sabia realmente que estas pessoas 

desconhecimento 

 

consequencias: falta de 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

91 

 

Tinha pouca noção, embora tenha ouvido falar da doença de Alzheimer, pronto 

não a doença de Alzheimer específica, quer dizer, falar realmente da doença 

antiga, arteriosclerose e falta de memória. Sabia realmente que estas pessoas 

com esta doença ia perdendo muitas capacidades, e isso depois eu fui sendo 

confrontado com essas situações. Pronto não tinha grande noção, do que é que 

as pessoas podiam chegar a fazer, embora, como eu digo, o meu pai não fosse 

das pessoas, depois de ter sido confrontado na associação, com situações que eu 

acho dramáticas, achei que o meu pai como doente com esta demência, não era 

daqueles casos mais graves. Até essa altura, pronto tinha consciência, mas 

também não tinha tido nenhum caso que me levasse, embora tenha lido alguma 

coisa sobre isso, mas não aquele de dedicação, aquele conhecimento profundo.  

desconhecimento 

 

consequencias: falta de 
memoria 

consequencias: perdendo mts 
capacidades 

desconhecimento 

relativização por mal menor 
com comparação com outras 
pessoas 

atributos da doença: 
dramático; mais graves 

 

aprendizagem de 
competencias  

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença 

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do 

médico? Informação com recursos a outros elementos? 

4 

Além de falar com a neurologista, pronto com a médica que o acompanha, e ela 

deu-me umas brochuras, deu-me umas coisas realmente sobre isso, ah… ouvi 

falar realmente da associação, de apoio de familiares de Alzheimer, talvez fosse 

ai que eu ficasse com outra consciência, ter uma outra noção, que de facto do 

que é essa doença, mas não fui a mais sitio nenhum, a não ser a associação. 

neurologista;  inf – brochuras 

FORN DE INF 

associação: info  

apoio instrumental 

 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

5 

Pronto eu fiquei realmente a saber, e penso que talvez…porque é que se tem a 

doença de Alzheimer, o meu pai trabalhou até aos 82 anos, em termos de 

cérebro, muitas vezes, é mais irmos parando, estar, irmos perdendo interesse 

pelas coisas, não se deve, tem que se estar diariamente a ouvir ou ver tv, falar 

ou a discutir, portanto, para de facto minimizar essa doença que embora se faça 

muito exercícios mentais, não quer dizer que depois, mas não a situações tão 

drásticas, ou que chegue a situações, assim tão graves. 

causas: perder o interesse 
palas coisas,  redução  
envolvimento em actividades: 
ver tv, conversar, discutir 

estratégias comportamentais 
– exercícios mentais 

severidade: drásticas; graves 

Ao nível do conhecimento da doença inicialmente pensava de outra forma? 

A que se deve esta mudança?  

6 
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Pronto deu-me realmente que pensar, e pensar realmente que nós, uma situação 

que digamos pouco esclarecida, depois comecei realmente a ter outra 

consciência, e tentar sei lá fazer outras coisas, que de facto ajuda-se, realmente 

ajudar, esclarecer e ajudar, em termos não só com o meu pai, mas como 

realmente converso com outras pessoas “olhe deve fazer isto, deve fazer 

aquilo…” para minimizar, agora também não vou pensar agora que as pessoas 

vão agora, “olha agora vamos começar a ler, a ver tv e não sei quê”, que não 

vamos ter Alzheimer, isso seria é quase impossível, mas fosse, isso era bom 

“olha vejam tv, leiam muito, distraiam-se, ocupem-se, tenham o vosso cérebro 

ocupado” 

inicialmente: pouco 
esclarecida 

aprendizagem de 
competências instrumentais 

competências instrumentais - 
aconselhamento de outras 
pessoas 

valorização de estrategias 
comportamentais distractivas; 
exercícios mentais 

REAV POSITIVA: 

  

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

obtida pelo médico? Informação com recurso a outros elementos? 

7 

É assim eu acho que a doença de Alzheimer, portanto aquilo começa numa 

situação e depois vai degradando, a situação do pai, tenho sido confrontada com 

aquilo que li, até naqueles livros do cuidador e isso, tenho sido confrontada, no 

inicio pensava que era até da idade e não sei quê, mas não, houve situações em 

que eu não presenciei, muitas outras claro tenho sido confrontada com elas. 

atributos da doença: evolução 
– degradando 

estrategias comportamentais 
– compreensão de doença – 
procura de inf 

causas: idade 

evitamento/minimização 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 8 

Ah, eu penso que as pessoas não estão muito esclarecidas em relação à doença, 

quando se fala em Alzheimer ainda existe muita confusão com a doença de 

Parkinson. As pessoas perguntam “Alzheimer é aquela doença que se treme 

muito…”, não sei, agora ouve-se falar muito mais. Eu também ouvia falar, mas 

não ligava, então despertou-me um outro interesse porque tenho um familiar, 

porque talvez se não estivesse, por exemplo, agora falamos do cancro, com um 

(a)vontade, tem-se mais consciência, do que se falava há uns anos atrás. O 

Alzheimer também se falava, mas quando não se tem, penso eu, um caso, o 

interesse é relativo, penso eu que… 

insuficiência – inf rela à 
doença 

 

confusão de terminologias 

ausência de interesse 

 

 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo sobre (na totalidade ou 9 
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parcialmente) na doença no momento do diagnostico? 

Quando realmente foi diagnosticado a doença no meu pai, e a médica realmente 

“pode acontecer isto” muito embora fui tentando, do conhecimento que eu 

tenho do meu pai, no que eu poderia ajudar, para nem eu ficar stressado, nem 

ele se sentir tão irritado, nestas doenças eles irritam-se facilmente, nós, também 

somos confrontados, e às vezes irritamo-nos. Ir de encontro, aproveitar esse 

tempo. Portanto ele gostava de cantar, contar anedotas, coisas do passado, e ele 

lá na X também gostava de tocar, portanto dentro do conhecimento que eu 

tenho, tentava falar disso, e acho que isso, ele estava com o tempo, em termos 

mentais, estava a tentar lembrar-se de coisas antigas e para mim era bom porque 

sabia que ele estava a responder a alguma coisa, era frutífero para ambos. 

Portanto, tentei pronto fazer, perguntar a tabuada, e fazer números de 1 a 30, 30 

a 50, “de 100 agora passa para…?”pronto, esta forma que funciona no meu pai. 

fornecimento de inf – médica 

atribuição de  controlo a si no 
confronto/sintomas aspectos 
relacionais e/ou emocionais; 
alteração comportamental; 
vivencia da doença centrada 
em aspectos relacionais e/ou 
emocionais  

envolvimento no cuidar 

valorização de actividades 
distractivas – competências 
instrumentais 

satisfação – reciprocidade; 
desenvolvimento de  
actividades manutenção da 
auto-estimo  

estrategias comportamentais 
– actividades de estimulação 
cognitiva  

Considera que foi eficaz naquilo que para combater e controlar a doença, 

no momento inicial? 

10 

sim, sim, sim, penso que foi, e acho que isto , muitas vezes na associação 

“tentem fazer…”, sei lá, isto é um exemplo, mas ninguém me disse, foi da 

minha iniciativa, estar a fazer isso, a tabuada, tentar saber a tabuada. Do 

conhecimento que tem dos seus familiares ou amigos que também colaborem 

na ajuda desta doença, tentar falar com eles, de muitas coisas, de ir ao encontro 

ao gosto deles, do que conheciam antes de ter esta doença, para tentar… 

percepção de auto-eficácia ; 
associação – 
inf/competências 
instrumentais 

reavaliação positiva : 
estrategias cognitivas procura 
de soluções: valorização da 
sua iniciativa – competências 
instrumentais 

satisfação: envolvimento no 
cuidar 

competências instrumentais - 
conh anteriores – ir de 
encontro as seus interesses  

 

Na fase do diagnóstico e nos momentos iniciais de vivência da doença que 

outros elementos ou pessoas considerou importantes no controlo da doença 

e suas consequências (médicos, família, amigos ou outros elementos que 

considere importantes)? 

11 

Pois, eu para mim, de facto, a família é muito importante, sobretudo o meu pai, atribuição de 
controlo/confronto familia 
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ele notabilizou-se como pessoas de facto com a família. Eu acho que 

honestamente a família, considero que a família que continue a apoiar, eu tenho 

um ideia um bocado contraria, há aqui pessoas às vezes tem medo que o 

familiar vá para um lar e não sei quê… penso que esta doença, ou a pessoa 

realmente já não tem consciência e não sabe o que faz e onde esta e… é que é 

fácil ir para um lar, acho que faz falta, e acho que devem existir com pessoas 

com formação, para estas doenças, para que possam ajudar estes doentes, 

porque se o doente é confrontado num sitio onde é estranho, aos seus ambientes 

familiares, com pessoas que não sabem o que é falar, penso que esta doença é 

capaz de ser galopante, porque eles não falam, para já ficam assustados, porque 

o ambiente é outro, tudo aquilo para eles é estranho. Ao inicio, por exemplo, eu 

recordo-me que o sair com o meu pai “vamos sair, vamos sair…”, ia a um sitio 

qualquer e ele dizia “onde é que eu estou isto não é a minha casa…”, portanto 

aquele passeio que eu pensava que estava a fazer bem, para ele sair do ambiente 

dele, era uma confusão. Por exemplo, nós íamos a X, beber um cafezinho e ele 

“onde é que a gente está, como é que a gente vai para casa…não sei quê eu 

quero ir para casa”. Portanto a confusão era tanta, que eu para mim pensava que 

estava a fazer uma coisa muito boa, mas o ambiente de casa para eles, é 

importante enquanto eles tem alguma lucidez. Depois o sair, por exemplo, os 

amigos, irem lá a casa, ele com um ar assustador, “ah o meu pai está assim, não 

esta muito bem, esta um bocado cansado do cérebro… e não sei quê”, olhava 

para as pessoa com um certa desconfiança, que as pessoas já estavam ali em 

casa… portanto esse apoio, dos amigos e família acho muito bem…em 

determinada altura, é pior, quando se recebe visitas e eles já não tem grande 

noção, não conseguem fazer o seu puzzlezinho, não consegue encaixar as peças 

no sítio, e a confusão é maior, e não ajuda. 

expectativas de continuação 
de apoio familiar 

relativização mal menor: 
comparação com outras 
pessoas 

 

necessidade de profissionais - 
cuidados especializados  

alterações emocionais 

 

alterações comunicacionais e 
emocionais 

alterações cognitivas 

realização de actividades de 
lazer 

TENTATIVA DE 
CONTROLO aspectos sócio-
emocionais 

 

valorização do contexto 
familiar no confronto 

vivência da doença centrada 
em aspectos sócio-
emocionais 

 

 

atribuição de confronto 
famila 

vivência da doença centrada 
em aspectos sócio-
emocionais 

Neste momento o que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na 

totalidade ou parcialmente) na doença, em termos de sintomas 

(comportamentais, psicológicos ou emocionais) e consequências? 

12 

Portanto, vou confrontando, tento sempre dar a volta, talvez por uma questão do 

meu espírito, percebe, portanto, ele dizia assim “tu és a X, não é?, que é a 

minha mãe, e eu “olha agora casou com a filha” sem dar assim a perceber, que 

auto-atribuição de controlo a 
si 

valorização de caracteristicas 
pessoais 
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ele não esta a dizer assim muito correctamente,  vou brincando com a situação, 

no bom sentido, não é depreciativo o brincar, era sempre “olha agora casou com 

a filha, estas a brincar, mas quem sou eu? Mas a mãe não esta ali?”, vou 

tentando arranjar diversas formas, agora também não me ocorre todas, era uma 

questão de feitio, esta a ver? 

reavaliação positiva  

 

 

valorização de características 
pessoais 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

13 

Sim, sim, acho que considero eficaz para o meu pai. A minha mãe, por exemplo 

diz-me assim “ah o teu pai não me deixou dormir e não sei quê”, eu chego lá e 

digo “então o pai não deixou dormir a mãe”, ele algumas vezes é agressivo, 

mas nós temos que entender esta doença, e não se consegue alterar, ele às vezes 

diz assim “mas tu és o fiscal ou o quê?” “mas o que é que estás a aqui a fazer” e 

faz assim uns gestos mais, eu nunca dou muita importância, porque sei que ele 

não está bem. Mas tentei sempre e ele se eu sou fiscal e porquê é que a mãe 

conta as coisas, esta forma que eu vou arranjando. 

percepção de auto-eficácia 

alterações comportamentais; 
relativização  

alterações comportamentais 

relativização/minimização 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências) (médicos, família, amigos, outros elementos 

que considere importantes) 

14 

Embora não recorra a ninguém para ir lá em casa, fazer os exames de rotina, 

mas chegou a uma altura em que a situação dele foi-se agravando, em 2 meses a 

situação agravou-se, não quer comer, perguntava se eu sou a filha?, vamos de 

vez em quando sair, ao X, porque sabemos que lhe dá prazer, em situações 

normais, sair ao X.  

estrategias comportamentais 
– exames de rotina 

evolução da  doença centrada 
em aspectos  
comportamentais 

estrategias de 
comportamentais – 
valorização de actividades 
que contribuem para o bem 
estar 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no momento do 

diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de doença? 

15 

o médico disse-me o que eu não devia fazer, que não se devia contrariar muito o 

doente, porque eles tem reacções, as vezes… eu ia fazendo isso, mas alturas em 

que não era fácil, por exemplo se ele disse-se “ah hoje é dia X”, eu tentava mas 

recomendações 

adesão – aspectos CAPA  

 

limitações práticas das 
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as vezes não é fácil, às vezes diz-se  “ah não se pode contrariar…”mas isso é 

mais em termos teóricos, porque na pratica não conseguimos fazer isso 

totalmente, mas depois temos que sentir que de facto que não vale a pena 

contrariar estes doentes. Eu lembro-me que o meu pai lembrou-se um dia à 

tarde e disse à minha mãe” olha vamos ao estádio do X”, um exemplo, e a 

minha mãe disse “ mas isso é em X” e ele”não, não é aqui em baixo”, chovia 

torrencialmente, a minha mãe saiu de casa a chorar de casa com ele, ele “é aqui 

o estádio do X…”, e a minha mãe “então não vês que aqui não é o estádio”, 

houve aqui um confronto, porque temos que arranjar, depois temos que nos 

render, de facto não vale a pena estar a contrariar a doença, a estratégia que 

temos que arranjar é essa… altura em que, em princípio ainda conseguimos, 

temos que lutar, mas depois não vale a pena, temos que em função da situação, 

temos que arranjar uma forma certo… 

recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença quais 

os problemas decorrentes da doença que identificou como mais relevantes? 

Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou soluções? 

16 

Os mais difíceis, ah…o estar a falar, com ele e às vezes a repetir as coisas, 

gente depois “o pai já disse isso muitas vezes”, quer dizer nós depois temos que 

arranjar…estar-me a lembrar do que eu fazia? Sei lá. O que é que fazia? 

Tentava o quê?, tentava ah... 

 

Na fase do diagnóstico quais os problemas decorrentes da doença que 

identificou como mais importantes? Quais os mais difíceis de resolver? 

Como encontrou soluções? 

17 

O que era mais difícil era ele realmente perguntar as coisas muitas vezes, os 

esquecimentos, sim de facto os esquecimentos era… 

 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença 

tomou medicação regularmente? 

18 

Não, eu não tomei nunca. Só mais tarde é que eu tomei, não, atenção, comecei a 

ter aquela sensação de mal-estar, estômago, aqui, porque depois eu não tinha 

consequências bem estar 
fisico 

alteração das rotinas diárias 
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aquele horário de refeições, deixei de ter, porque se o meu pai tivesse que ir à 

casa de banho do 12 às 16, três ou quatro vezes, para mim o almoço não existia, 

portanto eu dava-lhe o almoço, e ele “quero ir para a cama, quer ir para aqui, 

para ali”, as minhas refeições deixaram de ter um horário, portanto em anti-

depressivos, nunca tomei nada disso, não. Fiquei realmente com uma bactéria 

no estômago, fiz o tratamento. Possivelmente, foi com a continuação do 

acompanhamento do meu pai, esqueci-me um bocadinho, esquece-mos um 

bocado de nós, pronto, fazia sempre a rotina, e aquelas coisas, mas este mal 

estar persistia, então realmente cheguei, e disseram-me que a causa pode ter 

sido isto, a doença doe meu pai, tudo isto, estas ah.,, 

 

 

 

 

negligencia de sua saude 
física/emocional 

 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença no 

dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para realizar certas actividades, ou 

consegui fazer tudo sozinha? 

19 

Eu conciliava com a minha mãe, eu consegui conciliar com a minha mãe, eu era 

a enfermeira de dia, e a minha mae era de noite…pronto eu agora é que, ela 

dizia que ele não dormia à noite, levantava-se, tinha fome levantava-se e tinha 

fome, queria um bocadinho de pão, depois aquelas, ah…isto as 24 e às 3hrs, 

depois a pessoa vai para a cama mais cedo, depois se dormem um bocadinho, 

não fazem aqueles sonos tão longos, não é. Se acordava as 23hrs, “já jantei? 

Jantamos a que hora?”,  “já jantamos e não sei quê”, ah… esta doença, talvez de 

noite, realmente quando a pessoa já não está tão bem, é mais difícil de suportar 

porque é de noite, é mais difícil de se conciliar as coisas… de dia a pessoa esta 

a acordada, a ver tv, a fazer não sei o quê. Durante a noite, porque é de noite, a 

pessoa a descansar é de noite, talvez a minha mãe tivesse passado mais, porque 

ela dizia-me “3 e 4 vezes o pai queria aquilo…”, pronto não sei, as vezes de 

noite, a situação não será pior. 

planeamento de  tarefas 

alterações comportamentais 

 

alterações comportamentais: 
alterações do ciclo de sono 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades diárias que 

realizava com o seu pai no momento inicial da doença? Costumava planear 

algum tipo de actividade? 

20 

Na fase inicial, portanto comecei por ver o que é que ele ainda conseguia a 

fazer, pronto, em termos, não fazia nada de diferente, o que é que ele conseguia 

estrategias comportamentais 
– valorização dos gostos 
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fazer, o dar-lhe banho, mas tentei sempre o que é que ele conseguia fazer 

sozinho ou o que é que não podia. Portanto em termos de higiene, comecei-lhe 

a fazer a barba, com medo que ele se cortasse, ah… nós temos um cabeleireiro 

ao lado, por exemplo quando tinha o cabelo grande, pedia ao cabeleireiro ia lá 

em casa, cortar o cabelo. Tentei não o expor, percebe, esta fase assim porque, lá 

está, são pessoas conhecidas, mas depois quem esta presente, pode aceitar ou 

não, um cliente ali, o meu pai é um pessoa bastante conhecida, portanto tentei 

evitar essas coisas. achei que ele podia-se cortar, tentei poupá-lo em algumas 

coisas, uma lâmina, que coisa que realmente podia o magoar e… 

normalização;  manutenção 
da autonomia 

tarefas instrumentais 

estrategias comportamentaus 

estrategias comportamentais 
– tentar não expor 

envolvimento no cuiadado – 
proporcionar os melhores 
cuidados 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

21 

Eu, vou tentando e penso “cada dia um dia”, vou para casa, e saio dali, 

descansava e amanhã é outro dia. Aliás foi sempre como eu fiz no meu local de 

trabalho, se não consegui fazer uma coisa, amanhã possivelmente vai ser 

melhor. As coisas tem que ter solução, claro que estas não se vai vendo grande 

evolução, mas desde que a coisa não se agrave muito e desde que eu possa 

controlar, para mim esta tudo bem, sem recorrer a nada, chorar porque acho 

que… depois também é uma questão de feitio, eu tenho problemas como toda a 

gente, mas tento, olha vai se resolver este, existe coisas tão graves, coisas tão 

graves, e as pessoas superam. E então sempre aceitei, desde que eu descanse, 

realmente assim o suficiente…  

centração no dia-a-dia 

 

tentativa de compromisso mal 
menor 

 

estrategias emocionais 

relativização comparação 
com os outros 

 

 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

22 

O mais difícil de resolver é os banhos, pois, pô-lo na banheira, porque ele já 

não quer, uma vez caiu e eu depois nunca mais o consegui. Realmente dar-lhe 

banho, nunca mais dei banho na banheira, arranjei outra solução, a banheira 

esta aqui e ele não quer entrar, porque tem medo de cair, arranjei um alguidar 

grande, foi o que se passou, ele segura-se ao lavatório ou coisa assim, é difícil 

de lavar…quer dizer ele começou a aparecer as escaras, dia sim, dia não, íamos 

ao centro de saúde o penso, depois entretanto aqueles metros, começou a andar 

tarefas de higiene – banhos – 
sem  a colaboração da pessoa 
alvo de cuidados 

procura de soluções 
alternativas 

 

evolução da doença centrada 
em aspectos corporais, físicos 
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mais devagarinho, mais debilitado, aqueles sei lá, até chegar ao centro, e depois 

voltar, ele chegava cansado. Comecei a fazer esse tratamento em casa, isso foi 

um facto menos bom, porque aquilo depois sangrava, estava sempre ali aquela 

ferida, um corpo bastante fragilizado e assim. E depois foi duas vezes em que a 

minha mãe me telefonou que ele tinha caído, e ela não o conseguia levantar, e 

ele ficou com um grande hematoma, esta fase de feridas e quedas foi uma fase 

um bocado complicado, mas ultrapassei.  

 

necessidade de cuidados de 
enfermagem 

vivencia da doença centrada 
em aspectos físicos, corporais 

quedas 

 

 

 

 

 

E nessa frase precisou de ajuda de alguém, ou conseguia fazer tudo 

sozinha? 

23 

Entretanto em termos, eu saia 5h30, 6h… em frente aos meus pais, uma pessoa 

de infância, e ia lá dizer “o sr X se não se importa, dar um apoio, só para pôr o 

meu pai na cama”, havia lá o telefone dos vizinhos, também não foi muitas 

vezes, 3 ou 4 vezes que o meu pai que se levantou e caiu e a minha mãe não 

consegui-o levanta-lo, mas isso foi 3 ou 4 vezes, as pessoas também estão a 

dormir, e as 4 da manhã, ter que atender um telefonema “olha é aqui a vizinha 

vem cá…”. Depois eu achei que, mas também não foi muitas vezes, pronto, 

durante o dia é uma coisa, outra coisa é de noite, mas tudo foi ultrapassado. 

apoio instrumental; vizinha 

 

acidentes e quedas 

 

 

 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

processo? 

24 

Sim, eu acho que todas as informações que me foram dando durante esse 

período inicial, eu acho que foram úteis, porque acho que são pessoas que estão 

nessa área e quem têm e tudo aquilo, ia pondo realmente à prova algumas 

coisas, como eu digo, outras em termos de higiene e fazer essas coisas, nós nem 

precisamos de receber “olha faça assim”, porque depois nós próprios vamos 

arranjando, ah… esquemas que facilite mais, “faça assim…”, mas pronto, o 

técnico tem outra sensibilidade, outra formação que nós não temos, mas 

 

adesão – aspectos racionais 
clínicos 

 

fornecimento de tarefas 
instrumentais - profissionais 

adesão  –  autonomia 
decisória 
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tentamos de facto enquadrar tudo aquilo que ele disse-se ia fazendo, se não 

fizesse a 100%, fazia a 70. 

 

Como foi a sua a adesão a essas recomendações? (todas, algumas) 25 

Algumas, em função da necessidade que havia, outras que ainda não passei por 

elas, como lhe digo… 

adesão parcial – aspectos 
instrumentais 

Que motivos a levaram a aderir ou não? 26 

Eram aquelas que eu realmente via que me estivessem dito “olhe faça assim 

nestas circunstâncias, resolva….”, agora não me estou a lembrar,  mas elas vão 

surgindo, muitas delas… 

aspectos 
EXPLORATORIOAS 

Em termos de utilidade prática? 27 

Exactamente, tudo aquilo que ia fazendo, “olha dá, não dá” e depois nós 

também arranjamos esquemas 

aspectos instrumentais – 
AUTONOMIA DECISORIA 

resol plan prob 

Foi difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos ou de 

outros profissionais de saúde? 

28 

eu acho que é difícil dependendo do doente, nós fazermos, tentar fazer é uma 

coisa, agora depende do doente, por exemplo os banhos, que é a coisa pior, é os 

banhos, é o estar…contrariar o doente “ah não se deve!”, mas não é fácil, às 

vezes contrariamos, “ah porque o doente….”, nós não temos formação, quem 

tem formação é diferente. 

aspectos instrumentais do 
cuidar – higiene – sem 
colaboração 

depende das capacidades 
instrumentais e emocionais 
requeridas 

competências instrumentais  

No momento presente como descreve as recomendações que lhe são dadas 

pelos médicos ou outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos 

de utilidade e ajuda para os seus problemas? 

29 

Foram úteis, como lhe digo, realmente uma coisa que em termos de saúde e 

técnicos, aqui na associação, muito embora eu não tenha recorrido a nenhum 

técnico da associação, apenas assisto às reuniões, em que me é dado um, uma 

forma geral uma serie de situações e depois a gente “olha faz-se assim ou não 

se faz”, vai-se aprendendo uns com os outros, porque os técnicos são os 

 

suporte social – grupos de 
apoio 

competências instrumentais 

expressão emocional – 
identificação 
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técnicos, outra coisa somos nós, cuidadores, ah… que depois vamos pronto, eu 

reajo de uma maneira, depois já aprendo, vou tentar fazer como aquela pessoa 

fez com a mãe, ou não sei quê, esta tudo bem, os técnicos e não sei quê, os 

técnico que lidam  directamente com as pessoas. Embora nós familiares, por 

vezes, quem lida com esta doença, sobretudo o Alzheimer, é tão desgastante, 

tudo o que eles nos diga, tudo o transmita nós achamos tudo bem, só que às 

vezes na prática, não é fácil pô-los em pratica, aliás é mais difícil. 

modelagem instrumental 

 

 

ASPECTOS 
RELACIONAISconsequência  
emocional vivencia – 
desgastante  

apoio emocional 

dificuldades de aplicação – 
aspectos práticos 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

30 

Não, mas se eu achar que o posso pô-lo em pratica e não resulta, não, nem 

tenho que dizer “ olhe acho que não concordo com essa”, não sei. Porque eles a 

darem essas indicações, isso é baseado em várias situações, não é, pode resultar 

alguma no meu pai ou não, de maneira que eu se verificar que não resulta, não 

tenho que dizer “acho bem….acho mal…ou que devia mudar”, não. Eu muitas 

vezes na associação “olha eu faço isto e não sei quê”, estes sãos o exemplos que 

eu dou, mas não quer dizer que com outra sirva ou que a pessoa a ponha em 

prática. 

autonomia decisória –
RACIONAIS 

 

 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? 31 

Vou adaptando também, com a experiencia que fui adquirindo, o que eu fiz 

ontem, não quer dizer, que hoje na mesma situação, que hoje resulta-se, ele não 

esta de bom humor, ou… nestas coisas, cada dia é uma situação que não quer 

dizer que resulte como num dia anterior, ou em outros dias antes. 

adesão parcial – autonomia 
decisória, articulação entre 
aspectos instrumentais e 
contextuais 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

32 

Portanto, isto em termos quando foi diagnosticado, realmente a doença. 

Portanto, como é que eu aceitei? Claro o aceitar, nós não aceitamos bem, mas 

eu desde que, pensei que desde que conseguisse controlar, achei que conseguia 

ultrapassar esses momentos, percebe “consigo ultrapassar” e nunca entrei, criei 

aquela…pronto tive dias menos bons, porque este estado de ansiedade, a 
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pessoa, quer proporcionar o melhor, e que às vezes força-se e às vezes as coisas 

não resultam, fui sempre tentando dar o meu melhor…e depois fui encarando 

de facto a doença, que é mesmo assim, que a doença é mesmo assim, de 

desgaste emocional, eu por vezes nem digo que esta doença seja daquelas mais, 

estou a falar do meu pai, não me parece, quando se consegue controlar, eles vão 

à casa de banho e a gente só damos aquele apoio e não sei quê, não me parece 

que seja de, em termos físicos é mais psíquicos, que nos desgasta mais. 

 

 

 

 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura? 33 

É que ele ficasse acamado. Porque como dizem ninguém morre de Alzheimer, 

não é, mas pronto era assim “Será que ele ficará acamado” se ele ficasse 

acamado, isso é que eu me sentia completamente impotente. Mas com essa é 

com outra qualquer, com o meu tio foi a mesma coisa, é mesmo o acamado, ai é 

que eu me sinto completamente impotente. 

dependência  - acamado 

expectativas  de futuro 
negativas sentimento de 
vulnerabilidade 

comparação com sit 
anteriores negativas 

No momento do diagnóstico, quais as necessidades sentidas? 34 

A necessidade, quer dizer eu também não sabia o que é que ia deparar dia-a-dia, 

percebe, sentia necessidade de quê? Não sentia necessidade até que os 

problemas fossem surgindo, percebe, necessidade? Não havia, era porque não 

havia, olhe cada dia como digo um dia e sempre consegui ultrapassar. 

incerteza quanto à evolução  

centração nos aspectos 
instrumentais  

centração no dia-a-dia 

Na fase do diagnóstico e nos momentos iniciais de vivência da doença 

recorreu a alguém para receber suporte/ajuda nessa altura?  

35 

Não, unicamente fiz o que eu fiz, não só, pois… o centro dia, pelo menos para 

ele ficar ligado em relação às refeições. O centro dia para fornecer o almoço, e 

foi isso. 

centro de dia – aspectos 
instrumentais – refeições 

E quem mais a ajudou? 36 

a minha mãe também, que estava com o meu pai, portanto o estar 

acompanhado, eu  sair, ir às compras, e saber que ele estava com a minha mãe, 

era um participação bastante boa. 

apoio instrumental da mãe – 
necessidade de tempo livres 
substituição temporário 

No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais, como foi a sua relação 37 
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No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais, como foi a sua relação 

com os profissionais de saúde? Pode falar sobre como correram as coisas? 

37 

Em relação ao doente com os profissionais, neste caso a médica de saúde, a 

médica de família, foi a pessoa com que eu realmente confrontei com ela, 

realmente dialoguei sobre isto, uma pessoa realmente com abertura bastante 

grande, depois mesmo os exames, das partes dos técnicos, da parte do TAC, 

sempre foram pessoas impecáveis, eu não podia entrar com o meu pai, mas. 

Depois chega a um altura em que parece um menino, portanto a gente quer, não 

quer que lhe aconteça nada de mal, porque a gente acha, protege-mos demais, 

achamos que, que não lhe aconteça nada de nada, que eles não se sintam com 

pessoas estranhas, pronto, e eu não podia estar sempre presente, e os técnicos 

“não tenha problemas a sua filha esta ali, mas se for preciso o senhor …”, o 

estar ausente da filha que era a pessoas que com ele lidava e conhecia, portanto 

isto para ele, podia não se sentir bem. Depois ao nível do hospital, a dr, 

neurologista, tive o maior, quer com a presença do meu pai, quando fui lá, por 

vezes também ia lá sozinha, fui sempre muito bem aceite e conseguia dialogar e 

acho que me ajudava nesses momentos, ah…pronto, sobre esta conversa, sobre 

este assunto, sobre a doença e acho que sempre tive uma abertura, não tenho 

razão de queixa de ninguém, pessoalmente. 

 

diálogo aberto  

 

relacionamento positivo – 

 

TENTATIVA DE 
CONTROLO Aaspectos 
sócio-emocionais 

 

dialogo aberto – comunicação 
empática 

apoio emocional 

 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença quais 

as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a nível 

profissional? E em termos de actividades sociais? 

38 

Pronto, na altura do diagnóstico eu pensei mesmo realmente que o meu pai não 

podia ficar sozinha com a minha mãe. E eu na minha vida pessoal, na altura tive 

que, na altura pude realmente apoiar, nessa altura, mas de imediato pensei que 

era uma pessoa que não podia ficar sozinha, sem uma pessoa, ah… directa ou 

indirecta para estar com eles. Portanto, porque achei, tive consciência na altura, 

embora pensa-se que um dia era um dia, mas a partir dai, vivessem sozinhos ali 

os dois 24 hrs, pelo menos 24hrs, sobre 24hrs sem o acompanhamento de uma 

outra pessoa, e eu realmente tive essa possibilidade de prestar diariamente 

apoio. 

assumir a responsabilidade 

 

 

 

centração no dia-a-dia 
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Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 39 

Alterou-se precisamente pelo desgaste emocional, da doença, de ah…depois é 

um conjunto, depois nós temos, é a própria doença, é a nossa vida particular, 

pessoal, começa a ficar um bocado mais ausente. Mas pronto, muito embora 

tenha o apoio do meu marido e da minha filha. 

consequencias da doença 
desgaste emocional 

conjunto de factores – própria 
doença, vida particular, vida 
pessoal 

interferência na capacidade  
em atender às necessidades 
de familiares 

apoio familiar – marido e 
filha 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? Em relação ao futuro? 

40 

Ficar com algum problema de, que tem acontecido a muita gente, que tem 

contao de facto, que todos eles saem com depressões, que foi a mãe, o pai, 

outros foram os dois ao mesmo tempo, ah… quer dizer, por vezes, estou 

preocupada não é que me sinta, pronto sinto que emocionalmente estou um 

bocado debilitada, mas penso sempre que irei recuperar, e tenho recuperado, e 

porque vejo outras situações e preocupa-me se irei sair com alguma depressão, 

mas isso preocupa-me. Ou que não pudesse acompanhar a minha filha, tenho a 

minha filha com X anos, que esteja a faltar com alguma coisa o 

acompanhamento, mas penso que isso não, que tento sempre conciliar, muito 

embora todos eles tenham consciência, que o meu pai é prioritário, “olha vamos 

lá a casa almoçar… dar uma voltinha…”, mas todos, sinto esse apoio. Como 

sinto esse apoio acho que a minha presença em casa, não é que não faça falta, 

mas que a razão da minha ausência, que é uma boa causa, portanto… 

consequencias na sua saude – 
problemas emocionais 

comparação com situação 
semelhantes  negativas- 
identificação  

vulnerabilidade emocional 

comparação com situações 
com passadas de confronto 
positivas 

identificação – comparação 
com situações negativas 

não ter capacidade de atender 
As necessidades de familiares 

centração no papel de 
cuidadora 

responsabilidade, dever 
existencial 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 41 

É realmente continuar com este apoio familiar, porque isto para mim é muito 

importante, porque acho que consigo resolver. Ainda fui falar, uma ou duas 

vezes, com uma assistente social, que me disse de facto que eu devia pensar um 

bocadinho em mim, porque a gente às vezes ou não queremos aceitar que 

precisamos de alguém, rejeitamos, porque achamos, nós achamos sempre que 

fazemos melhor que os outros, “qualquer dia o meu pai…”, e essa rejeição às 

continuação de apoio familiar 

apoio emocional – 

 

proporcionar bem-estar/ o 
cuidado melhor possível 

TENTATIVA DE 
CONTROLO IDENTIDADE 
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vezes não é só nossa, porque achamos que fazemos melhor que os outros, é 

saber que para eles pessoas estranhas lá em casa é uma confusão. Eu acho que 

então não ia resolver um problema, mas que vou arranjar um segundo 

problema, mais um problema, percebe. A pessoa estar ali, a mexer nas coisas, a 

dar banhos, coisas que eu sempre fiz, que eles nunca, tanto o meu pai, o meu 

tio, a minha mãe dar banhos com uma facilidade, que eu penso que com 

pessoas estranhas não deve ser, também nunca o fiz, sem sentir essa 

necessidade. Mas não sei se aceito, a minha mãe ainda hoje diz “uma pessoa dar 

banhos, nem pensar, só se fores tu.”, uma certa rejeição, não sei se isso ajuda ou 

não, portanto, acho que pode ser mais negativo do que positivo. 

 

 

 

respeito pela 
privacidade/dignidade 

 

responsabilidade/dever 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? A quem recorre mais? Quais os 

motivos que a levam a recorrer? 

42 

Fiquei algumas vezes lá em casa, em que o meu pai queria estar mais tempo na 

cama, e nunca coloquei a hipótese de recorrer realmente a um lar, porque acho 

que podemos fazer alguma coisa, e a minha mãe ainda pode, o meu suporte é de 

facto a minha mãe, ficar ali. Algumas noites já fiquei lá em casa, nos últimos 2 

meses, uma ou duas vezes fiquei lá em casa, porque não me sinto bem em sair e 

deixar a minha mãe com esta responsabilidade. 

 

 

mãe 

responsabilização 

sentimento de culpa – não 
responsabilização de outros 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde? 

Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

43 

Entretanto, mantenho sempre na mesma, pronto, a medicação esta feita, estas 

coisas vão evoluindo, mas em termos de profissionais de saúde eu já não 

recorro muito. “Isto pode acontecer assim, mas pouco ou nada à fazer”, desde 

que tome os medicamentos, depois as vezes já não toma os medicamentos, 

rejeita, depois já não quer comer, não existe nada a fazer, percebe. Os médicos 

sabem que ele esta assim, “pois já não esta muito bem, deixou de comer, não é, 

pronto.”. Mas sempre tive um bom relacionamento com os médicos, penso que 

esse é um factor muito importante, desde que nós não sejamos muito exigentes, 

que as pessoas também reagem “ah porque não seu quê?”…. Porque nem os 

médicos, as vezes, tem muita paciência, porque realmente, eles estão na função 

deles, não é, mas nos familiares também queremos saber, às vezes também 

não atribui controlo aos 
profissionais 

adesão parcial – limitações 
instrumentais 

 

limitações nas 
recomendações 

relacionamento positivo – 
avaliado em termos 
categóricos 

compreensão da perspectiva 
de outrem –aspectos 
relacionais 

 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

106 

 

estamos um bocado receosos, “porque é que não sei quê”, e se nos não nos 

conseguirmos controlar, e estar ali “o que é que vai acontecer, o que é que não 

sei quê?”, penso que da outra parte, a gente as vezes vai ali, não se consegue 

aquilo que a gente quer, é saber “olhe ele realmente não esta bem” só essa 

palavra, “olhe isto vai acontecer…isto pode acontecer ou não acontece”, eu 

penso que isso, para mim tem servido.   

ARTICULAÇAO DE 
PERSPECTIVAS 

-------------------- 

 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

44 

Portanto da parte social, realmente deixei de sair, porque estou preocupado com 

o meu pai, e pronto, não sei o tempo em que ele vai cá estar. Então deixei, 

realmente, perdi esse grupo de amigos, que nós saiamos, tomávamos um café e 

perdeu-se um bocado essa parte social. Em termos de família, nós também não 

temos cá muita família em X, talvez o porquê esta vivência, de maneira que 

problemas familiares, estou eu sozinha, percebe. Todas as situações que nos 

acontece é vivida com intensidade por todos, em termos de família não tive, não 

estive, porque estamos todos no mesmo barco, como se costuma dizer. 

restrição da vida social 

centração no papel de 
cuidador em detrimento de 
outros aspectos da vida 

restrição da vida social 

 

 apoio familiar 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

45 

Portanto, falo, independentemente de tomar um café, com aquela, como direi, 

com o número de vezes que deixamos de fazer, mas há alturas em que falo com 

pessoas. E as pessoas ao estarem a ouvirem, estão a me apoiar, e isso dá-me 

uma força bastante grande, porque sabia que alguém me ouve, e isso é muito 

importante saber que alguém nos ouve, ou na mesma situação, “olha fazia 

assim ou não fazia” e isso para mim é muito importante. 

procura de apoio social – 
apoio emocional 

 

procura de apoio social – 
apoio instrumental 

Existe algo que nos queira contar, que nos ajude a melhorar a 

compreensão em relação à sua experiencia/vivência? 

46 

portanto a minha experiência, acho que se deve lidar com a doença em si, de 

facto com uma coragem muito grande, e realmente não nos deixarmos ir abaixo 

e tentar proporcionar o melhor possível.  E em termos de lares, digamos de 

 

espírito de luta 

proporcionar cuidado o 
melhor possivel 
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portanto a minha experiência, acho que se deve lidar com a doença em si, de 

facto com uma coragem muito grande, e realmente não nos deixarmos ir abaixo 

e tentar proporcionar o melhor possível.  E em termos de lares, digamos de 

facto, ah… assim, lares realmente faz falta, porque o facto de eu estar a 

acompanhar o meu pai, e isso salvaguardo sempre, “ah não sei quê, não pode”, 

não, eu pude porque a minha própria vida profissional, eu consegui, e as 

pessoas, “ah a maioria das vezes não se pode tem que se recorrer aos lares”. 

Realmente que exista profissionais, cada vez exista mais pessoas, com 

formação para este tipo de doenças, que requer muita imaginação, muita força, 

muito de nós, para podermos dar o nosso melhor e sentirmos que estamos a 

fazer alguma coisa de bem. Porque também não se consegue lidar com esta 

doença de ânimo leve, esta, porque é aquela que eu vivo de perto. E sempre em 

frente e enfrentar, acho que cada dia é um dia, e pouco mais. 

 

espírito de luta 

proporcionar cuidado o 
melhor possivel 

falta de recursos sociais -  
instituições 

 

profissionais especializados 
em cuidados 

 

 

 

centração no dia-a-dia 
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Quais os primeiros sinais que a levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

O meu marido começou por ter um avc, ah… ano e meio depois foi 

diagnosticado a doença de Parkinson. Porque realmente ele caia muito, as 

vezes queria parar e não conseguia, e…assim outra coisas, que o medico, 

realmente, diagnosticou, fez o diagnostico mas eu isso, não lhe sei explicar. 

Uma das coisas era, realmente, ele caia, com muita facilidade. 

avaliação racional da existência 
da doença  

alterações comportamentais 

baseados em evidencia mais forte 

 

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os 

primeiros sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico. 

2 

Teve o avc, ano e meio começou com a doença de Parkinson. Depois mais 

tarde, um ano, talvez, mais tarde, comecei a notar certas coisas que 

realmente me levavam a querer que era demência. Foi confirmado pelo 

médico. Entretanto caiu, e, devido ao parkinson, partiu o colo do fémur, fez 

uma operação, e tem hoje uma prótese. Entretanto, alguns episódios de 

epilepsia. Portanto, umas doenças foram arrastando outras. 

atributos causas: avc  

percepção dos sintomas 
subjectivo comprovado por 
critérios científicos 

 

evol centrada em aspectos 
funcionamento do corpo cada vez 
mais disfuncional 

 

Na fase do diagnostico e nos momentos iniciais o que sabia sobre esta 

doença, e o que pensava sobre ela (a gravidade, o que a causou, as 

consequências que provocava, a sua evolução?  

3 

Eu não, pensava que era, por exemplo, as tremuras, no fundo, o meu marido 

nunca teve tremuras, mas sim rigidez. Fica muito rígido e parece que, por 

vezes, parece que tem 200kg, não é. Nunca teve tremuras, teve, alguns 

espasmos, principalmente na perna esquerda e no braço esquerdo, foram os 

membros que ficaram afectados com o avc. 

consequencias:físicas/biologica 

 

consequencias:  fisicas 

 

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do 

medico? Informação com recursos a outros elementos? 

4 

Sim, sim, li, li, bastante. Fiz-me sócia da associação do Parkinson, primeiro, 

depois fiz-me sócia da associação do Alzheimer…ah, e tirei já dois cursos de 

compreensão da doença 

procura de apoio social 
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formação na associação do Alzheimer, de cuidadora, formação. E outras 

formações, uma delas na cruz vermelha, como fui lá voluntaria, antes de o X, 

estar, realmente, totalmente dependente de mim, e tinha feito lá alguns 

cursos, de algumas noções de enfermagem, por exemplo, os cuidados a ter, 

como virar um doente na cama, etc. 

aprendizagem de competências 

vivencia centrada na perda de 
autonomia 

aprendizagem de competências 
instrumentais 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela? (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir) 

5 

Tenho realmente apreendido, como já lhe disse, tanto a ler como nos cursos, 

ah…Realmente, a doença não tem cura, progredi, tem on´s e off´s, ah, no 

próprio dia tem situações melhores e outras piores. E de um dia, para o outro 

também, pode ser que um dia que, enfim, que consiga dizer algumas 

palavras, Outro dia em que não diz absolutamente nada; um dia em que esta 

completamente alheio, com os olhos fixos, e muito…fixos, principalmente, 

no tecto, que é um sinal, também de demência, não é, e outros dias não. 

Outros dias em que esta, por exemplo, todo inclinado para a frente, do 

Parkinson, ou todo para o lado, também devido ao Parkinson. Durante muito 

tempo andou de bengala, depois da bengala passou para a bengala de tripé, 

andou muito tempo, a princípio sozinho e depois apoiado já acompanhado 

por mim. Ate que há questão de ano e meio ficou mesmo na cadeira de 

rodas. Hoje esta semi-acamado, portanto, da cama para a cadeira, da cadeira 

para a cama. Agravado há cerca de um mês, esteve 9 dias no hospital, com 

uma grande infecção renal. Sei que estes doentes, por não se mexerem 

começam com problemas e o X, como já esta mais ou menos há ano e meio, 

sempre sentado ou deitado, o rim não funciona tão bem e ele é capaz, por 

exemplo, de estar sentado 3ou 4 horas e não urina. Assim que se deita, o rim 

estende e…e pronto funciona o rim, não é. Sei que um dos problemas é a 

função renal, depois quando estão acamados, com a continuação é a parte 

pulmonar, pronto a respiração. ah, Outro problema que ele começou agora a 

ter, e foi muito de repente que aconteceu,  está-me a custar um bocadinho, 

porque foi tão de repente, que é o engolir. Portanto, desde que esteve no 

hospital, isto é um dos diagnósticos, vá, da demência que é realmente, que é 

aprendizagem de competências 

atributos da doença:severidade; 
evolução; consequencias 

consequencias : comunicação; 
relação; comportamentais 

 

consequencias: somota-
comportamental 

 

evolução da  doença centrada no 
progressão da disfuncionalidade 
do corpo 

 

evolução da  doença centrada na 
progressão da disfuncionalidade 
do corpo  

 

 

evol da doença – centrada na 
progressão da disfuncionalidade 
do corpo 

vivência – centrada em aspectos 
instrumentais 

 

consequencia: manifestações 
físicas 

CONSEQUENCIAScompetências 
instrumentais 

recomendações instrumentais 

adesão – centrada em 
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o custar a engolir, porque é o músculo da laringe e da faringe que custa a 

engolir. E no hospital, alias, eu já antes notava, que ele se engasgava com a 

água, por isso ele bebia pouca água, O que era péssimo, porque eles devem 

beber muita agua ou Líquidos ou chás, sumos, etc. E no hospital disseram 

me que eu devia que por sempre, nas aguas, chás um bocadinho de 

espessante, que é um pó que faz com que os líquidos fiquem Um nadinha 

mais grosso e que não tem sabor… e é isso que eu estou realmente a fazer, é 

por sempre esse espessante, mas noto principalmente a engolir a sopa, é 

curioso, isso tem me levado a pensar, porque eu corto a comida, por 

exemplo, Hoje foi puré de batata, esparregado e almôndegas, cortei-lhe 

pronto, arranjei-lhe no prato e ele comeu. Come sozinho, com a mão direita, 

tenho um utensílio que apara a comida do lado esquerdo, e ele empurra com 

a mão direita e a comida não cai do prato e ele mastigou e engoliu bem, à 

noite que é sopa batida, Eu noto que cada colher que lhe ponho na boca, ele 

está um tempo com a sopa na boca e custa-lhe a engolir, percebo que lhe 

custa a engolir.   

CONSEQUENCIASnecessidades 
instrumentais 

estratégias instrumentais 

ADESAO INSTRUMENTAL 

consequencias alterações da 
funcionalidade nas actvdiaria 

 

vivencia centrada em aspectos 
instrumentais 

 

 

 

EVOL DA DOENÇA 
DISFUNCIONAMENTO 

Ao nível do conhecimento sobre a doença, sempre pensou assim, ou 

inicialmente pensava de outra forma? A que se deve esta mudança?  

6 

Fui realmente evoluindo, porque fui aprendendo e tenho vindo sempre a 

aprender. Sei que realmente a doença não tem cura, que tem on´s e off´s e 

vai ser de facto sempre a piorar, por vezes anos mais anos, não sei quantos 

mais, mas sei que vai ser difícil. E a mim é particularmente difícil, neste 

aspecto, é que ele tem bocados de demência, mas tem outros em que esta 

completamente bem, e isso custa-me. Por um lado eu preferia que ele 

estivesse no seu mundo e não se apercebe-se daquilo de que ele se esta a 

aperceber. Porque ele hoje esta a se aperceber, fecha-se, portanto o fechar-se 

em si e não falar, É um sinal de depressão, esta a tomar anti-depressivos mas 

não chega, porque ele esta a se aperceber de toda a situação. Mas nunca em 8 

anos me falou, do que me havia de acontecer, nunca, nunca reclamou, 

Porque nas coisas que lhe diziam respeito era um pessoa muito reservada, 

era e continua a ser, cada vez mais. E é engraçado pensar que não dá 

perceber e não gosta de dar a perceber, das situações que lhe vão 

aprendizagem de competências 

atributos da deonça: gravidade; 
evolução 

antecipação negativa – 
agravamento dos sintomas 

vivencia centrada em aspectos 
sócio-emocionais – relacionais 

percepção de estrategias de 
evitamento – por parte da pessoa 
demenciada; 

ineficácia/limitações no confronto 
de sintomas 

percepção de estrategias de 
minimização – utilizadas pela 
pessoas demenciada 

 

 

percepção de estrategias – 
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acontecendo e tenta até camufla-las. Quando eu, por exemplo, lhe digo 

“engasgaste-te, esta a te custar a engolir”, e ele diz que não. Só para ter uma 

ideia, a ultima vez que fomos ao neurologista, o neurologista pergunto-lhe: 

“então como está”, e ele “estou muito bem”. Uma das perguntas que o 

médico que fez foi “ o senhor custa-lhe a engolir a água, engasga-se com a 

agua?” e ele “não, não me engasgo”. A pessoa…ele não quer, ele ainda tem 

o discernimento, no fundo, e por isso é que eu digo, que esta a perceber, mas 

não quer dar a perceber, a auto-estima, no fundo, ainda não é. Hoje sei que, 

realmente, à questão de dois meses talvez que não sai de casa, Tem 

fisioterapia, pela segurança social, em casa duas vezes por semana, não sei 

se alguma vez vou consegui-lo, mais, pô-lo no carro. Já estava a ser muito 

difícil antes de ele estar internado, ah, já não conseguia pô-lo no carro 

sozinha, tinha que precisar de duas pessoas, e estava a ser muito difícil. 

Claro, hoje, com a infecção, os antibióticos, os 9 ou 10 dias, tudo isso, 

piorou o seu estado geral. Não tem forças nas pernas, dobra os joelhos, de 

que maneira isso traz-nos, francamente, um bocadinho angustiada, porque 

sei que ele gostava de sair, e durante estes anos ele gostava de sair, eu 

andava com ele na cadeira de rodas, passear, ele convivia, ia as aulas na 

academia sénior, da X na X, assistia às aulas, embora sai-se de aula e 

perguntar-lhe o que eles estiveram a falar e ele já não se lembrava. Porque 

estas doenças, portanto, da demência, as pessoas não esquecem os factos 

antigos e esquecem-se dos factos do dia-a-dia. Se eu lhe perguntar o que é 

que, no fim do dia, o que almoçaste, ele não sabe. Inclusivamente, ele saia de 

uma aula eu perguntava-lhe “qual foi o tema”, e ele não respondia, não sabia, 

as vezes até me dizia, para não me dizer: não sei, não me lembro, “olha se 

estivesses lá, já sabias”, uma vez respondeu-me assim, não é. Portanto como 

era uma pessoa que estava a conviver, agora esta em casa, ah… não lê, já 

não consegue ler, não consegue seguir nenhum um programa de tv, 

inclusivamente, so para ter uma ideia, na altura do natal, leve-o com os 

netos, ver uns desenhos animados, e ele chegou ao intervalo, e disse-me a 

mim “não estou a perceber nada”. Portanto ele não consegue seguir, a única 

coisa que ainda seguir é futebol, mas mesmo assim, eu às vezes tenho duvida 

se ele esta a perceber o que esta a passar, a não ser quando é golo. A única 

minimização – utilizadas pela 
pessoa demenciada 

evitamento – estrategias utilizadas 
pela pessoa demenciada 

 

apoio instrumental; antecipação 
negativa do futuro centrada no 
agravamento dos sintomas;            
vivencia centrada nos aspectos; 
instrumentais evol centrada na 
progressiva disfuncionalidade 
somatica 

vivencia centrada na perda de 
actividades sociais – relacionais e 
sócio-emocionias 

consequencias: manifestações 
cognitivas 

consequencias: manifestações 
cognitivas : memoria a curto 
prazo 

consequencias: manifestações 
cognitivas;  

manifestações cognitivas: 

 

 

manifestações cognitivas 

manifestações 
comportamental/percepção de 
estrategias de confronto por parte 
da pessoa demenciada  

evol centrada na perda de 
actividades relacionais, sócio-
emocionais 

evol centrada na perda de 
actividades intelectuais/ 
cognitivas 

tentativa  de relativização mal 
menor 

 

evol centrada na perda de 
actividades relacionais, sócio-
emocionais 

 

vivencia centrada na perda de 
capacidades relacionais, sócio-
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coisa que realmente ele gosta muito, quando ele pedia, o levava, dentro dos 

possíveis, concertos de musica, desde o X ao pavilhão, desde musica de 

Orquestra x, ao centro cultural, e era o que realmente o que ele gostava, que 

me pedia, e eu levava-o. Ah… há um tempo para cá, portanto, há uns 6 

meses, 7 meses para cá, começou-me já a não pedir. Portanto, talvez a 

desinteressa-se, não é, a não pedir e claro hoje como não sai. Mas também, 

não me diz “que pena, gostava de sair” ou perguntar “quando é que eu saio”, 

nunca me perguntou “quando é que eu saio”, e eu fico sem saber porque é 

que ele não me pergunta?, “então quando é que eu saio, quando é que vamos 

sair”. Ah…Outro dia eu disse à fisioterapeuta “eu gostava que a CCC, o 

tenta-se por no carro um dia destes”. A fisioterapeuta respondeu-me “vamos 

esperar mais umas semanas, tentar fazer mais um bocadinho de fisioterapia, 

às pernas, tentar que ele tenha um bocadinho mais de força nas forças, para 

tentar pô-lo no carro. Não sei se vai ser possível, não sei se, se não se 

conseguir, se vai ser de facto pior para ele. Ah… mas deixo isso, realmente, 

nas mãos da fisioterapeuta, que ela é que vai saber escolher, se sim, se não e 

quando.    

emocionais 

 

 

 

 

 

antecipação negativa do futuro 

tentativa de compromisso mal 
menor 

 

 

 

 

 

ASPECTOS EXPLORATORIOS 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 

Informação obtida pelo médico? Informação com recurso a outros 

elementos? 

7 

Não, sempre que vou aos médicos fui sempre uma pessoa, isso tenho 

consciência, muito atenta. E nestas doenças, principalmente, as doenças da 

demência tem que ser as outras pessoas, tem que ser os familiares, tem que 

ser as pessoas que estão ao pé, que vão notando certas coisas que não estão 

bem, e que, por vezes, não se dá importância, julga-se que a pessoa esta mal 

disposta ou esta esquecida, ou isto ou aquilo, e não, a pessoa tem que estar 

muito atenta, talvez se X não estivesse tido o avc, eu não estivesse tão atenta. 

O médico dizia-me muitas vezes “ nem precisa que o seu marido venha cá, 

basta a senhora vir, porque ele não se queixa, não tem dores, não fala”, e 

realmente eu colocava todas as coisas escritas, agora acontece isto, acontece 

aquilo, é normal isto… escrevo tudo, para não me esquecer. E em geral faço 

assim, quando entro, entrego a folha daquilo que eu estou a achar. E acho 

 

ASPECTOS EXPLORAÇÃO 

 

 

 

 

vivenvia centrada em aspectos 
relacionais  - comunicação 
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que isso, também, tem ajudado muito, a parte médica a trata-lo, no fundo, 

não é. e estou convencida, que ele, não é para me envaidecer ou não estou a 

dizer isto, para me gabar, entre aspas,  Mas tenho uma grande admiração de 

mim, porque realmente,  acho que trabalhei, para que ele estivesse um maior 

tempo possível, mais ou menos, com mais qualidade de vida, o melhor 

possível, não é. E, sinto-me uma pessoa que tem tido muita sorte, também, 

acho eu, talvez tenha ajudado, tenho tido muita sorte, não com os amigos 

antigos, esses desapareceram, isso também é uma coisa que acontece. Estes 

anos tenho aprendido muito, em muitas vertentes, entre elas, essa. Mas, 

realmente as amigas que fiz, eu e o XX, na X da X, na academia, tem sido 

excepcionais, formidáveis, ah…do género, só para perceber, de vez em 

quando, então À uma, que de vez em quando que manda-me uma msg a 

dizer isto “força” ou “coragem”, “X um beijo”, e isto muito bom, tem me 

dado imensa força, toda a gente muita força. Acabei agora de receber uma 

msg, já recebi duas msg´a dizer “Sabemos que o X, esta pior, tem fé, 

coragem, tem força”e pronto e isso ajuda-me. Não nos sentimos tão 

sozinhos, e neste aspecto não me tenho sentido sozinha. Tenho me sentido 

sozinha noutras coisas, em outras pessoas, que me desiludiram, não é. ah… e 

outras pessoa que não esperava, pessoas que conheço há 3, 4 anos, e que me 

tem ajudado tanto, e que tem sido uma aprendizagem, para mim muito 

grande. 

estrategias comportamentais  

reav positiva – colaboração no 
confronto  

 

 

reav positiva – proporcionar 
qualidade de vida 

afastamento de pessoas 
significativas 

 

reav positiva: crescimento pessoal 

 

 

APOIO EMOCIONAL 

 

 

apoio emocional 

 

reav postiva: crescimento pessoal 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença no momento do diagnostico?  

8 

Eu sempre pensei, eu pronto…Sabia um bocadinho sobre a doença, e como 

comecei logo a ler, comecei a perceber, do que podia acontecer, não é. E 

talvez como aprendi, como li, como, realmente assisti aos cursos, como 

assisti a simpósios, Já há muitos anos, desde o principio, eu talvez me 

aperceba de certas coisas, porque já sei que vai acontecer aquilo. Por 

exemplo, o engolir, eu já sabia que isto ia acontecer, e talvez se não 

soubesse, talvez não ligava, que ele se engasgava, que ele custa-se a engolir, 

não estava tão atenta aos sinais que estão a acontecer. Assim como a parte do 

rim, pronto, sei que realmente é uma das funções, a pessoa estar sempre 

competências instrumentaos – 
conh sobre a doença; 
inf/compreensão da doença; 
aprendizagem de competências 

atribuição de  controlo no 
confronto de sintomas 
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deitada ou sentada, o rim não funciona, não é, não funciona tão bem. e só 

para ter uma ideia, ele veio de hospital dia X Abril, três semanas depois fez-

se uma analise e não estava bem, e esta a tomar o antibiótico. Acaba hoje o 

antibiótico, de hoje a 8 dias vou ter que levar a urina, para tirar a análise, 

novamente. E não sei se ele continua com a infecção. Parece-me de que 

momento não, ah, a urina esta clara, bebe, aquilo que o médico diz, entre um 

litro, litro e meio de líquidos por dia, ah… e a medicação, e não posso fazer 

mais nada, tentar falar com ele, embora ele não fale…por os auscultadores, 

entretanto com a musica ou um canal na tv, de musica, em que ele ouve, ou 

ponho os auscultadores e ponho cd´s, um dia em que esta a ouvir um cd mas 

depois tira, nem se quer desliga, nem me diz nada. Alias os botões da tv, já 

descontrola. Já tem um descontrolo grande, só para ter uma ideia, ele tem 

uma prótese dentária, em baixo e outra em cima, e não consegue por, mete a 

debaixo em cima ou o contrario. Ah…só para ter uma ideia como é que as 

coisas vão, isto é uma coisa que evolui. Ele uma vez, eu pensei, ah pronto, 

Oh se calhar enganou-se, mas não já esta a acontecer isto, realmente eu 

sabia, pois, que ia a acontecer, não é. E como isto, muitas outras pequenas 

coisas. 

 

 

 

 

envolvimento no cuidar 

 

 

 

evol centrada em aspectos vada 
vez mais disfuncionais das avd 

 

 

competências instrumentais – 
conh da evol da doença 

 

MINIMIZAÇÃO/ 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença no momento do diagnostico? 

9 

Completamente, tenho a consciência e ainda agora vim…ah de uma hora, 

estive a fazer meditação, mas com ajuda, não consigo fazer sozinha, 

infelizmente, ainda não me consigo concentrar, até porque não tenho 

ambiente, porque a pessoa para fazer meditação, a pessoa tem que estar 

tranquila, tem que ter ambiente, tem que por a música, tem que por a vela, 

tem que estar num canto, sozinha, sossegada… e eu em casa não consigo 

fazer isso, porque ele de repente chama-me e eu não posso fazer. De maneira 

que de vez em quando, agora já não fazia há imenso tempo, e hoje fui fazer. 

E realmente sempre que vou, sinto-me muito mais em paz, muito mais 

tranquila. A pessoa, realmente, com que eu faço dá-me muita energia, não é, 

dá-me muita energia e dá-me muita força. Ah, e agora estivemos, 

exactamente, a falar nisso, é um rapaz, ele conhece-me jà à bastantes anos, 

religiosidade/espiritualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoio emocional 
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Completamente, tenho a consciência e ainda agora vim…ah de uma hora, 

estive a fazer meditação, mas com ajuda, não consigo fazer sozinha, 

infelizmente, ainda não me consigo concentrar, até porque não tenho 

ambiente, porque a pessoa para fazer meditação, a pessoa tem que estar 

tranquila, tem que ter ambiente, tem que por a música, tem que por a vela, 

tem que estar num canto, sozinha, sossegada… e eu em casa não consigo 

fazer isso, porque ele de repente chama-me e eu não posso fazer. De maneira 

que de vez em quando, agora já não fazia há imenso tempo, e hoje fui fazer. 

E realmente sempre que vou, sinto-me muito mais em paz, muito mais 

tranquila. A pessoa, realmente, com que eu faço dá-me muita energia, não é, 

dá-me muita energia e dá-me muita força. Ah, e agora estivemos, 

exactamente, a falar nisso, é um rapaz, ele conhece-me jà à bastantes anos, 

ele tambem era massagista, tambem, na X, e ele estava-me a dizer 

“realmente X não podia fazer mais, tens estado a fazer o máximo, e não há 

um bocadinho de uma coisa, que diga que podias fazer mais”. Mas não só 

ele, mas as minhas amigas, toda a gente, realmente, que tem acompanhado o 

evoluir da doença do XX, toda a gente me diz, e isso traz-me tranquilidade, 

ao mesmo tempo, traz-me auto-estima e eleva-me a minha auto-estima e 

traz-me tranquilidade, realmente. O eu saber é uma coisa, mas toda a pessoa 

que esta e que acompanha, me dizer, é gratificante também para mim. 

religiosidade/espiritualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoio emocional 

 

 

 

 

reav positiva : expressão de 
apreço de pessoas significativas 

Que outros elementos ou pessoas considerou importantes no controlo da 

doença e suas consequências (técnicos de saúde, família, amigos e/ou 

outros elementos que considere importantes), na fase do diagnóstico e 

nos momentos iniciais da vivência da doença? 

10 

Pois considero muito importante a família, é um elo que realmente é muito 

importante, uns mais do que outros, ajudam uns, outros não, uns por não 

estarem disponíveis, outros, inclusivamente, porque lhes custa, ver o 

familiar, naquela situação. Tenho o exemplo da minha filha, pronto porque 

se afastou, porque realmente era muito chegada ao pai, E não quer ver o pai 

assim, não é. pronto eu é que lhe tenho dado força,  e tenho lhe dito “ a ti 

custa-te porque tiveste uma ligação com o pai Agora pensa, realmente em 

mim, não é. E eu tenho que ter força e tenho andar para a frente. De maneira 

que tens que quanto a mim, enquanto o pai te conhece e enquanto o pai 

consegue ouvir-te” já não digo falar, mas “…ouvir-te. acho que deves, 

realmente, de fazer os possíveis. Porque depois um dia mais tarde, podes até 

ficar com, culpabilizares-te por não teres acompanhado o pai. Portanto, o 

meu irmão, por exemplo, ajudou-me imenso porque eu não ia para X a guiar, 

 

 

dificuldade de aceitar  - em outros 
elementos familiares – filha 

 

 

reformulação do problema 
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A doença não é compreendida, nem a doença de Parkinson, nem a demência, 

não é compreendida pelas pessoas, nem pouco mais ou menos. Há realmente, 

uma falta de, no fundo, é por falta de informação, falta de civismo, não é, 

também, aliada à falta de informação. Depois, algumas pessoas que pronto 

que… que aceitam bem, que pronto que ajudam em todos os aspectos que 

podem. Outras que realmente, não compreendem. 

identificação de atitudes de 
discriminação: ausência de 
compreensão 

falta de inf. 

falta de civismo 

ajuda envolvimento  - 

ausência de compreensão 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no momento 

do diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de doença? 

12 

Ah…estratégias, olhe não lhe sei explicar, eu nem sei explicar, muito 

sinceramente. ah, ganhei, realmente uma força brutal, que tenho impressão, 

não sou só eu, eu não sou diferente das outras pessoas. Umas talvez mais do 

que outras, pronto, umas tem mais força do que outras e conseguem ir buscar 

energia, não é. Eu consegui, mas acho que as pessoas julgam que não podem 

tanto, depois quando se vêem na situação, ah, apercebem-se de que afinal 

estou a fazer isto que julgava que não conseguia fazer. Como eu tenho 

amigas que me dizem “ tu tens força, eu não tenho, eu não conseguia”, mas 

ela conseguia, ela julga que não conseguia, não é. Mas nós quando nos 

vimos na situação, temos que as fazer. Fui sempre uma pessoa que pensei 

assim, pronto a minha vida parou, aqui, a vida que eu tive, o trabalho que eu 

tinha e tive que a deixar e que gostava tanto…tenho 62 anos, portanto, com 

53 anos…ah, e deixei, realmente, de trabalhar de fazer aquilo que eu 

gostava, para me dedicar a ele, no fundo. Tanto os médicos, tanto as pessoas 

amigas dizem que eu me dedico demais, estou de mais para ele, e estou de 

menos para mim, e isso, eu aceito, peco por isso. Porque no fundo, Se eu não 

estiver bem, se eu não estiver com saúde, eu realmente também não vou 

poder ajudar, de facto é verdade. E tenho tentado, pronto, dar essas fugidas, 

o bocadinho que eu tenho, das 4h30 Às 19h30 e/ou 8hrs, é para fazer as 

compras, para ir ao supermercado, para ir à farmácia, ir tratar de n papéis de 

que é preciso e pagamentos dos bancos, toda a parte burocrático que ficou 

em cima de mim, não é, também. E portanto, tenho realmente pouco tempo 

para mim, e isso é um facto, e eu devia fazer um esforço, mais para mim. Os 

bocadinhos que tenho é à noite sozinha, em casa, não consigo concentrar, 
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não consigo ler, por exemplo, é uma das coisas de que não consigo. Tenho 

sido sempre acompanhada, quando vou ao psiquiatra com o meu marido, ele 

também me ajuda, mais ou menos de 6 em 6 meses, eu converso com ele e 

estou a ser medicada com o anti-depressivo, evidentemente. Houve uma 

altura em que tentei não tomar, desmamar, e vi que, realmente, ele me fazia 

falta. De maneira que continuo a tomar esse anti-depressivo. Mesmo assim 

dias em que me sinto mais triste ou que me sinto assim por dentro um 

bocadinho mais stressada, pronto, e ai tomo um catelium, ou coisa assim que 

me tranquiliza, não me da sono, mas que me tranquiliza. 

apoio emocional; instrumental 

terapia farmacologica 

adesão centrada na articulação 
entre as obrigações instrumentais 
e sintomas experienciados – 
autonomia decisória 

adesão centrada na articulação 
entre  as obrigações instrumentais  
e sintomas experienciados – 
autonomia decisória 

Na fase do diagnóstico e nos momentos iniciais de vivência da doença 

quais os problemas decorrentes da doença que identificou como mais 

relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou 

soluções? 

13 

Eu, tentava encontrar soluções ah, pronto, a falar, a falar com os médicos, a 

ler, a ir  assistir aos cursos, que eu acho que são muito importantes, porque 

nós aprendemos um bocadinho de cada coisa, e que motiva bastante. Eu por 

exemplo, neste ultimo curso, havia rapazes e rapariga novas, entre os 40 

anos, à volta dos 40 anos e que tinham os pais com 60 e 70 e tal anos, E 

estavam lá para saber como é que iam tratar deles. Então eu fiquei muito 

espantada, porque realmente, eles estavam completamente a leste, das 

situações, “mas a minha mãe vai ter que usar fralda, mas a minha mãe….”. 

Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, não estão elucidadas, não sabem e 

depois é um choque muito grande. 

inf/compreensão da doença 

 

satisfação: desenvolvimento de 
competências 

 

 

necessidade de formação 

Nos momentos iniciais de vivência da doença, no dia-a-dia precisou de 

ajuda de alguém para realizar certas actividades, ou conseguia fazer 

tudo sozinha? 

14 

Não, no momento inicial, pois eu tinha uma empregada que fazia as coisas 

da casa. Mas para tratar dele, pois, sempre tratei dele e sempre lhe fiz a 

barba, uma das coisa que nunca pensei fazer e faço bem feita, faço logo com 

gilette. Por isso é que eu digo, as pessoas pensam que não conseguem fazer 

apoio instrumental – empregada 

 

espírito de luta 
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as coisas, mas depois quando é preciso e estão, ah…fazem-nas, não é. 

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias? Costumava 

planear algum tipo de actividade? 

15 

Sim, sim, muito, tinha o tempo, sempre muito preenchido. Aliás, ele não 

queria estar em casa, porque ele para mim não queria pensar, e o estar e casa 

fazia-o pensar. Então como já lhe disse, três anos e meio, quatro anos que 

estivemos ali, primeiro íamos de manha, nos primeiros anos, íamos de 

manha, ele assistia a uma aula da parte da manha, as vezes até duas, 

almoçávamos, e assistiam a duas aulas da parte da tarde. Portanto, Era o 

treino cognitivo, no fundo, não é, ah…falar em treino cognitivo, ele tambem 

fez, no hospital X, ia fazer duas vezes por semana, e depois aquilo fechou, e 

o medico que geria aquela parte disse-me “olhe X, aquilo que esta a fazer é o 

treino cognitivo, é a socialização” é o não afastar das pessoas, não é, 

portanto ele assistia Às aulas, como lhe digo, almoçávamos juntos, etc. 

depois quando a doença começou a evoluir, e ele de manha não estava bem 

para ir, e era o que estávamos a fazer, naõ sei, há a 1 ano e meio para cá, era 

ir à hora do almoço, almoçávamos e a seguir a duas aulas. Depois, agora já 

ultimamente, neste últimos 4 ou 5 meses, assistia só a uma, já e depois 

queria ir-se deitar no sofá, porque já não aguentava estar tanto tempo 

sentado. Portanto, a doença vai evoluindo, por exemplo, o que eu acho da 

doença do X, há um mês para cá de mês para mês, a doença tem evoluído 

muito.  

valorização de actividade 

negação: 

 

activ de lazer/recreação/sociais 

 

 

valorização da estimulação 
cognitiva 

valorização de activ sociais 

 

TENTATIVA DE CONTROLO 
de act relacionais e sócio-
emocionais 

 

evol da doença centrda na 
diminuição da capacidades 
FISICAS E INTELECTUAIS 

 

evol centrada na acumulação 
progressiva de sintomatologia 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver?  

16 

Eu para mim, o mais difícil de resolver é não conseguir pô-lo no carro. Sei 

que ele, era a coisa que ele mais gostaria, embora ele não diga, não é, não se 

manifeste. Sei que era a coisa mais importante era pô-lo no carro e ir dar 

uma volta. Porque Se foi sempre isso, de há 7 anos para cá, que ele quis 

fazer, de não queria estar em casa, não é. E que eu aos dias de semana fazia o 

programa de que lhe já contei, e durante a semana…E ao fim de semana saia 

também, não é. E sempre que me era possível, espectáculos de que ele 

aspectos relacionados com a 
progressiva dependência com 
consequencias relacionais e sócio-
emocionais 

 

 

 

valorização das actividades 
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gostava, espectáculos musicais, cinema não, teatro não…mas espectáculos 

musicais íamos, realmente, porque era o que ele me pedia para ir e de que ele 

gostava. 

sociais 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnostico e na fase inicial do 

processo? 

17 

Foram úteis, ah…e tenho-lhe a dizer que não tenho razão de ninguém. Desde 

o médico de familia, da segurança social, que o X nos primeiros anos ia lá, 

ah… Embora estivesse o neurologista, mas o médico de família da segurança 

social, era excepcional, ainda o hoje é, que vou lá eu. Ainda agora, quando 

ele saiu do hospital, ele saiu no sss, na SSS Fui ter com ele, e ele vi-o a alta 

do hospital, e eu pedi-lhe ajuda, porque ele tinha algália, de maneira que 

pedi-lhe ajuda, para a equipa de enfermagem ir a casa, foi logo, no dia a 

seguir. E pedi também, que não sabia, mas no hospital me disseram, que 

havia fisioterapeutas da segurança social que vinham a casa. e começou a 

fazer logo fisioterapia, embora muito poucochinho, devagarinho, não é. 

Agora já esta 30m a 35m a fazer, nos primeiros dias fazia 10m, depois foi 

aumentando. De maneira, desde, como lhe digo, desde o médico de família, 

até Todos os médicos, me ajudaram e me deram, pronto, tudo o que não 

sabia, e lhes perguntava, eles sempre me responderem, sempre estive uma 

grande ajuda, nesse aspecto. 

avaliação positiva centrada em 
aspectos relacionais 

 

 

avaliação positiva centrada em 
aspectos  organizacionais 
relacionados com apoio 
instrumentais 

 

avaliação positiva centrada no 
apoio instrumental 

 

 

disponibilidade/comunicação 
aberta 

 

Quer no momento inicial quer agora no presente costuma aderir a todas 

as recomendações ou algumas? Que motivos a levam a aderir ou não? 

18 

Não, eu, é assim ah…eu ouço e depois tenho que gerir. por acaso foi uma 

neurologista, que disse uma vez para mim: “ a senhora é que tem que gerir, 

tem que ser inteligente”, no aspecto, tem que conseguir dar a volta, no fundo, 

não é. já não me recordo, mas pode ser com a continuação da conversa, me 

recorde de duas situações que realmente, ele uma das vezes, estávamos no 

carro muito zangado comigo, aliás, deu-me um grito, e eu assustei-me…e eu 

fiquei, “não me podes fazer isso, mais vez nenhum que podemos ter um 

adesão parcial – autonomia 
decisória – articulação entre as 
exigências objectivas e as 
percepções 

 

 

estrategias de confronto 
confrontativo 
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Não, eu, é assim ah…eu ouço e depois tenho que gerir. por acaso foi uma 

neurologista, que disse uma vez para mim: “ a senhora é que tem que gerir, 

tem que ser inteligente”, no aspecto, tem que conseguir dar a volta, no fundo, 

não é. já não me recordo, mas pode ser com a continuação da conversa, me 

recorde de duas situações que realmente, ele uma das vezes, estávamos no 

carro muito zangado comigo, aliás, deu-me um grito, e eu assustei-me…e eu 

fiquei, “não me podes fazer isso, mais vez nenhum que podemos ter um 

desastre”, “ de maneira que não podes gritar, nem podes bater com o pé”. E 

isso aconteceu várias vezes e é uma das situações onde nós devemos dar a 

volta, é conseguir que eles estejam a falar de um determinada coisa 

zangados, agora já não acontece isso, mas houve uma altura em que ele se 

zangava muito. E eu responder é eu dizer assim “sabes que é que faz anos 

amanhã”, “ sabes o que é que disseram no telejornal”. Quer dizer, técnicas 

que a pessoa, que esta com o doente tem que arranjar, tem que arranjar 

técnicas, não pode alimentar, não pode alimentar as zangas, os gritos que a 

pessoas dá, o meu marido já teve nessa fase, não é, nós não podemos 

alimentar. Assim como, pessoas, por exemplo, neste ultimo curso que tirei, 

de cuidador, realmente pessoas que dizem “ vê-la tua que A minha mãe 

ainda não chegou” (uma pessoa que já morreu), então o família diz “ah que 

disparate então a sua mãe já morreu”, não percebe, deve dizer assim “ah 

ainda não chegou porque se atrasou”, vai para a frente, não se pode 

contrariar, estas situações. E são coisas que nós vamos aprendendo a gerir, 

por um lado, mas também com os ensinamentos das outras pessoas, nos 

cursos, que vamos aprendendo uns com os outros. 

adesão parcial – autonomia 
decisória – articulação entre as 
exigências objectivas e as 
percepções 

 

 

estrategias de confronto 
confrontativo 

 

 

reformulação do problema 

 

competências instrumentais - 
estrategias distractivas 

 

 

 

 

 

competências instrumentais - 
reformulação do problema 

 

 

 

valorização das aprendizagem de 
competências instrumentais 

Quer no momento inicial, quer na fase actual, se houver alguma 

recomendação com a qual não concorde, ou constate que não é benéfica 

para si, como faz? 

19 

Não sei, nunca tive assim nada, pelo menos, que me recorde, que me lembre, 

Que não tivesse feito, estava a ver se houve alguma coisa…ah, se houve 

alguma coisa que me disseram, realmente, em que eu achei, que neste caso, 

não deveria por qualquer razão aplicar, não a apliquei, simplesmente. Foi 

capaz de já ter acontecido, mas de momento não me recordo. Mas, qualquer 

coisa que a pessoa recomende fazer isso, mas para este doente não é assim, 

porque cada doente é um doente, não é “Chapa 1”, como se costuma dizer, 

tudo igual, não é linear. 

 

adesão parcial – autonomia 
decisória – articulação entre as 
obrigações instrumentais e a sua 
percepção 

 

 

Agora relativamente quer ao momento inicial, quer ao momento 

presente, em situações de rotina tem em conta as recomendações dos 

20 
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Sim, eu tenho, as recomendações que me são dadas. Mas vai muito do dia-a-

dia, da nossa experiência, da nossa experiência, principalmente. 

adesão parcial – autonomia 
decisória – articulação dos 
objectivos instrumentais e 
necessidades percepcionadas 

É difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos e/ou de 

outros profissionais de saúde? 

21 

Não, não são difíceis para mim, não são. A pessoa tem que, as vezes, adapta-

las, mais nada. 

reformulação das estrategias DE 
ACORDO COM A SUA 
CAPACIDADE 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

22 

É um choque, é sempre um choque, não é. Ah…o X, da parte de Alzheimer 

ou demência, nunca tocamos, nunca se falou à frente dele… não sei se ele se 

apercebe, apercebe-se, ele com certeza que se apercebe, não é… que não se 

lembra ou que não se lembra dos dias ou que…Como ele ainda esta 

consciente, deve-se lembrar, como eu já disse nunca se lamentou, nunca 

falou. Existe muitas pessoas que sabem que estão dementes. Ah, agora a 

parte do Parkinson, foi até um médico nosso amigo, que lhe diagnosticou, 

Até muito cedo, ah, e felizmente pôde ser logo medicado, realmente, para 

isso. Talvez por ser bem diagnosticado, já há muito tempo, também se tenha 

estendido, mais, estes anos.  

choque 

rev do diagnostico – consciencia 
fechada 

 

 

 

 

atribuição de controlo/confronto 
aos profissionais 

Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de 

saúde? Pode falar sobre como correram as coisas? 

23 

Não, não tive problema nenhum, pronto, ah… aceitei, perguntei aquilo que 

achava que devia perguntar, como já lhe disse e comecei logo a ler. 

comunicação aberta 

inf/compreensão da doença 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura? 24 

Nunca pensei assim, nunca pensei…Pensei muito em trabalhar a doença, o 

dia-a-dia. E pensei sempre e penso hoje, um dia de cada vez. E à medida que 

as coisas iam evoluindo e acontecendo, ia vendo como é que ia fazer. 

centração no dia-adia 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 25 
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Não sei, talvez, pronto, da tal força, do tal apoio, ah… de resto nunca senti 

necessidade de mais nada, tinha que me convencer, tenho que me convencer, 

de que é assim, é isto …e não sou um pessoa que diga, nunca disse “porquê é 

isto me aconteceu? Porquê a mim?”, Muito sinceramente, nunca pensei 

nisso. Penso sempre, há sempre pessoas, claro que isto, não nos pode 

consolar, evidente, mas de facto é verdade, há sempre pessoas pior que nós, 

pessoas que estão muito doentes, crianças que estão muito doentes, pessoas 

com muitas dores. Esta doença, pronto, realmente, não dá dor física, dá 

degradação, e não sei qual é a pior, são as duas coisas más, não é...ah…mas 

acho que, realmente, a pessoa vai aceitando no dia-a-dia, pelo menos é o que 

eu tenho feito… 

apoio emocional 

 

 

relativização por mal menor: 
comparação com outros 

 

 

 

centração no dia-a-dia 

No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais, recorreu a alguém 

para receber suporte/ajuda? Quem mais a ajudou nessa altura? 

26 

Aos livros, à associação do Parkinson, à associação do Alzheimer, ao 

neurologista, ao psiquiatra e pronto… 

livros; associações; profissionais 

No momento do diagnostico e nos momentos iniciais quais as principais 

consequências que identificou, na sua vida pessoal? E a nível 

profissional? E em termos de actividades sociais? 

Sim, na minha vida profissional acabou, não é.  A minha vida social, como 

disse, os amigos, eu não os critico, mas acho que os amigos, que eram 

amigos, principalmente os homens, afastam-se, porque, talvez, se revejam na 

outra pessoa, o que pode acontecer a ele, o que podia acontecer ou o que vai 

poder acontecer, e então fogem, fogem. Tenho um amigo dele, uns dos 

melhores amigos dele, de escola, que não o quer ver, ah…eu compreendo 

mas tenho muita pena, principalmente, por o X, até certo ponto ia, agora já 

não vai, vejo que eles se afastam, mais que as mulheres. As mulheres, 

ah…pronto, uma delas ainda, tenho recorrido a ela, às vezes, quando consigo 

tirar dois ou três dias, que me retiro, vinha busca-lo a casa, levava-o à X, 

dava-me apoio, não é. Ah…mas, por exemplo, a mulher do amigo, de um 

dos grandes amigos dele, do banco da escola, e não ia ele, ela era que ia. 

27 

 

restrição da actividades 
profissional 

 

percepção do reacções de outros: 
afastamento de pessoas 
significativas 

tristeza – centrada na 
perda/afastamento de figuras 
significativas 

 

 

percepção de apoio – instrumental 

reacção de outros: 
colaboração/ajuda instrumental 
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No momento inicial, como foi a sua adaptação à doença? O que fez para 

viver/sentir melhor? 

28 

eu…nunca fiz nada de especial, para me sentir melhor, fazia hidroginástica, 

também, que me ajudava, fazia ginástica, convivia. Pronto, como já lhe 

disse, até costumo dizer à directora da X que, realmente, o que apareceu ali, 

ah, foi um anjo da guarda. Porque, realmente, foi um grande suporte, para 

mim e para o X, durante estes 4 anos, os piores, no fundo, porque ele antes 

disse, claro, eu saia também, andávamos a pé, ele com a bengala, mas 

pronto, andávamos muito a pé, às vezes íamos, um bocadinho ao shopping, 

tínhamos os meus netos, íamos buscar os netos, andava com ele ao pé da X, 

para trás e para a frente, íamos lanchar fora, dávamos uma volta ao X, íamos 

X, pronto quer dizer…  

valorização de act de 
recreação/lazer; val act sociais 

 

 

 

valorização de act sociais 

valorização de  act lazer/recreação 

 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

29 

acho que se alterou porque a doença piorou, não é, ele esta na situação de 

semi-acamado, neste momento esta da cama para a cadeira, da cadeira para a 

cama, não é. Ultimamente, desde que ele entrou dia X Abril, a minha vida 

deu uma volta, completamente, porque estou sozinha das 12h30m até às 

17hrs, por exemplo. E se há dias em que correm bem, outros que correm 

muito mal, hoje por exemplo foi o que correu muito mal. Porque eu estou 

sozinha e depois para o virar na cama, ou se ele evacua, o que aconteceu 

hoje, para o arranjar, para o limpar, e depois para o virar, sozinha eu não 

consigo e escorrega…tenho uma cama que sobe a cabeceira e os pés, e, é o 

que me tem, realmente, valido. Mas vi-me, realmente, aflita para o conseguir 

porque ele estava a escorregar. E alem disso para o por mais numa beira para 

o virar, quando as pessoas estão semi-acamadas e acamadas, quando as 

pessoas estão acamadas, deve-se mudar de posição de 2 em 2 horas, por 

causa das escaras…ah, eu aqui, pois, não é 2 em 2 horas, claro ele levanta-se 

vai para a cadeira, quando vem, ponho de um determinado lado, ponho de 

frente, sento mais, para ele poder ver televisão, um tv no quarto e depois 

quando o deito é deitado para um outro lado. Neste momento, estou a pensar 

vivencia centrada em aspectos 
relacionados com a perda de 
funcionalidade 

 

ausência de suporte instrumental 

VIVENCIA CONFUNDE-SE 
COM A VIVENCIA DIARIA 

 

vivencia centrada com aspectos 
relacionados com a perda de 
aspectos funcionais 

 

 

 

 

competências instrumentais 

 

 

envolvimento no cuidar  
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que se calhar tenho de por um despertador, para a meio da noite, o ter que o 

virar para o outro lado, por muitos cuidados que tenha, ele já tem há mais de 

6 meses, uns pés, um material especial, ah, nos pés porque começa nas 

saliências ósseas, que começa as escaras, principalmente, porque faz pressão, 

são chamadas as úlceras de pressão, e é nos tornozelos, e um tornozelo dele, 

por mais cuidado que se tenha, como ele durante a noite esta sempre virado 

para aquele lado esta a começar a ficar encarnado… e por isso me leva a 

querer, que um dia ou outro, qualquer dia tem que acontecer, acordar de 

noite para o poder virar, ele não pode estar 7 ou 8 hrs virado para o mesmo 

lado. 

resolução plan dos problemas 

 

 

 

 

resol plan do problema  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

30 

eu precisar, preciso. Mas não a tenho sempre, até porque monetariamente é 

impossível, monetariamente estas doenças são muito caras. E, claro como 

tudo, estamos num pais como estamos, num pais pobressímo, e paupérrimo 

em tudo e nisto muito mais. E não há apoios, eu por exemplo, há duas 

situações, aqui, por exemplo, onde eu vivo, que me podem apoiar e fazer a 

higiene. Que é o X e C, mas qualquer uma deles estão cheios, não aceitam 

ninguém, não tem resposta. Eu pedi pelo menos ao domingo, porque nos 

outros dias de manha, para a higiene de manha, eu  tenho uma pessoa, que 

me vem fazer a lida da casa, já há 6 anos, e que também, pronto, tem força, 

tem jeito e me ajuda. depois eu dou-lhe o almoço, mas evidentemente, ele 

por volta das 15hrs, quer ir para a cama, portanto já o tenho eu que o por na 

cama, já tenho eu que o virar, mudar a fralda, etc, etc… tenho que tratar dele. 

Depois vem a outra pessoa que vem por volta das 17hrs e que, realmente, me 

dá este bocadinho de espaço para eu tratar das coisas, mas que não é para 

mim, pensar assim: “durante 2 horas vou ao cinema” não… por sinal não iria 

ao cinema, deixei de gostar de ir ao cinema porque é sempre tudo tão triste, 

tão pesado…ah, mas por exemplo o andar a pé, que gosto tanto e que me 

faria tão bem e que não consegui ainda, porque um dia tenho isto que fazer, 

outro dia tenho aquilo, tenho muita coisa para fazer…mas…isto à conclusão 

que…agora vou para casa, tenho o meu filho, que vive comigo, hoje, por 

consequencias monetárias 

 

vivencia centrada em aspectos 
organizacionais – limitações de 
apoio 

 

 

 

apoio instrumental – higiene 

tarefas instrumentais 

 

 

 

necessidade de tempo livre 

 

restrição pessoais - act que 
anteriormente lhe 
proporcionavam prazer 

restrição/limitações de tempo 
livre  
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exemplo, veio cedíssimo porque veio as 20hrs, porque ele costuma vir 9h30, 

10hrs. E muito cansado, porque o trabalho é de corpo e portanto fica muito 

cansado, de qualquer das maneiras dá-me uma ajuda a puxa-lo para cima, 

porque ele vai escorregando na cama e eu sozinha, puxa-lo para cima, não 

consigo, é completamente impossível. E depois sai muito cedo…tenho um 

grande problema que é ao fim de semana, no fim-de-semana não tenho 

ninguém, quando chega à 6ºf começo a pensar “ que chatice, que horror, que 

maçada amanhã é sábado” e ao domingo começo a pensar “nunca mais 

chega a 2ºf”. 

 

 

apoio instrumental 

 

 

necessidade de apoio instrumental 

perda de autonomia existencial 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa?  

31 

ah, a minha preocupação, é assim, a assistente social do hospital inscreveu-o 

num serviço de cuidados intensivos da misericórdia, não é inscrição que se 

diz, mas agora não recordo do nome, mas que vai demorar entre 4 e 6 meses. 

Neste altura, penso só isto: “se vou aguentar em termos físicos e psíquicos”, 

mas mais físicos, como tenho estas horas sozinha, das 12h30 até 17m e ao 

fim de semana, porque o meu filho trabalha ao fim-de-semana. E, realmente, 

está-me a começar a ficar, ah, um bocado, ah, a pensar se vou aguentar, o 

esperar os 4 ou 6 meses, que vai demorar até o meu marido, ir para os 

cuidados, ah, não sei, vamos ver o que realmente vai acontecer, porque eu 

monetariamente não posso por uma pessoa, outra pessoa, do 12h30hrs às 

17hrs, nem aos fins de semana, é que é completamente impossível. Não há 

resposta, não há, não há resposta…vou tentar agora, por exemplo, da 

misericórdia, de vir a comida, vou ver como é a comida porque cada refeição 

é 3euros, que é para ver, pronto,  se realmente, se a comida fosse aceitável, 

seria bom para mim, porque escusava de andar na rua a fazer as compras, 

não é. E a pessoa que faz a comida podia-me ajudar um bocadinho mais, não 

sei, vou tentar. E agora vou tentar, realmente, no centro paroquial, vou 5ªf 

entregar os papéis todos, são pois uns 20 papéis, que tenho que entregar, não 

é, vou entregar tudo. e vão ver se podem fazer a higiene à 4ºf,  eu vou 

aceitar, para ver se, realmente já lá fico, para ver se consigo, neste espaço de 

apoio instrumental 

 

 

incapacidade de confronto 

 

 

 

apoio instrumental; limitações 
económicas 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
organizacionais – 
limitações/insuficiência de apoio 
instrumental 

 

 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
organizacionais; burocratização 
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6 meses, que me venham ao domingo. 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha 

que houve essa mudança? Quais os motivos? 

32 

Não, é assim, a rapariga que eu tenho, da parte da manhã, e que me ajuda 

hoje a arranjá-lo, como eu lhe disse, já lá esta há alguns anos, que me 

ajudava no serviço de casa e não tinha mais ninguém. Depois pus esta 

senhora, comecei por pô-la ao fim do dia, que era quando eu chegava à casa, 

17h30, 18hrs, que vinha da Xv, para me ajudar a tirar o X do carro e a levá-

lo para cima e a deitá-lo. Tenho a sorte, porque eu moro aqui há 15 anos e 

disse para mim  quando vim para aqui morar “eu não quero degraus”, porque 

é nesta casa que eu vou acabar os meus dias. n casas que eu não escolhi por 

ter degraus, ou á entrada…a minha casa não tem degraus nem na entrada 

principal, nem entrando pela garagem…e portanto ele começou por vir duas 

vezes por semana, até que eu comecei a ver, que era muito difícil para mim, 

tirá-lo do carro, pô-lo na cadeira, ir para cima, pô-lo na cama, comecei a ver 

cada vez pior, até que lhe disse “não pode ser, tem que vir todos os dias, de 

2ª à 6ªf, vem tem todos os dias ao fim do dia. Agora aqui para a frente um 

dia de cada vez, como eu costumo dizer. 

empregada – apoio instrumental 
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vivencia centrada na progressão  
daCONFUNDE-SE COM A 
VIVENCIA DIARIA– aspectos 
instrumentais 

empregada – apoio instrumental 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

33 

Penso muito, penso muito, um dia de cada vez. Às vezes, não é fácil, uma 

das coisas de que nós aprendemos e que nos dizem que nós termos muito 

controle, e que os doentes devem receber muito carinho, e serem bem 

tratados, não só fisicamente, mas realmente muito carinho e termos um auto-

controle. Mas só quem está, no terreno é que vê o quão difícil é esse 

controle. Porque as vezes mesmo que nós não queiramos e estou a explicar 

uma coisa ao meu marido “então tu não vês…” e estou estupidamente a 

explicar uma coisa em que sei ele não esta a ouvir, e as vezes dou por mim a 

fazer isso. Quando me sinto um bocadinho mais stressada, vá às vezes é o 

castilio, e é outra coisa, é eu tentar-me dominar, ah, respirar fundo e contar 

até 10, faço muita vez. Tem me ajudado, e ajudaria mais se eu conseguisse ir 

centração no dia-a-dia 

COMPETENCIAS 
EMOCIONAIS E 
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mais vezes fazer meditação, isso realmente, ajuda-me muito. 

Hoje em dia quais as principais consequências que identifica, na sua 

vida pessoal? E a nível profissional? E em termos sociais? 

34 

Mudou tudo, completamente, 360º. Pronto acabou uma vida e recomecei 

outra. Foi isso que eu comecei…chorei muito, pensei muito “o que vai ser, o 

que vai ser”, pensei “não CC, é assim, aquela vida acabou, aquela vida 

acabou, aquele trabalho, e agora a tua vida, pronto, é outra, e tens que a viver 

dia-a-dia, e o melhor possível” e é isso que eu tenho tentado fazer. Ate 

agora, mais ou menos, porque sempre o levava, sempre o conseguia levá-lo, 

eles lá, às vezes, na Cv faziam festas, no carnaval, faziam o arraial, eu levava 

sempre o X. pronto elas ajudava-me, e o X ia sempre, porque ele queria ir, à 

hora em que ele queria vir embora, às vezes, que eu dizia “vamos embora?” 

e ele ficava aborrecido porque queria ficar mais tempo. ah, muito 

acarinhado, muito mimado, por todas, e eu sempre a arranjá-lo e sempre a 

pôr-lhe, ele foi sempre uma pessoa muito vaidosa, gostava muito de pôr, 

prontos, as camisas e tinha camisas muito bonitas…e nestes últimos anos, 

sempre que ele fazia anos, ou era o natal, era uma camisa, porque ele era 

doido por camisas e embora ele não precisa-se, pois, era uma coisa que lhe 

dava prazer, era  a camisa. Então depois elas dizem “ah estas tão giro, estas 

com uma camisa tão bonita…estas tão bem arranjado”, e pronto ele ficava 

para a auto-estima dele era, realmente muito bom. Daqui para frente não 

sei… 

RESTRIÇÃO VIDA PESSOAL 
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Dúvida em relação ao futuro - 
antecipação negativa do futuro  

Existe algo que queira contar, que me ajude a melhorar a compreensão 

em relação à sua experiencia/vivência? 

35 

que não foi abordado como cuidadora, não, não, não vejo nada….não vejo 

nada que não fosse abordado…não sinto, não sei, não lhe sei responder a 

essa pergunta porque realmente, não vejo nada, que possa pensar assim. A 

única coisa que eu de facto precisava era, pagando ou pagando pouco era 

uma pessoa que me ajuda-se, isso é que era muito importante, não só para 

mim, pela minha experiencia dos cursos, para toda a gente, não há, sou para 

ter uma ideia, não há centros dias que aceitem pessoas com cadeiras de 
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instrumentak 

 

vivencia centrada nas questões 
organizacionais – limitação de 
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rodas, isto realmente é triste. Quer dizer respostas não há, não há, eu vi n 

centros dias, em que “não, não, cadeiras de rodas não aceitamos” porque não 

há pessoal para os levar a casa de banho, para o tirar da cadeira e coloca-lo 

na casa de banho. Portanto os centros de dia, não é para isso, os centros de 

dia são para as pessoas que se reformam mas que ainda estão bem, e que vão 

jogar ao dominó ou cartas e vão lanchar e conversar umas com as outras. Ah, 

olhar para a televisão, que a gente por vezes entra num centro de dia como 

eu já vi, como voluntária e estão 10 ou 11 pessoas a olhar para a televisão, 

não estão a ver nada, estão a olhar, pronto é assim os centros de dia. E 

realmente há uma lacuna grande, entre muitas mas o que eu sinto, ah, é essa, 

não há centro dia preparado, até há centros de dia que tem as casas de banho 

lá em cima, onde as pessoas têm de subir, como encontrei, não é… não há 

centros de dia preparados para uma pessoa com cadeira de rodas, uma pessoa 

que tem um AVC, uma trombose que fica numa cadeira de rodas, não tem 

centros de dia, não tem nada. E depois tem outra coisa, tem passeios onde 

não consegue andar, passeios altíssimos onde não se consegue passear com 

os deficientes, que é um coisa incrível, isso realmente é outro tema. Não é 

aqui no Z, é em T, em L, ah… uma vez tive uma peripécia, porque entendi 

que devia levá-lo para ele ver uma exposição que estava na Pç do X, o 

polícia não me deixou passar, para o pôr na cadeira mais perto, tive que 

deixar o carro mais longe, e depois até lá um passeio horrível e depois tive 

que descer o passeio, altíssimo e depois subir do outro lado, altíssimo. Só 

para ter uma ideia, no outro dia, tinha a cintura cheia de nódoas negras, 

porque era os punhos da cadeira, que eu fazia força, não é, fazia pressão, 

fiquei cheia de nódoas negras, quer dizer, é uma coisa incrível. É há certas 

coisas novas que dizem que, tem que ser, tem que ser casa de banho para 

deficientes, bastantes lacunas, já entrei numa casa de banho para deficientes 

que não entrava a cadeira, portanto um deficiente pode ir para a casa de 

banho sozinho, para sanita sozinho ou não. Foi numa casa de banho no CI, 

entrei na casa de banho, empurrei o meu marido, a cadeira ficou e eu não 

cabia. Isto é só, realmente é outro tema. 

recursos de apoio 

 

 

vivencia centrada nas questões 
organizacionais – critica 
organizacional, limitações de 
recursos de apoio 

 

 

 

limitações de instituições de apoio 

 

 

 

vivencia centrada em questões 
organizacionais – 
arquitectura/planeamento de ruas 

 

 

questões organizacionais: 
arquitectura inclusiva 

 

 

centrada em aspectos somato-
emocionais 

 

questões organizacionais – 
arquitectura dos edifícios - 
inclusiva 

 

 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

129 

 

Código:CI08 

Quais os primeiros sinais que a levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

ah, portanto, ver o esquecimento eu, por exemplo, dava-lhe um recado, e dai a 

20 m ela já não se lembrava do recado que eu lhe tinha dado, e eu dizia-lhe 

“então mas vê-la se consegues lembrar-te” e ele não conseguia lembrar-se. 

Depois, portanto isso foi agravando-se, agravando-se, portanto, era deixar o 

lume acesso, era muita coisa complicada, em relação ao esquecimento. E 

depois era muito complicado porque, por exemplo, quando o meu pai estava 

por perto, quando eu estava sozinha com ela, tudo bem, eu falava com doçura, 

com…, pronto “oh mãe tens que ter cuidado”, mas pronto levava com carinho, 

o meu pai não, começava logo a “desbarafustar “ ah a tua mãe é uma 

esquecida”. Até que, isto foi-se levando assim, com paninhos quentes, com 

medicação para, como se fosse uma depressão, não se levou logo para um 

problema de Alzheimer, não é. Entretanto ela foi a psiquiatria, e a psiquiatra, 

não, viu logo que não era de depressão, nem de, vá lá, de memória fraca, viu 

logo que era mais grave. Mandou-a, portanto para neurologia…na neurologia 

ela foi internada para fazer um serie de exames e nessa serie de exames é que 

descobriram que era Alzheimer. Mas isso, já numa fase, portanto a minha mãe 

esteve um tempo sem medicação, ia só tomando coisas para, pronto ela tinha 

má circulação e coisas para a memória e aquilo não fez nada… e foi-se levando 

assim, portanto, não se pensou logo. Depois quando ela começou a fazer certas 

coisas, é que a minha mãe era uma pessoa extremamente asseada, e começou a 

não ser, a ir a casa de banho, não descarregava o autoclismo, ah, pegava em 

qualquer toalha. Comecei-me a aperceber, e que podia ser grave.  
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acumulação e intensificação 
de sinais comprovam a 
existência de doença 

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os 

primeiros sintomas, até lhes ser dado o diagnóstico? 

2 

isto tudo ainda levou o seu tempo, desde que ela, se descobriu mesmo, tenho a 

impressão que se descobriu em 200….ah…este processo de que ele já teria 

Alzheimer, há uns 9 anos, mas não começou logo a tomar a medicação…a 

medicação vá lá ela estivesse a tomar há uns 6 anos, portanto, ela esteve ainda 

 

adiamento do problema 
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4 anos sem medicação, só aquela medicação de trazer por casa, que não era 

para ela, que não era própria para ela, acalma-se um bocadinho, e vá lá que ela 

dormir-se e não sei quê, mas… só que eu ali, portanto, vou ser muito sincera e 

honesta, como o casal estava mal, eu achei que era estratégia da minha mãe 

fazer determinadas coisas para, como é que eu hei-de dizer, ludibriar o meu 

pai; meter-se na cama e estar doente e não se levantar, porque estando ela 

deitada doente, ele não a mandaria fazer determinadas coisas que ela não 

gostaria de fazer. e eu às vezes pensava isso…”ela não era nada de cama, será 

que é outra vez para a quinta.”, isso era na altura que coincidia com a altura de 

semear as batatas, de altura em que ela tinha que fazer grande cavacadas de 

comida para aquela gente toda que andava lá a trabalhar. E eu pensava “isto é 

estratégia” mas depois ficava eu própria, naquela coisa que a gente sente é 

“verdade ou não é verdade, estou a pensar mal, estou…mas ela fez assim”, 

mas, pronto às vezes sentia que podia ser ou não. e isso foi-se passando o 

tempo, foi-se passando uns dias melhores, outros piores, e todos os dias o meu 

pai chegava a casa e telefonava  “a tua mãe, cheguei agora e não tem o almoço 

feito”, e eu pensava “a minha mãe não era nada dessas coisas”, mesmo quando 

estava muito doente, ela mesmo assim levanta-se e  punha qualquer coisa ao 

lume, quando ele chegasse estar feito ou quando os filhos chegassem estar 

feito.  quer dizer, não era muito dela, aquilo não era dela…depois, como eles 

estavam os dois sozinhos, ele esta a abusar do trabalho dela e ela esta a 

esquivar-se um bocado, porque as vezes acontecia essa situação. Eu, as vezes, 

conversava com a minha filha “oh mãe não te preocupes muito isso deve a avó 

a gerir o problema…” até que depois os exames confirmaram, e nesse 

momento, a partir eu fiquei muito mais atenta e com medo das situações. Então 

e depois comecei aqui com o acompanhamento da associação, a ler sobre o 

assunto, ah, a vir, portanto, a pedir aqui muito apoio, muitas vezes pelo 

telefone, pedi apoio porque estava completamente desorientada. Porque 

quando a pessoa está só, não tem mais nada para fazer, tem só de cuidar 

daquele doente é uma coisa, mas quando tem um todo, a família toda para 

cuidar e tem as suas responsabilidades, e tem o doente é muito complicado, não 

é. é uma sobrecarga muito grande e eu não tinha ninguém, ninguém onde 

pudesse encostar um ombro para descansar um bocadinho, nem tinha, nem 
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tenho, não é. 

O que sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela (a gravidade, o 

que a causou, as consequências que provocava, a sua evolução?  

3 

Sabemos que, para já ao nível do hospital, isso ficou tudo no hospital, o 

diagnóstico foi feito no hospital, por um médico particular, depois ficou ao 

cuidado dele, portanto, eu só sei que a minha mãe tem doença de Alzheimer, 

não sei se é frontal, se é não sei quê, se não sei mais. “a sua mãe tem doença de 

Alzheimer, tem mais um problema que é o rim que não funciona, tem mais um 

problema que é a má circulação,  tem mais um problema do ouvido”  

 

revela do diagnostico – 
comunicação centrada na 
descrição de sintomatologia 

  

Nesse momento não sabia muito, o que significava, era mais uma dentro 

de todas as outras diagnosticadas? 

4 

sim.  

Nesse momento recorreu a alguém para receber informação? Informação 

obtida do médico? Informação com recursos a outros elementos? 

5 

é assim, depois aqui em X, fui a um medico neurologista, e  disse-me que a 

doença tinha evolução, tinha evolução…Entretanto eu também me estava a 

tratar numa psiquiatra e disse-lhe que tinha sido diagnosticada à minha mãe a 

doença de Alzheimer. e ela disse-me “prepara-te que isso é muito complicado, 

e tu não podes cuidar sozinha ou tens que internar a tua mãe”, “oh deus me 

livre internar a minha mãe”, “olha mas tem que te preparar…”, e ela informou-

me de muita coisa e depois falou na associação, e depois também uma amiga 

falou-me da associação. E realmente eu depois pelo tlf falei, e vim 

cá…entretanto fiz umas, com a dr(psicóloga) fiz umas sessões só com ela, 

depois então é que passamos para o grupo. E nessa altura a dr (psicóloga) foi 

realmente excepcional, porque eu estava num período muito crítico, muito 

crítico. E pronto, foi assim, a partir dai depois as coisas pioram e depois eu 

tinha medo, e estava muito preocupada naquela altura em que eles passava o 

verão na terra, com o lume e o gás, ah…portanto, o meu pai nunca aceitou, 

nem hoje aceita a doença da minha mãe, diz que aquilo é um esquecimento, 
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mas que ela fazia a vida dela, que fazia a vida dela, que fazia a vida dela. 

Portanto ele ia para a rua “oh X, ficou a panela ao lume, toma conta dela” 

coitada da minha mãe, nunca mais ela se lembrava da panela, quando ele 

chegava, ia à rua e chegava estava o comer todo queimado. isso começou-me a 

preocupar ainda mais, depois a preocupação foi, foi, foi, foi, foi… agora, neste 

momento, a minha preocupação é que eu sei, que a minha mãe está mal, mas 

ao mesmo tempo sei que a minha esta a ser bem tratada, porque  a minha mãe 

esta acamada desde J, foi quando lhe deu o segundo avc, e a minha mãe não 

tem uma escara. Muito bem tratada, esta a ser alimentada por sonda, muito 

bem cuidada, portanto, muito, muito asseada, chegamos ali, não existe cheiro, 

vê-se que a pessoa toma banho todos os dias, que vá lá os dias que for, os dias 

da semana que for…e que gostam muito dela, ela agora… pronto, mas quando 

ela entrou para lá, ainda fez fisioterapia, o braço direito ainda começou a 

movimentar, a perna também começou a movimentar, pouquinho mas 

começou, andar assim, nunca chegou a andar, mas movimentar. E portanto, 

gostavam muito dela, porque ela dizia-me que faziam quadras, uns versos, 

malandreca, portanto… e depois todas as auxiliares, enfermeiras, médicos 

gostavam muito dela e gostam…e agora algumas acho que já saíram de lá, 

foram para outras instituições e que voltaram para visitar os camaradas, viram 

que, e ficaram um bocadinho chocado da maneira em que ela está, não é, 

porque gostavam realmente muito dela… e então tem sido assim, tem se levado 

assim. 

familiares  
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tentativa de controlo sobre 
aspectos instrumentais 

Quais os motivos que o levaram a recorrer à instituição? Quais as causas 

que a levaram a recorrer ao lar? 

6 

as causas que me levaram foi, o meu pai tem 83 anos, não podia cuidar, eu não 

podia lá estar. Embora houvesse um apoio auxiliar, lá da casa do povo, mas era 

só até às 4 da tarde, e vêm dar o comer, portanto, isto, embora tivessem de lhe 

dar na boca, mas não era sonda, não era nada, era pela colher. E eu comecei a 

me aperceber, eu já sabia que a evolução ia ser grande e por mais pelo 

acompanhamento do médico; o médico disse-me logo “você sabe que os 

AVC´S vão ser seguidos?” e depois as convulsões, já esteve algumas….agora, 

portanto eu expliquei isso ao meu pai, difícil, porque eu disse-lhe “pai vai 

impossibilidade de prestação 
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acontecer isso à mãe, vai acontecer isto à mãe, aquilo, vai assim, vai assado…” 

e ele “tu estas maluca, cala-te lá, não vai acontecer nada disso”, “eu não posso 

estar aqui, eu não estou descansado, a mãe estar aqui em casa, o pai pode sair, 

a mãe pode…”, depois entretanto comprei uma cama articulada, “é muito 

complicado para os dois, é complicado para o pai, porque fica preso aqui em 

casa, o pai gosta de sair, de ir dar a sua voltinha e depois não poder ir”. Ah, eu 

portanto estava a ficar muito caro, tinha que pagar à casa do povo, para as 

deslocações, tinha que pagar a uma senhora, tinha que ter uma outra pessoa que 

lhe ia dar um suplemento alimentar, porque a minha mãe não ia estar desde as 

15h30 até ao outro dia, as 8hrs ou 9hrs sem comer e com a mesma fralda…e 

então, arranjei uma senhora que ia às 9 horas, portanto, ia duas vezes depois 

das outras pessoas irem, e dava-lhe um iogurte, um copo de leite, um chá, umas 

bolachinhas, tratava assim dela. Ao mesmo tempo para mim, isso estava a ser 

um bocado dispendioso e ao mesmo tempo a minha mãe sem ter qualidade de 

tratamento e eu não estava descansada…melhor estaria portanto, se estivesse 

numa instituição, que eu estivesse boas informações da instituição e que eu 

visse que a instituição pudesse fazer alguma coisa pela minha mãe. 
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CONTROLO CENTRADA 
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ISNTRUMENTAIS 

Quais as principais consequências que identifica depois de ter recorrido à 

institucionalização? Na sua vida pessoal? E a nível profissional? E em 

termos de actividades sociais? 

7 

Estou muito descansada com a situação, sei que a minha mãe esta a ser muito 

bem tratada, inclusivamente, quando a minha mãe entrou para lá, fez um 

tempo, ate lhe dar o 2º AVC fez fisioterapia, que recuperou muito bem, 

recuperou muito bem, isto é, não andava sozinha, mas recuperou de 

movimentar o braço e de estar, portanto, quase como antes de lhe ter dado o 

AVC, até melhor de cabeça. Porque eu achei que ela estava num sitio onde ela 

gostava, tinha companhia, pessoas que estavam com ela, ela ia para um salão e 

o salão é depois todo muito arejado e assim, portanto, com umas vidraças para 

o lado da serra, ela via natureza, as pessoas que estão ali vem a natureza, não 

reav positiva – centrada na 
qualidade de tratamento 
prestados 

 

 

reav positiva – satisfação de 
bem-estar da pessoa a quem 
presta cuiaddos 

reav positiva – qualidade das 
condições fisicas 
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Estou muito descansada com a situação, sei que a minha mãe esta a ser muito 

bem tratada, inclusivamente, quando a minha mãe entrou para lá, fez um 

tempo, ate lhe dar o 2º AVC fez fisioterapia, que recuperou muito bem, 

recuperou muito bem, isto é, não andava sozinha, mas recuperou de 

movimentar o braço e de estar, portanto, quase como antes de lhe ter dado o 

AVC, até melhor de cabeça. Porque eu achei que ela estava num sitio onde ela 

gostava, tinha companhia, pessoas que estavam com ela, ela ia para um salão e 

o salão é depois todo muito arejado e assim, portanto, com umas vidraças para 

o lado da serra, ela via natureza, as pessoas que estão ali vem a natureza, não 

estão encafuadas numa…eu também podia ter trazido a minha mãe para um lar 

em Lisboa, não é, só que nenhum lar em Lisboa que eu me estivesse 

apercebido, não é a 100%... e ao mesmo tempo em relação a aspectos 

monetárias, eu neste momento, não chega a XXXeuros e aqui não arranjava 

nada por esse valor, não é, de maneira nenhuma com as condições que nós 

temos ali, porque entro ali dentro não tem um cheiro mau, não tem nada de 

desagradavel, não vê nada fora do…portanto aquilo para mim é um hotel, 

aquilo para mim é um hotel, tomara eu quando chegar à idade, e se tiver que 

precisar que eu estivesse ali. 

reav positiva – centrada na 
qualidade de tratamento 
prestados 

 

 

reav positiva – satisfação de 
bem-estar da pessoa a quem 
presta cuiaddos 

reav positiva – qualidade das 
condições fisicas 

 

insuficiência/limitações 

 

 

reav positiv –  qualidade 
/condições  

ao nível das condições físicas… 8 

Físicas e humanas. porque são todos, tanto médicos, vão médicos todos os dias, 

como os enfermeiros, o pessoal auxiliar tudo muito carinhoso. 

reav positiva – qualidade de 
cuidados 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

9 

eu sei que…esta doença evolui numas pessoas  com mais intensidade, outras 

que menos intensidade, que chegam à fase de não saber quem são, onde estão, 

trocar a filha, por mãe, trocar o marido por irmão, ah…dizer que tem fome 

quando acabou de comer, “ainda não me deste de comer, ainda hoje não me 

destes nada de comer”, e acabou de almoçar ou de jantar “o que é que estas 

aqui a fazer, que eu faço a minha vida muito bem sozinha…”; e depois o 

agravamento da situação, onde chega depois as convulsões, o meu caso da 

minha mãe foi o AVC, mas podia não ter tido, não é, podia não ter tido, o 

AVC, e ficar por ali coitada com o Alzheimer, não é…ah, mas depois é as 

convulsões que vem seguidamente com o adiantar do Alzheimer, não é, e que 

ficam pessoas completamente sem saber o que dizem, o que fazem, o que, 

completamente a leste… 

atributos da doença – evolução 
- variabilidade 

atributos da doença: 
consequencias: 
desorientação/reconhecimento 

 

“negação” 

 

atributos : causa 

 

 

consequencias: desorientação 
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acho que essa mudança deve-se aos estudos que os senhores tem feito, e que se 

tem empenhado na situação da descoberta e de arranjar formas para que o caso, 

seja mais leve, tanto como para o cuidador, tanto para o doente, na descoberta 

da medicação etc, etc…ah, para mim, eu dava um conselho para os 

investigadores, pessoas ate que eu tenho conhecimento,  que o medicamento 

em vez de ser diário pelo menos semanal. Porque existe casos em que as 

pessoas são adversas a tomar o medicamento, por exemplo, no caso do adesivo, 

mas o adesivo diário, não é, também não resolve o problema, por exemplo, de 

um filho ou de uma outra pessoa que não esta presente todos os dias…e que se, 

por exemplo, se pudesse colocar o adesivo uma vez por semana talvez, fosse 

melhor, arranjar formas, por exemplo,  eu não falo isso porque ela não pode 

tomar os medicamentos, ela deixou de tomar o medicamento, porque fez 

alergia a tudo. Mas, no caso, de uma pessoa amiga, que a sogra que esta numa 

situação, destas, e foi enfermeira e então não quer nada de maneira nenhuma e 

não quer ninguém lá em casa e tomar medicação muito menos… e o caso de o 

adesivo diário também a nora não lhe pode por o adesivo todos os dias, 

presente todos os dias, não é. Portanto se houvesse neste sentido uma evolução 

mais, seria melhor… agora eu também dou muito valor à parte da enfermagem, 

desta juventude, que realmente se tem preocupado em também conhecer, neste 

caso como os cuidadores, como começou a doença e o que é que tem de fazer e 

não sei quê, isso também tem sido… Eles próprios é que tem que se 

empenharem, porque as próprias instituições não lhes dão nada, não lhe dão 

formação, não lhes dão, por exemplo, lá no hospital a minha mãe esta muito 

bem e não sei quê, mas eu vejo que eles não tem, ah, condições para tratar a 

doença em si, cuidarem da doença em si com aquelas características. Como 

sabe existe vários turnos, eles não ficam tão saturados, porque entra um turno 

agora outro depois, depois também não estão ali, e quando passam eles dizem 

duas ou três larachas e eles ficam todos contentes, e não sei quê…depois 

também não existe um grupo, que a hora de nós virmos para casa, eu acho que 

devia de haver um grupo de animadores e eu até sei que existem voluntários, 

para isso, mas também não deixam os voluntários entrarem, para animar, nem 

que fosse uma vez por semana, ah… 

atrib de controlo/confronto aos 
profissionais – investigação 

 

 

limitações/dificuldades de 
adesão – comportamentos de 
oposição 

 

 

expectativas quanto à evol da 
investigação – facilitar o 
processo de adesão aos 
medicamentos 

 

 

 

 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
organizacionais – insuficiência 
de formação 

 

insuficiência de 
formação/profissionais 
especializados  

 

centrada em aspectos 
organizacionais – insuficiência 
de cuidados especializados 

 

preocupação centrada em 
aspectos organizacionais –
insuficiencia de actividades de 
lazer/recreação - distractivas 
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Algum tipo de actividades onde possam estar envolvidos… 11 

Actividades eles até neste até tem, atiram abola não sei quê e não se quê, 

pronto, isso parece-me que era uma ou duas vezes por semana. Mas para mim 

não é o suficiente, se houver um animador ou uma animadora, não é, que faça 

como às crianças, que faça uma bonecadas, sei lá, umas histórias, talvez fosse 

melhor assim e muito mais…pelo menos não estão só naquela coisa de olhar 

para a natureza, isso já é muito bom, mas noutros dias em que não tem nada, 

não tem nada absolutamente. 

insuficiência de actividades 

expectativas quanto 
organização 

 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

obtida pelo médico? Informação com recurso a outros elementos? 

12 

Não  

Livros ou outros recursos? 13 

sim, sim, mas só aqui através de associação, tenho a revista, e quando venho 

cá, levo um folhetinho ou outro que chegou de novo. Mas neste momento, não 

tenho assim… 

apoio instrumental – 
associação 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 14 

ah, de uma forma geral é dizer “que esta maluca”. Por exemplo, as pessoas não 

a vão visitar, ou coisa do género, porque é muito chata, porque repete muitas 

vezes a mesma coisa, ah…porque muitas vezes, por exemplo, isso é um pouco 

verdade a minha mãe, ultimamente, coisas que, portanto, eles vão buscar o 

passado todo, não é, o presente é que não, o presente é anulado na própria 

altura, o passado é que não, então ela às vezes diz “olha tu lembraste tu fizeste-

me isto, isto, isto,” e as pessoas não gostam de ouvir, não é, e portanto… 

identificação de atitudes de 
discriminação 

identificação de atitudes 
sentidas como desagradáveis - 
incomodadas 

atributos da doença: ALT 
COGNITIVAS 

 

Agora pedia-lhe que se centre no momento do diagnóstico e nos momentos 

iniciais da doença. O que pensou sobre a possibilidade de controlo sobre a 

doença (na totalidade ou parcialmente) ao nível dos sintomas e das suas 

consequências? 

15 

Eu nunca pensei de, de ter força, de ter tido força, não é, tive força para avaliação positiva da sua 
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aguentar estes anos, porque sabia à partida que, e ainda para mais, mais 

admirada fiquei quando soube as consequências que depois, ou seja, a evolução  

da doença e que eu não ia ter possibilidade de ah…não tenho, portanto, por 

exemplo, se a minha mãe estivesse em casa eu tinha que arranjar uma pessoa, 

portanto, a tempo inteiro para estar lá em casa para tratar da minha mãe, e que 

não ia, e que tenho a certeza absoluta, que não ia dar a qualidade de vida que 

ela têm, tem medico e enfermeiro a toda a hora e eu não ia ter essa 

possibilidade. E para internar a minha mãe, para alem de ser difícil arranjar 

uma instituição, o meu pai não queria…e portanto era duas lutas, era a luta de 

eu não conseguir, e era a luta de ele não querer, que ele tratava bem dela 

sozinho, dizia ele. 

capacidade  de confronto?? 

Ausência de controlo centrada 
na evolução e consequências 
da doença – ASPECTIS 
INSTRUMENTAIS 

TENTATIVA DE 
CONTROLO ASPECTOS 
INSTRUMENTAIS 

reava positiva – qualidade de 
cuidados 

 

oposição/conflito familiar 

 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença?  

16 

Claro que sim, ah… porque sei que minha mãe esta muito bem e ele agora, 

portanto, acaba por ver que esta…e que, realmente, porque ali houve uma 

situação, eu julgo que as coisas foram logo mal conduzidas, a saída do hospital; 

porque no hospital o médico disse-me: que ele tinha falado com o medico de 

família, e que a minha mãe estaria em casa e que nem seria preciso comprar 

uma cama articulada, porque a minha mãe estaria em casa, uma semana no 

máximo…então eu disse “oh sr doutor mas eu ainda nem comprei a cama e 

tal…” e ele “ah nem compre porque a sua mãe só vai estar uma semana no 

máximo”, ora o que é que eu depreendo dai, depois de toda a evolução do 

processo, que ele, naturalmente, pensaria que a minha mãe demorava uma 

semana. Entretanto o medico, o dr, que eu levei, portanto aquela papelada que 

é preciso para andar com o processo para a frente, e não sei quê, que é para a 

ajuda do internamento dos cuidados continuados, eu fui entregar isso no 

próprio dia em que a minha mãe saiu do hospital e isso ficou dentro da gaveta. 

Toda essa papelada e essas coisas todas, ficaram dentro de uma gaveta, um mês 

depois é que eu soube que o assunto tinha ficado na mesma…ah, a minha mãe 

esteve 2 meses em casa, e eu estive 2 meses a fazer isto, a vir três dias a 

Lisboa, e três dias lá, a vir três dias a Lisboa e três dias lá, ah, portanto dai 

pode calcular, eu sou uma pessoa com 63 anos, o que é que foi, não é? Foi não 

percepção de auto-eficácia 

 

aspectos negativos –  
incompetência – explicações 
apressadas e expeditivas  

 

 

 

 

 

 

 

incompetência/menosprezo 

 

 

 

 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
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Claro que sim, ah… porque sei que minha mãe esta muito bem e ele agora, 

portanto, acaba por ver que esta…e que, realmente, porque ali houve uma 

situação, eu julgo que as coisas foram logo mal conduzidas, a saída do hospital; 

porque no hospital o médico disse-me: que ele tinha falado com o medico de 

família, e que a minha mãe estaria em casa e que nem seria preciso comprar 

uma cama articulada, porque a minha mãe estaria em casa, uma semana no 

máximo…então eu disse “oh sr doutor mas eu ainda nem comprei a cama e 

tal…” e ele “ah nem compre porque a sua mãe só vai estar uma semana no 

máximo”, ora o que é que eu depreendo dai, depois de toda a evolução do 

processo, que ele, naturalmente, pensaria que a minha mãe demorava uma 

semana. Entretanto o medico, o dr, que eu levei, portanto aquela papelada que 

é preciso para andar com o processo para a frente, e não sei quê, que é para a 

ajuda do internamento dos cuidados continuados, eu fui entregar isso no 

próprio dia em que a minha mãe saiu do hospital e isso ficou dentro da gaveta. 

Toda essa papelada e essas coisas todas, ficaram dentro de uma gaveta, um mês 

depois é que eu soube que o assunto tinha ficado na mesma…ah, a minha mãe 

esteve 2 meses em casa, e eu estive 2 meses a fazer isto, a vir três dias a 

Lisboa, e três dias lá, a vir três dias a Lisboa e três dias lá, ah, portanto dai 

pode calcular, eu sou uma pessoa com 63 anos, o que é que foi, não é? Foi não 

dormir, foi passar noites inteiras sem dormir, mesmo com comprimidos e 

depois, ainda por cima, quando a pessoa esta cansada, mas tem um ombro, 

“olha vou descansar aqui um bocadinho, agora a minha cabeça”, não. Nem 

com o próprio marido, nem com o meu pai, porque ele falava comigo que 

parecia que estava a falar com uma fera…e o único apoio que eu tinha era da 

minha filha, mas também tem a vida dela, o que é que eu posso estar a exigir, 

nem quero, porque as pessoas como vocês, jovens, que trabalham ou vão 

começar a trabalhar, vão começar a sentir que tem de dar tudo e mais qualquer 

coisa para conseguirem ser alguma coisa. E a minha filha não foge à regra, 

trabalha muito, trás muito trabalho para casa e tem uma responsabilidade muito 

grande, de maneira que e eu nem quero de maneira a sobrecarregar a minha 

filha com problemas, embora ele perceba e seja uma boa filha e uma boa neta, 

ah…esteja, portanto, evito o máximo. 

percepção de auto-eficácia 

 

aspectos negativos –  
incompetência – explicações 
apressadas e expeditivas  

 

 

 

 

 

 

 

incompetência/menosprezo 

 

 

 

 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
somota-emocionaus  

 

 

ausência de apoio emocional  

 

não sobrecarregar pessoas 
significativas 

 

 

 

não sobrecarregar pessoas 
significativas 

 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, família, amigos, ou outros 

elementos que considere importantes), no momento inicial e no momento 

presente? 

17 

Aquilo que eu considero muito importante, é assim quando for descoberta a expectativas relacionamento – 
esclarecer, estrategias 
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Estratégias foram tantas, pronto, a pessoa é repetitiva, não é, como sabem é 

muito repetitiva e nós temos que arranjar formas de forma que essas repetições 

não nos venha causar problemas à nossa cabeça, ela causa sempre, “mas temos 

que parar porque assim não pode ser”, ora…ainda arranjei uns fones e arranjei 

mais…porque eu as vezes dizia assim “senta-te aqui um bocadinho, vamos ver 

um bocadinho de tv” a minha gostava de ver essas coisas, rádio, ela foi 

adversa, o que ela gostava antes, passou por ser adversa…e depois estar 

sempre ali ao pé de mim, atrás de mim e portanto, a supervisionar…e eu dizia 

“vai-te sentar, vai sentar-te um bocadinho” e ela dizia-me “e faz assim, e faz 

assim, não estas a fazer bem” quer dizer eu era a filha miúda, para ai de 10 

anos, se calhar e ela era a mãe que estava a ensinar. “olha fica aqui um 

bocadinho, que eu vou buscar uma coisa lá a cima ou vou à casa de banho ou ia 

fazer qualquer coisa para aliviar a cabeça, ah, já ela estava no portão da 

rua…depois comecei a fechar os portões… e depois era assim, ela punha 

conversa com as vizinhas que passavam, e as pessoas diziam assim: “ah ela 

tem uma conversa tão acertada”, que ela tinha, mesmo ao telefone, se ele 

atende-se o telefone ela tinha uma conversa muito acertada…porque às vezes 

as minhas colegas diziam-me assim “ ah tu és uma exagerada, tu dizes que a 

tua mãe esta mal da cabeça, então eu telefonei para lá e ela cumprimentou” 

mas sem conhecer a pessoa “ e então a perguntar pela família tu, realmente, és 

muito exagerada”…eu chegava a casa e perguntava “olha mãe telefonou 

alguém para mim”, e ela”ah não o telefone nem tocou”, percebe, depois temos 

que arranjar, claro, não fale a pena estar a ralhar ou a dizer “então mas não 

tocou o telefone”, passa-se a frente, não à nada a fazer, nada a dizer. Ah 

também “olha então vamos ao cabeleireiro, esta muito”, “eu vou fazer um rabo 

de cavalo”, “já te disse que não vamos” tinha que pedir ao cabeleireiro para vir 

a casa “mãe vamos cortar as unhas” “ah ainda ontem as cortei”. 

 

estrategias comportamentais 

 

estrategias instrumentais – 
AFASTAMENTO  

ENVOLVIMENTO EM ACT 
CONJUNTAS 

  EVOL centrada em aspectos 
relacionais – alterações sócio-
emocionais 

 

 

estrategias comportamentais 

AFASTAMENTO 

 

PREVENÇÃO/SEGURANÇA 

ALT COMPORTAMENTAIS  

 

 

 

 

 

centrada em aspectos 
relacionais- NÃO INSISTIR 

 

TAREFAS 
INSTRUMENTAIS –BEM 
ESTAR 

Fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença, quais 

os problemas decorrentes da doença que identificou como mais 

relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou soluções? 

20 

olhe uma que era muito difícil e que eu não estava a toda a hora presente, 

qualquer uma das toalhas servia para se limpar, uma das coisas de que eu 

alterações de comportamentos 
básicos de vida diária 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

140 

 

comecei a ver, que as coisas já estavam muito mal, um bocadinho avançado. 

Uma das coisas que eu achava, para mim fez muita confusão, por exemplo, foi 

ao nível dos auto-cuidados, ao nivel da higiene.   

evolu da doença centrado em 
aspectos istrumentais – 
funcionalidade das avd 

Tomou medicação, na fase inicial do diagnóstico? 21 

Não  

No dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para realizar certas actividades, 

ou consegui fazer tudo sozinha? 

22 

Não, isso fazia tudo sozinha  

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias? Costumava 

planear algum tipo de actividade? 

23 

eu por exemplo, ela “dá-me qualquer coisa para eu fazer, quero fazer qualquer 

coisa, não estou agora aqui parada?”, não a minha não era pessoa para estar 

parada, ela dobrava as primeiras e depois já não fazia mais nada e depois ficava 

ali, “não me destes nada para fazer”, “oh mãe deite as meias para dobrar”, e ela 

“ah destes?!”, depois eu dava meia volta, vinha apanhar ar puro. 

programação de activ 

 

 

estrategias comportamentais – 
distracção 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que 

identifica como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? 

24 

eu agora praticamente não tenho problemas com ela, porque ele esta ao 

cuidado da instituição, a instituição se por exemplo, for um caso grave é a 

instituição que a leva ao hospital, mas de contrario ela tem o medico 24 horas. 

Neste momento estou descansada, só não estou descansada é porque vejo ela 

deve estar a sofrer, uma pessoa alimentada por sonda, ainda por cima, houve 

um dia em que a tiveram que a amarrar e isso faz-me confusão…porque ela 

retirava a sonda.  

reav positiva – qualidadde de 
cuidados 

 

vivencia centrada em aspectos 
concretos  -instrumentais 

 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

25 
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processo? 

Muitas coisas já não me lembro, mas os conselhos pronto, não ter assim porque 

eles queixam-se de muita coisa de que não tem, não é, dores de cabeça, dores 

no não sei quê, que a gente vê que não é, como chamar manha, e existia muitas 

coisas que eu passava um bocadinho ao lado, já conseguia controlar e saber o 

que era sim e o que era não. Mas meter isso na cabeça do meu pai, portanto que 

houve uma altura. em que o meu pai dava-me mais trabalho que ela. 

------- 

insuficiência competências 
instrumentais 

 

----- 

Como descreve as recomendações que lhe foram dadas, à momentos atrás 

referi-o o neurologista, o psiquiatra? Como descreve essas recomendações 

que foram dadas essas recomendações numa fase inicial?  

26 

Então no hospital foram nulas, “vai dando isto, vai dando isto” e pronto. No 

particular, depois no médico neurologista, o conselho que ele me disse foi 

“deixei-a fazer, deixei-a fazer” 

INSUFICIENCIA  

 

Segui-o às riscas ou foi adaptando as recomendações? 27 

Fui adaptado, não segui à risca porque se a deixa-se fazer, deixava a vir para a 

rua, e não podia fazer 

adesão parcial  - aspect 
instrumentais . legitimdasa 
pela sua utilidade objectiva 

Foi difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos ou de 

outros profissionais de saúde? 

28 

eram difíceis, na medida que a minha mãe sempre era uma pessoa, pronto 

sempre foi muito austera, portanto,  e depois com a doença fazia aquilo que 

não devia vir para a rua fazer, ou fazer coisas em casa. Por exemplo era 

desarrumar os guarda-fatos, tirava tudo para fora, desarrumar tudo. 

EV DA DOENÇA 
CENTRADA EM 
ASPECTOS SOCIO 
EMOCIONAIS 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

29 

Foram difíceis, foi muito difícil aceitar a doença. dificuldade 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura?  30 

Olhe preocupava-me se morresse à frente deles, que é quem cuidava deles, essa não estar disponível 
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era uma grande preocupação, se acontece alguma coisa, não estar presente e 

participar. 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 31 

eu acho que uma pessoa que lhe é descoberto o Alzheimer,  devia ter logo um 

acompanhamento, eu já não digo num lar, mas em casa, portanto um técnico 

que fosse a casa duas ou três horas para trabalhar o doente. Até porque ela teria 

mais respeito, do que propriamente à família com quem esta, eu já não digo 

fazer trabalho de casa ou fazer o trabalho de higiene, mas para ajuda da pessoa 

e ajudar a aliviar essas três horas que esta com ela 24.  

apoio instrumental 

 

 

apoio istrumental  . fund 
necessidade de tempo  

Recorreu a alguém para receber suporte/ajuda nessa altura? Quem mais a 

ajudou? 

32 

Ninguém, virei-me sozinha ninguém 

Como foram nesse momento a sua relação com os profissionais de saúde? 

Pode falar sobre como correram as coisas? 

33 

ah, eu não, nem sequer, eles nem me dava abertura para eu me queixar ou de 

dizer qualquer coisa, porque a gente olhe para o lado e vê tanta desgraça e não 

lhe ligam nenhuma e então se a minha me tem a mim, tem mais outro filho, 

mas só pode contar comigo, e não tenho ajuda, não é. Agora aqueles pobres 

desgraçados que estão, se calhar estão no hospital e nem eles, nem a própria 

família, nem sabe que eles tem Alzheimer 

aspectos negativos pouca 
disponibilidade/abertura 

relat por mal menor 
comparação com outros 

Como foi a sua adaptação a esta doença? O que fez para viver/sentir 

melhor? 

34 

As vezes é encharcar em comprimidos…e às vezes não critico, não o fiz, 

porque  se calhar…se calhar fui mais forte, que outras pessoas, que ainda se 

metem em drogas e em bebida, não nos levo a lado nenhum, não é, pelo 

contrário, mas pelo menos para minimizar. 

 

relat por mal menor comp com 
outreos 

Quais as principais consequências que identifica no momento do 

diagnostico, na sua vida pessoal? E a nível profissional? E em termos de 

35 
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Quais as principais consequências que identifica no momento do 

diagnostico, na sua vida pessoal? E a nível profissional? E em termos de 

actividades sociais 

35 

A nível profissional, eu por exemplo, já estava reformada. o meu marido tem 

65 anos e portanto, esta com stress de guerra. Olhe nem sei descrever, se o 

problema que eu estive com a minha mãe foi mais grave ou pelo menos me deu 

mais dores de cabeça do que com o meu marido. e depois nos fazemos coisas 

para agradar, dispense muito tempo da vida familiar, para os meus pais, e para 

agradar, neste caso, o marido, fazer coisas que a mim não me agrada,  que faço 

de contra-vontade, para o acompanhar, por exemplo ele pertence a uma 

associação de F,, ora quando eles vão para lá, eles só falam em guerra, e eu sou 

contra a guerra, já vi-o, e isto e quase de semana à semana, que se dão estes 

encontros, eu não digo que a ele não lhe faça bem, falar sobre o assunto, agora, 

mas ter que levar com isso é muito, muito chato. Por vezes esquivo-me mas 

nem a todas eu posso me esquivar. 

 

 

vivencia centrada 
em aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 36 

Alterou, por um lado, porque eu estou descansada no sitio onde ele esta onde é 

bem tratada e cuidada. só não se alterou, porque não estou descansada  tanto 

quanto isso, porque telefono todos os dias para saber como é que ela está, essa 

é a primeira. E segundo, a distância que estou dela, não fico bem com a minha 

consciência se a não for ver de 2 em 2 semanas. 

tranquilidade 

 

vivencia centrada em aspectos 
sistemas: 

responsabilidade/dever___ 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? 

37 

Gostaria de estar mais perto dela, isso gostaria. Mas por outro lado não posso 

ser egoísta a ponto de a ter mais perto de mim do que de meu pai. O meu pai, 

assim, esta mais perto e pode ir lá com mais frequência. 

distancia 

tentativa de compromisso mal 
menor 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Houve mudança? 38 

as minha fontes de suporte, eu nunca tive fontes de suporte… ausência de fontes de suporte 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

39 
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Cansaço, cansaço físico e psicológico cansaço físico e psi 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

40 

Quando tenho energia, portanto e tenho força, meto-me lá no meu quintal a 

tratar das plantas. Quando não tenho gosto de fazer umas pinturitas, pintar 

umas caixas, e vou-me distraindo com essas coisas, o pouco tempo que tenho. 

act distractivas – act de prazer 

Existe algo coisa que possa contar, e que me ajude a compreender um 

pouco melhor toda a sua vivência? 

41 

portanto uma coisa que eu posso dizer, é que neste anos todos, foi logo por ai 

que eu comecei, não tive ajuda de ninguém. nem por exemplo, a minha mãe, a 

não ser aqueles 2 meses em que ela esteve acamada, mas era ate as 4 horas 

podiam ir la a casa, dar o almoço e o lanche e mudar duas vezes as fraldas, as 

outras fraldas que eu tinha necessidade de mudar, mudava eu sozinha. E depois 

tenho uma casa grande aqui e lá e tenho que limpar as duas, e tenho que fazer 

tudo, tudo.  

ausência de apoio instrumental 

 

 

VIVENCIA CENTRADA EM 
ASPECTOS SOMOTA-
EMOCIONAIS 
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Quais os primeiros sinais que a levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

Ah, começaram a haver muitos problemas com a questão de ir aos sítios e 

roubar, ah… de não me dar dinheiro, perguntava “ a reforma” e ele dizia… as 

pessoas a queixarem se que ele entregava e dizia “olhe tome, tire…”. A fazer 

aquilo, a ir aos carros com a chave e eu preocupada, eu só tinha medo que ele 

fugisse, até pensei em pôr-lhe uma identificação, que eu sabia que as pessoas 

com Alzheimer, eu suspeitei ao princípio, só que não aceitei a doença, não a 

aceitei “porquê eu? Porquê é que está a acontecer a nós, a nós os dois. 

acumulação de alterações 
comportamentais;   

 

 

 medo 

revolta/raiva 

 

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os 

primeiros sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico. Como foi esse 

percurso, a quem recorreu? 

2 

Ele já andava em psiquiatria com a dr, no Hospital S, e depois ela mudou para o 

hospital do X, e como era nossa, muito nossa amiga, fez, nós andávamos já 

muito, ele queria-me matar e isso preocupava também os meus filhos, fomos ter 

com ele, e ele arranjou maneira da residência ser, a parte burocrática, e depois 

ele esteve lá internado e quer dizer ficou melhor. Ele fazia, uma vez fez coco à 

porta do prédio, ah credo. Foi muita coisa…ele ficou melhor depois de sair do 

hospital, teve internado, ficou melhor. Veio para casa mas depois as coisas 

começaram outra vez a evoluir. Houve a fase de muita agressão, sempre 

exaltado com tudo, agora não, está na fase calmo, carinhoso até. 

antecedentes psiquiátricos 

relação confiança – aspectos 
relacionais 

EV DA DOENÇA 
CENTRADA EM 
ASPECTOS 
RELACIONAISalterações 
comportamentais – 
hostilidade 

EVOL 
CENTRADAalterações 
instrumentais – 
funcionalidade – actividades 
básicas de vida diária 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais: 
hostilidade/calmo/carinhoso 

Nessa fase teve apenas o acompanhamento da psiquiatra? Teve 

necessidade de recorrer a outro profissional de saúde? 

3 

Foi com a psiquiatra e depois ela indicou-nos um neurologista no hospital A, 

também foi a um neurologista.  

recomendações 
instrumentais 

Pode contar-me como correram as coisas, nessa altura? Foram feitos 4 
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Pode contar-me como correram as coisas, nessa altura? Foram feitos 

alguns exames, quando foi informado sobre o diagnóstico? 

4 

não a medica dá-me a impressão que me escondeu-me muito, escondeu-me 

muito. Eu as vezes perguntava, e ele escondeu-me muito. 

falta de informação/ 
esclarecumento, NÃO LHE 
DISSE TUDO O que sabia 

Só depois de ter ido ao neurologista é que foi informada do diagnóstico? 5 

depois de ter feito uns exame e muita conversa, ele ia respondendo. E depois fui 

informado pelo neurologista. 

critérios cientificos 

O que sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela (a gravidade, o 

que a causou, as consequências que provocava, a sua evolução?  

6 

eu comecei a ler muitos livros.  depois disso é que eu comecei a ler vários 

coisas que me arranjam, livros até sobre o acompanhamento da pessoa com 

Alzheimer. um familiar meu esta num laboratório ele consegue, assim, 

panfletos e coisas e depois eu absorvo isso tudo e dá-me livros. 

estratégias comportamentais – 
inf/compreensão da doença 

 

Nesse momento recorreu essencialmente a livros, panfletos… Recorreu a 

alguém para receber informação? Informação obtida do médico? 

Informação com recursos a outros elementos? 

7 

Foi com a neurologista. informação - neurologista 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

8 

é uma doença crónica, que não tem cura, muito embora eu as vezes tenha 

esperança que haja um milagre, pronto, a gente agarra-se a tudo. Não eu sempre 

fui religiosa e agora então. 

atributos da doença: 
SEVERIDADE; cura 

religião/espiritualidade 

os conhecimentos que tem hoje da doença é diferente do passado? A que se 

deve essa alteração? Deve-se as suas leituras, alguma formação… 

9 

Não foi com a ajuda dos médicos INFvalorização do papel dos 
profissionais 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 10 
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Eu ando em psiquiatria. PROCUTAapoio 
instrumental – psiquiatra; 
informação 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 11 

Não estão, não aceitam, discriminam um bocadinho. Porque eu aqui há tempos, 

o presidente lá do lar, eu estive-lhe a contar, que vão muitas vezes sair e não 

vai, vão pessoas de cadeiras de roda, porque é que não o levam. Eu até lhe disse 

que: “antigamente é que as pessoas escondiam os filhos”, dá impressão que está 

a acontecer com ele. E, as vezes, há lá festas e ele não vai, fica cá em baixo, na 

enfermaria; ou tem medo que ele comece a gritar de vez em quando dispara. 

Quer dizer ele devia ser mais estimulado…pois há ali uma falha, há uma 

falha…se ele estivesse em casa, se calhar eu podia, mas pois… mas como é que 

eu posso, logo por azar fui operada ao joelho. Eu pergunto, estou sempre a 

perguntar: “Porquê eu? Mas porquê é que eu não posso ajuda?”, olhe culpo-me, 

às vezes culpo-me a mim. 

 

identificação de atitudes de 
preconceito e duscriminação 
– tratado de forma diferente 

 

 

falta de actividades/INSU 

 

REVOLTA:sentimentos de 
culpa – por não ter 
capacidade física/emocional 
para cuidar 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo sobre a doença na 

totalidade ou parcialmente no momento do diagnostico. O que pensou 

sobre a sua possibilidade de controlo sobre os sintomas e consequências da 

doença? 

12 

A minha filha diz que eu, às vezes, já lhe respondia, dava impressão que já 

estava farta, mas eu não dava por isso, não dava; “oh mãe tu às vezes” “já 

vou…”, assim com uma voz que estava já saturada, mas eu não sentia isso, e 

ela “oh, mãe mas tu fazias”. 

Vivencia centrada em 
aspectos somato –emocionais 
– saturação –  

no momento do diagnostico? 13 

“Fiquei aterrorizada!”, “Fiquei aterrorizada!”. Porque ele estava, quando ele 

estava no hospital do X, comecei-me a aperceber-me que até tinham um guarda 

para eles não virem, quer dizer, senti mesmo, pronto… que ele queria vir 

comprar jornais cá em baixo, no hospital, podia-se perder…fazia-me impressão, 

ir lá, e que ele estava quase guardado, parecia quase um polícia, mas com 

necessidade, para não deixar as pessoas andarem a deambular pelo hospital 

ameaça 
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“Fiquei aterrorizada!”, “Fiquei aterrorizada!”. Porque ele estava, quando ele 

estava no hospital do X, comecei-me a aperceber-me que até tinham um guarda 

para eles não virem, quer dizer, senti mesmo, pronto… que ele queria vir 

comprar jornais cá em baixo, no hospital, podia-se perder…fazia-me impressão, 

ir lá, e que ele estava quase guardado, parecia quase um polícia, mas com 

necessidade, para não deixar as pessoas andarem a deambular pelo hospital 

fora. 

ameaça 

 

Que outros elementos ou pessoas considerou importantes no controlo da 

doença e suas consequências? No momento diagnóstico e nos momentos 

iniciais que elementos considerou importantes (médicos, família, amigos), 

no controlo dos sintomas e das consequências da doença? 

14 

Não, nessa altura pensei assim “oh meu deus, vamos dar trabalho aos filhos, eu 

não consigo”. Então pensei ir para um lar, mas tinha pena de o mandar sozinho, 

quer dizer estive lá com ele, estávamos num quarto. Claro ele fazia disparates, 

acordava de noite, queria ir trabalhar ele dizia “ ah ajuda-me a vestir, que eu 

vou trabalhar”. E as vezes, ele andava de cadeiras de rodas, e depois queria que 

o tira-se da cadeira para a cama, e eu as vezes pegava nele, as empregadas não 

vinham logo, claro a gente tocava, mas não apareciam logo. E quer dizer, 

pegava nele, e ele a escorregar, nunca chegou ao chão, assim, de chapa, mas 

chegava ao chão, sempre a escorregar sobre o meu corpo. Eu dizia “X sabes é 

que eu não posso”, a gente não tem força para…eu sentia-me bem, assim, lá 

com ele, lá no quarto, sentia-me bem. 

RESOL PLA DE PROBL– 
sobrecarregar/preocupar os 
filhos 

  

 

tentativa de controlo 
relacional - s 

 

quer ao nível da psiquiatria, psicologia, neurologia que elementos 

considera importantes nessa altura, no controlo dos sintomas e 

consequências? 

15 

foi bom, foi uma ajuda grande,  foi uma ajuda grande, tanto…da psiquiatra, ele 

ajudou-nos muito e deu-nos várias indicações…ele já se esquecia, quer dizer 

ele teve problemas sexuais, e depois a médica mandou-o ir a  um sexólogo e ele 

depois não foi…mas quando ele reagia, chorava e dizia-lhe “oh filho, não te 

importes, deixa lá, o amor…”, quer dizer, tentava sempre, que ele chorava 

mesmo, foi uma coisa horrível, ultrapassar isso foi horrível. 

 

recomendações instrumentais 

 

Tentativa de controlo 
aspectos relacionais 

Neste momento o que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na 

totalidade ou parcialmente) na doença, em termos de sintomas 

(comportamentais, psicológicos ou emocionais) e consequências? Até que 

ponto considera que tem algum controlo sobre os sintomas e consequências 

da doença? 

16 
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Eu dá-me impressão que agora, quer dizer, quando ele diz coisas, já não estou, 

não, tento a bem dizer-lhe as coisas, que às vezes ele dizia “o meu pai…”, mas 

dizia uma asneira, “o meu pai não vem cá?” e eu “ah filho tem calma”, que eu 

antigamente dizia-lhe “já morreu, não te lembras”; agora não “ele qualquer dia 

vem cá”. Quer dizer tento, estou melhor, nesse aspecto estou melhor, para ele 

não ficar alterado, pois. 

atribuição de controlo a si 

auto-controlo – centrada  nas 
competências 
comportamentais 

 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

17 

Dá-me a impressão que sim, portanto, ele agora, neste momento, acho que está 

numa fase boa, da doença, Já esteve pior, muito pior. Eu tenho a impressão que 

sim, tenho, a impressão não, tenho a certeza. Também o meu comportamento 

era quando ele dizia “olha já morreu” ou isto, agora tento “olha vem cá a 

pessoa”. E quando ele diz que tem outro filho, eu digo “então diz-me onde ele 

está, que eu vou lá vê-lo”, pronto mas ele…mas agora pensei dizer o nome, foi 

por mim própria, comecei a analisar, será que ele esta a vir atrás e é o filho que 

morreu, porque ele morreu de uma forma trágica e eu fui a culpada. Isto esta 

gravada em mim, e vai até morrer. Porque o bebe era pequenino, e tinha a 

caminha dele ao pé da cama, o meu marido disse-me assim “olha eu vou dormir 

para a sala, porque eu não tenho dormido” porque ele chorava muito de noite; o 

que é que eu fiz, tirei o bebe para o meu lado, para a cama; não sei como é que 

foi, o meu braço, ao adormecer, o braço direito cai sobre o bebe. Quando o meu 

marido chegou a quarto, tenho as palavras dele: “ah que mataste o menino”. 

Essas palavras estão gravadas, e eu começo a pensar que sim, mas ele ainda 

estava quente, mas a pessoa nova, em vez de ir logo para o hospital, não, ainda 

fui chamar a minha mãe, perdeu-se ali muito tempo. Quando chegou ao hospital 

estava já mesmo, ainda lhe deram uma injecção, mas ele não recuperou, ficou 

“abafadinho” coitadinho. Mas a pessoa a dormir, mas a culpa, tenho a culpa cá 

dentro. E sofro com isso e a pessoa quanto mais velha está, mais as coisas vem 

ao pensamento. Coisas que a pessoas, tive a culpa, mas não tive… aflição. Tive 

mais filhos, pronto…eu às vezes ia ao médico, eu andei, fui operada à barriga e 

não podia ter mais filhos; e era o que o médico dizia, o ginecologista: “não mas 

percepção AUTO-EFICÁCIA 

 

envolvimento – 
DISPONIBILIADEintegração 
da perspectiva 

 

 

VIVENCIA CENTRADA 
EM ASPECTOS 
RELACIONAIS - sentimento 
de culpa – acontecimentos 
anteriores 
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Dá-me a impressão que sim, portanto, ele agora, neste momento, acho que está 

numa fase boa, da doença, Já esteve pior, muito pior. Eu tenho a impressão que 

sim, tenho, a impressão não, tenho a certeza. Também o meu comportamento 

era quando ele dizia “olha já morreu” ou isto, agora tento “olha vem cá a 

pessoa”. E quando ele diz que tem outro filho, eu digo “então diz-me onde ele 

está, que eu vou lá vê-lo”, pronto mas ele…mas agora pensei dizer o nome, foi 

por mim própria, comecei a analisar, será que ele esta a vir atrás e é o filho que 

morreu, porque ele morreu de uma forma trágica e eu fui a culpada. Isto esta 

gravada em mim, e vai até morrer. Porque o bebe era pequenino, e tinha a 

caminha dele ao pé da cama, o meu marido disse-me assim “olha eu vou dormir 

para a sala, porque eu não tenho dormido” porque ele chorava muito de noite; o 

que é que eu fiz, tirei o bebe para o meu lado, para a cama; não sei como é que 

foi, o meu braço, ao adormecer, o braço direito cai sobre o bebe. Quando o meu 

marido chegou a quarto, tenho as palavras dele: “ah que mataste o menino”. 

Essas palavras estão gravadas, e eu começo a pensar que sim, mas ele ainda 

estava quente, mas a pessoa nova, em vez de ir logo para o hospital, não, ainda 

fui chamar a minha mãe, perdeu-se ali muito tempo. Quando chegou ao hospital 

estava já mesmo, ainda lhe deram uma injecção, mas ele não recuperou, ficou 

“abafadinho” coitadinho. Mas a pessoa a dormir, mas a culpa, tenho a culpa cá 

dentro. E sofro com isso e a pessoa quanto mais velha está, mais as coisas vem 

ao pensamento. Coisas que a pessoas, tive a culpa, mas não tive… aflição. Tive 

mais filhos, pronto…eu às vezes ia ao médico, eu andei, fui operada à barriga e 

não podia ter mais filhos; e era o que o médico dizia, o ginecologista: “não mas 

a senhora já tem”, pronto já tinha tido 3, depois. 

percepção AUTO-EFICÁCIA 

 

envolvimento – 
DISPONIBILIADEintegração 
da perspectiva 

 

 

VIVENCIA CENTRADA 
EM ASPECTOS 
RELACIONAIS - sentimento 
de culpa – acontecimentos 
anteriores 

 

 

 

 

 

 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo e no 

confronto com doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, 

psicólogos, família, amigos, outros que considere importantes)? 

18 

é tudo importante, o apoio que a gente vá tendo, ajuda-nos a ir para a frente. 

Muito embora eu esteja sempre revoltada, sinto uma revolta, “porquê nós?”, 

que estávamos tão bem, estávamos em casa os dois, íamos almoçar fora, ele 

gostava muito de ir ao P, “olha vamos no alfa”,ele já não queria guiar era muito 

longe,  apanhávamos o comboio e íamos lá, almoçávamos; de vez em quando 

ficávamos na pensão…quer dizer havia uma compensação boa, porque agora 

estávamos os dois sozinhos, reformados, tínhamos mais tempo para os dois, 

logo a seguir… Ele gostava de andar na rua com a mão dada, coitadinho. 

Depois, a psicóloga, claro ele tinha problemas, mas nunca deixou de ir a casa, 

pediu-me perdão “tu não és merecedora daquilo do que eu te fiz” e agora ele, 

atribuião de 
controlo aos prof 

vivência – revolta 

 

 

 

vivência - revolta 

 

-  
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Quais os problemas decorrentes da doença que identificou como mais 

importantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou 

soluções? 

20 

até dinheiro, que ele não me dava a reforma e eu escondi isso aos meus filhos, 

não lhes disse. Então o que é que eu fiz, eu tinha um cartão do banco, e a 

pessoa ia comprar credito, era a credito, depois chegava ao fim do mês, a 

pessoa ia pagando o que lá dizia, mas ficava uma parte por pagar. De maneira 

de que quando eu fui para o lar, eles aperceberam-se, ai tiveram que pagar, 

deduziram o valor que eu devia. Mas foi a única forma que eu, eles diziam-me 

“mas porque é que não nos contaste que nós tentávamos resolver”, sempre a 

esconder, queria vencer sozinha. 

RESOL PLAN DO 
PROBLEMA 

Nessa altura tomou medicação regularmente? 21 

Pois eu tomo, já tomava, e depois para acalmar e para a tensão arterial. Eu 

sempre tomei medicação muitos medicamentos e agora…tomei anti-

depressivos e continuo a tomá-los ainda. 

medicamentos – 
antidepressivos 

problemas de saude – tensão 
arterial 

Nos momentos iniciais, no dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para 

realizar certas actividades, ou conseguia fazer tudo sozinha? 

22 

Não eu arranjei uma pessoa lá para casa, e ajudava-me nas tarefas. estratégias comportamenal – 
apoio instrumental – 
empregada 

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias, nesses momentos 

iniciais? Costumava planear algum tipo de actividade? 

23 

Saiamos muito, nessa altura ainda andava, íamos almoçar fora, ele gostava 

muito, ele sempre teve a mania dos comboios…porque ele teve um problema 

deste pequeno, não foi feliz, a mae saiu de casa, foi criado por uma madrasta. E 

a mãe contou-me, mais tarde, que ele ate dizia que queria matar-se debaixo, ele 

era atraído pelos comboios, não sei, gostava muito de andar de comboio, e 

quando íamos eu via a cara dele alegre. 

estrategias comportamentais – 
valorização das actividades 
de lazer 

Aproveitava os dias para passear, os dois presentes… 24 
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Exactamente, exactamente, ele dizia “vamos…”, claro a reforma nessa altura 

dava, porque não havia pagamentos de lar, nem nada, agora é que esta pior, mas 

vai-se conseguindo, deus ajuda. 

económicas/financeiras 

religião/espiritualidade 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

25 

eu peço a deus para me ajudar, mas estou sempre a perguntar “porquê?”, a 

pessoa faz a pergunta, mas depois logo, começo a rezar e a dizer “meu deus me 

perdoe eu tenho que aceitar”, eu falo muito sozinha. E tenho um retrato dele 

sempre ao pé, quando à qualquer coisa, pareço uma maluquinha, as vezes 

parece que da impressão que já estou a ficar maluca, falo com ele, falo para o 

retrato. 

religião/espiritualidade; 
vivência – revolta  
religião/espiritualidade 

 

espiritualidade 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais importantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como 

encontra soluções para os resolver? 

26 

também tenho a ajuda dos filhos, ajudam-me a resolver, não é que me “deiam” 

nada monetariamente, graças a deus não, a gente consegue. eu tinha vendido a 

outra casa, e comprei esta mais barata, e fiquei com dinheiro, mas também não 

gosto de mexer nesse dinheiro. Os meus filhos até me dizem “oh mãe esse 

dinheiro também é teu”, mas eu privo-me sempre, eu até pago os medicamentos 

dele com a minha reforma, que é para não “és parva, porque é que não vais 

mexer”, mas parece-me que aquele dinheiro é sagrado, não sei. 

apoio instrumental – filhos 

 

 

-  

Qual é o problema da doença que identifica como mais importante? 27 

é quando ele me deixar de me conhecer, isso faz-me, eu às vezes penso nisso. 

Agora ele fala, pronto diz umas coisas acertadas, outras não. Mas naqueles 

bocadinhos eu vou dar amor, mas também recebo. Porque ele diz “olha gosto 

muito de ti” e a pessoa parece que… 

reconhecimento 

 

Sreav positivaatisfação - 
reciprocidade 

Toma medicação regularmente? 28 

Muito, olhe tenho uma caixa para o pequeno-almoço, esta tudo na mesa, para o  
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Muito, olhe tenho uma caixa para o pequeno-almoço, esta tudo na mesa, para o 

pequeno-almoço e jantar; e depois diz pequeno-almoço, jantar…continuo a 

tomar o anti-depressivo, para o colesterol, para a tensão arterial porque quando 

estou mais nervosa isto sobe tudo. 

 

estrategias 
medicamentosa 

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

29 

Não o jantar eu consigo fazer, encosto-me bem ao balcão, tenho sempre o 

andarilho perto, posso cair. Mas a minha preocupação é o ombro, porque eu já 

tive dois isquémias, transitórios, deixei de fala e sou uma pessoa que gosta 

muito de falar, já me deu duas vezes. Uma vez foi, eu estava a cozinhar, ele 

estava a tomar banho, não ouvia eu a chama-lo, olhe depois olhe não conseguia 

articular. Olhe tenho tido doenças, olhe vou ultrapassando, tive um tumor na 

barriga, fui operada, depois mais tarde, apareceu-me um lipoma era benigno, 

também fui, Agora foi o joelho, pus uma prótese, olhe tem sido coisas assim. 

acho que a religião, para mim, ajuda-me. 

limitações na autonomia 

preocupações – problemas de 
VIVENCIA CENTRADA 
NO RENDIMENTO 
DISFUNCIONAL DO 
CORPOsaude 

 

 

 

 

 

 

religião/espiritualidade 

Quais os motivos que o levaram a recorrer à institucionalização? Que 

motivos a levaram a recorrer ao lar? 

30 

Foi para não dar trabalho aos filhos, foi o meu pensamento. Ele não me dava a 

reforma, eu estava a me endividar, mas eu julgava que pagando o que lá dizia 

ficava tudo incluído, estúpida, quer dizer eu pagava uma parte, mas outra parte 

ficava… E nessa altura sentia cansaço, também, passou a altura, em deixei de 

ter medo, deixei de ter medo, porque ele com a bengala a ideia dele, as filhas 

uma vez, ele queria sair, queria vir para as rua, porque ele até conseguia descer, 

eu moro no 12º andar, e ele conseguia, ele não ia no elevador, ele ia descendo, 

descendo, e as minhas filhas atrás dele. Portanto, ele tinha sentido de fuga. 

evitamento 

alterações comportamentais 

 

VIVENCIA CENTRADA 
EM ASPECTOS SOMATO-
EMOCIONAIS 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal?  31 

eu senti que seria bom, era um recurso bom, tanto que eu estive lá com ele, 

como ele estava no mesmo quarto, eu ia vivendo ali com ele 

satisfação – envolvimento no 
cuidar  
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e que consequências é que identificou nas sua vida, o facto de ter recorrido 

a uma instituição? 

32 

Não, não, não pensei, pensei pronto é para fazer bem, era para estar com ele, 

fazia-me impressão, “olha vai para ali”…mas agora fiz, eu estava-me a fechar, 

e a médica de lá, queria só estar às escuras, depois levava a vida a rezar, as 

minhas filhas chegavam lá e ralhavam comigo, as empregas “a senhora levante-

se, não trazemos o lanche”, e eu “paciência não como”, era tirada da cama, 

quase a mal. 

 

bem estar emocioanl 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

processo? Já me falou na psiquiatra, na neurologista. Nesse momento, não 

sei se recorreu à psicologia? 

33 

Não, mais tarde, fiz-me sócia e vinha do lar e foi sempre dr (psicóloga), que me 

aconselhava, que me acompanhou. 

ASPECTOS RELACIONAIS 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

processo? 

34 

Eu tive ajudas, tive ajudas, eu até apresentava o problema do lar, e pronto e a 

psiquiatra dele, também me ajudou bastante, recorri muitas vezes a ela. Eu tive 

ajudas, graças a deus, tive. 

 

aspectos relacionais 
disponibilidade 

 

Como foi a sua a adesão a essas recomendações (todas, algumas)? Que 

motivos a levaram a aderir ou não? 

35 

Aceitava-as, aceitava-as.  adesão – aspectos 
categoriais  

Segui-o às riscas ou foi adaptando? 36 

Os medicamentos, tudo; ele tomava, pois muitos medicamentos. agora diz que 

saiu um medicamento muito bom para o Alzheimer, mas a médica não o 

 

estrategias 
comportamentais – 
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aconselha, porque pode ter interferências, ele já tem pacemaker, pode haver, é 

diabético, embora eu leve uns pastelinhos de nata, mas é uma vez pode semana, 

ele pergunta logo “o que é que trazes?” e eu “é uns bolinhos”. 

proporcionar pequenos 
prazeres 

Foi difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos ou de 

outros profissionais de saúde? 

37 

Eram fáceis  

No momento presente, como descreve as recomendações que lhe são dadas 

pelos médicos ou outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos 

de utilidade e ajuda para os seus problemas? 

38 

Fui sempre bem recomendada, graças a deus, fui sempre, só tenho a dizer bem 

de toda a gente. 

avaliação categorial positiva  

 

Costuma aderir a estas recomendações (todas, algumas)? Que motivos a(o) 

levam a aderir ou não? 

39 

Adiro sim senhor. É para bem, para meu bem e para ele, pronto. Se estiver bem 

ao pé dele, eu acho que uma pessoa estiver bem ao pé de um doente, transmite-

lhe paz, se eu vou para lá nervosa, é pior. 

adesão – aspectos 
instrumentais 

TENTATIIVA DE 
CONTROLO -DIALECTICA 
CUIADADOR-DOENTE 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

40 

Eu não podei ir a lado nenhum, que ele não deixava, iam cartas lá para casa, 

que eu pertencia a uma associação de pessoas de idade que pertenciam a uma 

companhia de aviação, havia muitas festas, ele não ia, e não me deixava, as 

vezes por coisas que me saiam, rasgava; ele dá-me impressão que ele queria 

que eu estivesse sempre ali ao pé dele. Depois, as vezes, demorava, ia ao 

supermercado, ele chamava logo os filhos “então a mãe foi à rua e não à meio 

de aparecer”  

restrição da autonomia; 

restrição das actividades 
sociais; 

 

 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura?  41 

Que ele fugisse, tinha muito medo que ele me fugisse e depois eu não sabia alterações comportamentais – 
vulnerabilidade 
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dele. Uma vez na rua, eu a agarra-lo, depois passou um rapaz que eu conhecia, 

lá do sítio, e o rapaz coitado teve medo, como eu estava a agarrá-lo. 

INCAPACIDADE D E 
CONFRONTO 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 42 

Ter apoio…tive o apoio dos filhos, depois de tudo isso é que eu me comecei a 

mexer, também ajudas para mim e para ele. Foi ali 2 anos e tal que… 

apoio emocional/instrumental 

Nesse momento Recorreu a alguém para receber suporte/ajuda? Quem 

mais a ajudou? 

43 

Nessa fase foi a  dr, a psiquiatra, é que me ajudou. Depois mais tarde, é que me 

inscrevi na associação do Alzheimer e a partir dai vim sempre, sempre.  

psiquiatra – apoio  

associação – apoio 

No momento do diagnóstico como foram nesse momento a sua relação com 

os profissionais de saúde? Pode falar sobre como correram as coisas? 

44 

Eu respondia a todas as perguntas, pedi auxílio. centração na sua perspectiva 
– colaboração 

solicitar apoio instrumental 

No momento inicial quais as principais consequências que identifica, na 

sua vida pessoal? E a nível profissional? E em termos de actividades 

sociais? 

45 

No momento inicial muita tristeza, preocupação quanto ao futuro. Deixei de 

conviver com as pessoas, escondia-me um bocado, faziam-me convites e 

eu…mas isso ainda hoje. 

tristeza – perda 

expectativas negativas do 
futuro 

restrição sociais 

isolamento 

Nesse momento como foi a sua adaptação a esta doença? O que fez para 

viver/sentir melhor? 

46 

Foi numa altura em que eu pensei “vou pedir ajuda, e vou pôr-me lá” estratégias comportamentais 
PROCURA DE APOIO 

E como foi a sua adaptação á doença no momento do diagnóstico? Como 

viveu esses momentos? 

47 

foi triste…muita tristeza, muita preocupação, muita… VIVENCIA CENTRADA 
RELACIONAIS E SOCIO-
EMOCIONAIStristeza 
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(perda) 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 48 

Talvez eu agora tenha mais força para viver, e vou lá, e vou pronto, com outra 

disposição; de dar amor, pronto, também recebo.  

REAVsatisfação – 
reciprocidade de expressões 
emocionais 

Esta mais disponível para dar, para transmitir tudo aquilo que sente? 49 

Exactamente, somos casados há 55 anos.  

Quais são as suas preocupações presentes? O que hoje mais a preocupa? 

Em relação ao futuro? O que mais a preocupa? 

50 

a minha ideia, as vezes, estou sozinha e penso “oh meu deus, eu não quero que 

ele morra,  mas não me deixes morrer antes dele”, porque tenho medo que 

depois não o vão vê-lo,  porque ele deixa de reconhecer os filhos, preocupo-me 

com isso… eu assim, pronto, vou, agora tenho pedido ajuda, mas antigamente, 

antes de ser operada, ia lá muita vez, metia-me no comboio, de 

transportes…mas para o mês que vem já começo a ir, se deus quiser. 

VIVENCIA CENTRADA 
NA PERDA RELACIONAL 
E SOCIO-EMOCIONAL 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 51 

Eu gostava que ele viesse para casa, mas eu estou, estou infeliz, porque também 

não estou bem, como é que eu fazia? Tinha que meter pessoal, e não há. E 

depois meter-lhe a fralda, custa-me muito meter a fralda, faz-me confusão. 

VIVENCIA CENTRADA 
EM ASPECTOS SOMATO-
EMOCIOANAIS 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

52 

estou sempre acompanhada, aqui, no aeroporto, nos serviços e tenho a medica 

de família, também, que sabe ouvir as pessoas de idade, gosto muito dela. 

 

ASPECTOS RELACIONAIS 
– COM EMPATICA 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde? 

Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

53 

é boa, ainda ontem fui ao fisiatra pedir para ele dar mais 15 sessões. E ele 

achou que eu estou muito melhor, que eu andava só com as canadianas, agora 

vivência confunde-se - 
avaliação da evolução do seu 
estado de saude - positivo 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

158 

 

é boa, ainda ontem fui ao fisiatra pedir para ele dar mais 15 sessões. E ele 

achou que eu estou muito melhor, que eu andava só com as canadianas, agora 

vou me equilibrando, mas sozinha não vou. 

vivência confunde-se - 
avaliação da evolução do seu 
estado de saude - positivo 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

54 

Não poder lá ir, as vezes todas que eu quero, estou dependente, estou 

dependente, isso magoa-me. Por isso eu estou a ver se tenho força para começar 

a ir. 

sentimento de culpa - 
vivência – centra-se na sua  
perda de autonomia que a 
impossibilita de estar presente 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? 55 

olhe já me estou a conformar, as vezes revolto-me e pergunto coisas que não 

devo perguntar. 

aceitação por compromisso 
mal menor - conformar 

revolta 

O que faz para viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  56 

Falo muito com ele, tenho sempre o retrato ali ao pé, parece que estou a falar 

com ele. 

espiritualidade 

Sente que esta presente de alguma forma? 57 

Sim, é verdade, é verdade…  

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? Algo que ainda não foi abordado que 

ache importante e que faça a diferença em relação a toda a minha 

compreensão relativamente à sua experiência? 

58 

é pena que não haja que um medicamento, que não descubram, um 

medicamento para a doença, pelo menos para não evoluir… porque há varias 

fases, e a pessoa tem que estar preparada para a queda e não estou preparada, 

sou uma pessoa fraca, penso eu que sou uma pessoa fraca. 

insuficiência no 
controlo/cofronto com 

vulnerabilidade –
competências emocionais 

 

Mantém, uma esperança na descoberta de um medicamento, que seja 

possível minimizar de forma mais eficaz a evolução da doença? 

59 

Eu tenho esperança, exactamente, eu tenho esperança, pode não ser já no meu 

tempo, mas que seja para outros.  

esperança na evolução dos 
conhecimentos da medicina 
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Código:CI10 

Quais os primeiros sinais que o levaram a suspeitar da existência de um 

problema de saúde? 

1 

o que chamou a atenção foi portanto ela usar de agressividade e também às vezes 

já ela não lavava a loiça, lava eu e depois ela pegava no pano de limpar a loiça e 

encharcava o pano todo. Foi isso os primeiros sintomas. 

perc de comport anormais 

Foi o que o chamou a atenção que poderia haver um problema de saúde? 2 

E foi quando a minha filha, desconfiou do que estava a passar, e fui com ela a um 

medico, aquilo principiou com uma arteriosclerose. Primeiro andou numa 

psicóloga, e depois ainda fui para o Hospital Júlio de matos, mas que nada 

faziam e depois tive de ir então um médico particular, a um neurologista. A partir 

dai então ele disse que os medicamentos que ela estava a tomar, que era o Ebixa, 

que aquilo nada lhe fazia. Que aquilo não tinha cura, mas que em vez disso 

passaria a tomar o Arisept, 

 

atributos da doença –causas 

mudança de médico – 
confrontativo 

limitações e dificuldades do 
sist. Saude quanto ao 
confronto/controlo dos 
sintomas 

atributo da doença: cura 

Foi o percurso ate ao possível diagnostico? 3 

No entanto, logo no Hospital Júlio de Matos a doutora viu-o lá umas vezes. E a 

própria doutora começava a perguntar “o que é isto”, e ela respondia “o que é 

isto” resposta dela utilizava a mesma frase. Mas assuntos de, fazer traços para 

ver como ela fazia, portanto…e depois ela disse “o que ela tem já é Alzheimer”, 

já não respondia nada certo   

 

percepção acumulação  

E depois foi ao neurologista? 4 

Depois, então, como no hospital Júlio de matos, não receitavam mais nada, 

aquele medicamento que era o ebixa e então aconselharam para ela ir a um 

neurologista. A partir dai fomos a um neurologista, é o médico dela até agora, vai 

lá de 6 em 6 meses. 

insuficiencia/limitações  

recomendações 
instrumentais 

 

O que sabia sobre esta doença, e o que pensava sobre ela? (a gravidade, o 

que a causou, as consequências que provocava, a sua evolução?  

5 

Não sabia nada, só me diziam que  isso era um assunto muito complicado. e ausência de conhecimento;   
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avisava-me alguns “olhe as pessoas que lidam com essas pessoas, se não 

ajudarem, qualquer dia ficam na mesma”. por isso é que a minha filha “ah, você 

tem de arranjar aqui uma pessoa, para cuidar da mãe, se não qualquer dia fica 

como ela” Então foi isso ele tratou para ir lá a mulher, até hoje 

 

procura de suporte 
instrumental 

Recorreu a alguém para receber informação? Informação obtida do 

médico? Informação com recursos a outros elementos? 

6 

A informação que eu tinha era através do neurologista, só, mais nada. Só se for 

uma gripe que eu vou ao médico de família… 

 

E nesse momento, quais foram as informações que o medico lhe transmiti-o? 7 

Ele logo de inicio disse que a doença não tinha cura, que as pessoa não morrem 

por causa daquilo, só que o medicamento, o Arisept, é só para ir, mais ou menos 

indo mantendo a pessoa… nos não conhecíamos nada e depois ele é que 

começou a desenvolver o assunto e a explicar o que era verdadeiramente aquilo. 

atributos da doença:  
ausência cura; evolução 

cura: ineficiência de 
tratamento 

aspectos instrumentais – 
informação/esclarecimentos 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir)? 

8 

portanto eu liguei-me aqui à associação e a associação começou-me a mandar, 

portanto, os jornais, folhetos, começaram-me a mandar para casa para eu ter 

informação sobre o assunto. Para eu aprender, eu e a minha filha, como lidar com 

a situação, e estão sempre a mandar por correio. 

fonte de suporte – 
disponibilização de 
informação 

ensino de competências 

O que sabe hoje a doença é diferente do que sabia anteriormente? 9 

O que eu sei é muito diferente do que sabia anteriormente, porque hoje aprendi o 

que era aquilo, o que o medico explicava e aquilo que nós aprendemos com o 

próprio doente. 

percepção positiva de 
competencias  

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 10 

bem, como é vista,  pessoas vem aquela doença como uma pessoa “coitadinha”, 

as pessoas dizem “ ah coitadinha, Como ela era e como ela está”; as pessoas 

vêem desta maneira, pronto, e vêem que é muto complicado; porque eles 

atitudes de compaixão 
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observam a maneira dela, e as vezes eu recorro a eles, para ajudar a subir a 

escadas agora são preciso três pessoas para ela a subir as escadas. Porque ela 

precisa de sair à rua porque precisa de ir ao hospital de 6 em 6 meses. os vizinhos 

estão a par do assunto, por causa disso, vêem, alguns  até já dizem “qualquer dia 

é possível que deixe de ir à rua”, qualquer dia vai ser um problema para subir a 

escada com ela 

apoio instrumental 

 

revelação do diagnóstico 

 

preocupados com a 
evolução da doença 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo sobre (na totalidade ou 

parcialmente) na doença no momento do diagnostico? Sobre os sintomas e 

as suas consequências? 

11 

eu controle, eu via que aquilo não tinha controle. Para me facilitar, o que foi 

solucionado, foi então arranjar a mulher lá para casa, para ela me dar uma ajuda, 

porque eu não aguentava aquilo. A partir dai a mulher passou a tratar dela, e para 

mim é um grande alívio. Antes ele não ia ao sábado, agora até lhe pago um 

sábado extra, para ficar mais aliviado. Pois ela teve muito tempo sem trabalhar 

ao sábado,  mas claro aquilo é pesado, então eu no sábado e no domingo ia-me 

um bocado a baixo, já se sabe. Ultimamente, passamos, a minha filha combinou 

com a senhora para ela começar a tratar dela ao sábado também. 

impossibilidade de controlo 

procura de apoio 
instrumental;        

 

 

vivencia centrada em 
aspectos somático 
emocionais                 

Considera que foi eficaz naquilo que tem fez para combater e controlar a 

doença, no momento do diagnóstico e nos momentos iniciais da doença? 

12 

Sim, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, tudo, temos recorrido a 

tudo, o que nós conhecemos, e o que esta ao nosso alcance, para lidar com o 

assunto da melhor maneira 

PERCEPÇÃO DE AUTO-
EFICÁCIA 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, outros técnicos de saúde, família, 

amigos, outros) no momento do diagnostico e nos momentos iniciais da 

doença? 

13 

Tem que ser os médicos para nos ajudar a lidar da melhor maneira, tem sido o 

neurologista e o médico dela de família, que também é um bom medico. Ele 

pergunta sempre como é que ela vai, pronto e ele dá o conselho que esta a altura 

atribuição de controloda 
doença aos especialistas 

 

AV instrumental 
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dele, porque ele não é daquele assunto. Então ele é um bom médico, mesmo 

como medico de família, aquilo é do melhor, manda-lhe fazer exames a tudo e 

mais alguma coisa, e pronto faz o que pode. 

O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

14 

penso fazer as coisas da melhor maneira, fazer o  melhor que posso. Ah…no 

entanto as minhas possibilidades, devido aos meus problemas, as minhas 

possibilidades não são muitas. pronto, como eu já tinha explicado, cardíaco, uma 

ponta de diabetes, e portanto… mas coragem tenho eu, o pior é se aparecem os 

problemas que nos tiram a coragem. 

 

VIVENVIA CENTRADA 
NA DIMINUIÇÃI DI 
RENDIMENTO DO 
CORPO 

 

 

Sente que tem algum controlo (se é total ou parcial) sobre a evolução da 

doença 

15 

Da doença dela, controlo não, que controlo é que eu vou ter, não vou ter controlo 

nenhum sobre o problema dela.  

ausência de 
controlo/evolução 

Neste momento considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para 

combater e controlar a doença? 

16 

sim, sim, temos feito o melhor, o melhor que temos podido. Ate temos feito o 

melhor que a dr (da segurança social) esteve lá e falou-me para eu a levar para 

um lar. Enquanto eu puder não vai para lado nenhum, para andar para lá aos 

empurrões com os doentes, o que é que nós ouvimos no jornais e na televisão 

Então disse-me para arranjar um lar bom, de quanto? Onde esta o dinheiro para 

pagar. A minha reforma é de X e ele queria que eu paga XX, para pagar um lar. 

ela não é melhor tratada num lar, do que lá em casa. enquanto eu puder tratar, 

agora tenho cá a mulher, ela não vai para lado nenhum. Andam lá nos lares, não 

são todos, mas andam lá aos empurrões, aos empurrões com os idosos. só se eu 

morrer, ou de deixar de ter força para tratar dela, porque eu vou evitar, tentar 

fazer o máximo para evitar que ela vá para um lar. 

 

envolvimento no cuidado –  

evitar a institucionalização 

 

negligência das estruturas 

 

negligência das estruturas 

 

Neste momento que elementos ou pessoas considera importantes no controlo 17 
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da doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros)? 

As pessoas que eu considero, o medico dela, o neurologista, quer o medico de 

família. 

atribuição de controlo sobre 
a doença aos especialistas 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no momento do 

diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de doença? 

18 

Para tratar da doença e fazer o melhor para ela, olha levava à rua, às vezes, a 

passear, quando ela ainda andava e descia as escadas, para ela passear… que era 

o que ela mais gostava, era dar uma voltinha, umas vezes a pé, outras vezes de 

carro, à volta do rio e ela gosta. agora já não, mas antes levava-a e perguntava-

lhe, mas ela não respondia, “é disto que tu gostas, não é?” e ela abanava com a 

cabeça que sim. Agora já nos perguntamos muita coisa e ela já não responde. 

valorização das actividades 
de lazer/recreio 

 

 

 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da doença quais 

os problemas decorrentes da doença que identificou como mais relevantes? 

Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou soluções? 

19 

Os mais difíceis de resolver no momento inicial, era nós que procurávamos uma 

solução para o assunto e ficámos ocorrentes, através do médico dela, o 

neurologista, ficámos ocorrente que não havia solução nenhuma. Era fazer o 

melhor para ela, quer dizer, a pessoa precisa é de muito carinho e fazer aquilo 

que nós sabemos, que nós observamos que elas gostam, e fazer aquilo que elas 

gostam.   

natureza do problema de 
saude/ da condição - 
inevitabilidade 

 

envolvimento no bem 
estar/proporcionar 
qualidade de vida 

O Problema mais difícil era não encontrar solução, no que diz respeito à 

evolução da doença? 

20 

sim, sim era o que nós nos mais preocupávamos sempre, era a doença não 

avançar mais do que aquilo do que já estava. Só que temos observado que aquilo 

tem avançado cada vez mais, tem avançado, tem. Dia para dia ela está a ficar 

cada vez, pronto, no andar, até no subir a escada, qualquer dia já não 

conseguimos, mesmo com 3 pessoas já não conseguimos. Eu até, esta semana eu 

disse, “olhe quando não conseguirmos a levar à rua, chamamos o bombeiro que 

EVOL DA DOENÇA 
CENTRADA confunde-se 
com a vivencia do dia dia 

 

 

 

resol planeada dos 
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tem mais prática”. Chamamos os bombeiros que tem pratica levam-na lá para 

baixo, e depois nós já a levamos ao hospital, ou eles levam-na na ambulância. 

Mas temos que resolver o assunto, porque ela tem que ir ao hospital, de 6 em 6 

meses ela tem que lá ir. 

problemas 

Tomou medicação regularmente? 21 

Era a medicação para tensão, era para o colesterol, para o sangue grosso, por isso 

é que eu tomo o varfine 

problemas de saude – 
hiper/hipotensão; 
colesterol; sangue grosso 

No momento inicial no dia-a-dia precisou de ajuda de alguém para realizar 

certas actividades, ou conseguia fazer tudo sozinho? 

22 

Não, não, comecei a precisar da pessoa há 2 anos para cá. Foi quando minha filha  

“eu tenho que pôr aqui uma mulher, senão você fica como ela”, e então, foi à 

volta de 2 anos. Ate teve lá uma à experiência, mas ela não a aceitava. Não a 

aceitava, a minha filha falou com a dr (psicóloga da assoc.), depois então 

resolveram o assunto, a minha filha é que trata de tudo, assuntos assim, foi então 

que apareceu lá esta mulher. 

 

 

apoio da filha ao nível 
instrumental; 

 

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias? Costumava 

planear algum tipo de actividade? 

23 

ainda ela ia à casa de banho sozinha, pronto. Mas depois começamos a ver que 

ela deixava até de se levantar, de onde estava sentada. Passamos então a sermos 

nós, a levantá-la e a levar à casa de banho… 

EVOL CENTRADA 
aspectos instrumentais – 
cuidados actividades 
básicas 

No momento inicial que tipo de actividades realizava com a sua esposa, 

como era o seu dia-a-dia? 

24 

Era e, é. O meu dia, como já disse, ao domingo quando não tenho cá a mulher, 

sou eu que tenho que fazer tudo, tudo, tudo. Levanta-la, porque se a deixar estar, 

não a levantar ela estava deitada ate ao meio-dia, só que quando chega à volta 

das 6h, 7h, tenho que a levantar, para ela fazer as necessidades…e então depois é 

fazer a higiene, colocar uma pomada, que tem que ser posta todos os dias, vesti-

la é uma hora. e quando é a noite para a deitar é a mesma coisa, isso é todos os 

TAREFAS 
INSTRUMENTAIS-  

 

planeamento das de 
cuidado instrumentais - 
actividades básicas de vida 
diária 
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dias,  para a deitar. Só de manha é que a mulher é que a levanta e trata dela, à 

noite sou eu, quando é deita-la, chega à aquela hora, ela esta a ver um bocado de 

tv, para se distrair, chega aquela hora, levo-a para a casa de banho, lavo-o, ponho 

a pomada e deita-la. 

apoio instrumental - 
empregada 

actividades instrumentais – 
actividades básicas de vida 
diária 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

25 

Esta a ser utilizado tudo o que esta ao nosso alcance. O que esta ao nosso alcance 

e o que nós sabemos o que se pode fazer e o que se deve fazer. O que é nós 

podemos fazer mais, não existe mais nada a fazer, é tratar dela naquela situação, 

tratar dela o melhor que se pode; fazer, como já disse, tudo o que esta ao nosso 

alcance e mais nada, não há existe nada a fazer naquilo. 

 

 

tentativa de compromisso 
mal menor 

 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

26 

É dar-lhe a alimentação, talvez seja um dos bastantes difíceis. Porque ela não 

come pela mão dela, se for uma torrada ela ainda come pela mão dela, mas se for 

sopa ou peixe cozido, isso temos que nós dar tudo. E depois come um bocado, e 

depois começa a fazer bolinhas, e nós temos que tirar a bolinha e deitar fora. 

Quando não quer mesmo temos que passar, fazer uma papinha e dar-lhe assim. 

alimentação – actividades 
básicas de vida diária 

 

 

Como encontra soluções para resolver o problema da alimentação? 27 

As soluções, por exemplo, fez-me lembrar ontem, a mulher estava a dar-lhe o 

almoço e ela não queria comer. Eu disse-lhe para ela” olhe dei-lhe junto uma 

tosta, vá partindo, ponha na mão dela, parta um bocadinho, e assim ela já come, 

experimente” e ela começou a comer. É assim que eu lhe dou a sopa, iludo-a com 

a tosta, ela come um bocadinho de tosta, e depois dou-lhe a sopa, e resolvo o 

assunto, faz de conta que é um rebuçado. 

experiencias anteriores de 
sucesso 

 

 

estratégias 
comportamentais 

Como descreve as recomendações que lhe foram dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de utilidade e ajuda 

para os seus problemas, no momento do diagnóstico e na fase inicial do 

28 
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processo? 

eu considero que a maneira como eles lidaram com o assunto foi muito boa. Ah, 

até posso dizer que foi mais que boa, porque se não fossem eles como é que o 

assunto já estava, os médicos tem sido de grande valor para ela. O neurologista, 

principalmente, tem sido uma pessoa que, pronto, faz o que pode, tudo o que esta 

ao alcance dele, ele faz, só que não pode fazer mais nada, não há um 

medicamento melhor do que o arisept, então por enquanto não há, e ele…mas 

considero que o trabalho dos médicos tem sido um bom trabalho em relação a 

ela, e a mim. 

AVA em termos 
instrumentais 

 

 

limitações/insuficiências 
tratamento 

 

No momento inicial como foi a sua a adesão às recomendações dadas pelo 

neurologista ou outros técnicos de saúde? (todas ou a algumas) Que motivos 

o levaram a aderir ou não? 

29 

eu tenho sempre aderido às recomendações, conselhos, porque se uma pessoa 

estiver doente tem que recorrer ao medico, ele próprio não se pode curar. 

considero que tem sido muito boas, portanto, os conselhos que os médicos nos 

dão, para tratar dos nossos assuntos, problemas de doença, nós só lá vamos 

quando estão doentes. 

adesão total – automatica 

 

 

Segui-o à risca ou vai adaptando? 30 

aderia todas, ou seja aceitava todas, os conselhos que eles me davam a respeito 

dela, todos os conselhos e toda a medicação que era dada para ela, não fazia nada 

de minha própria iniciativa. 

adesão total – automática 

Foi difícil cumprir as recomendações e prescrições dos médicos ou de outros 

profissionais de saúde? 

31 

não, não são difíceis, desde que nós façamos de boa vontade, para tratar de uma 

pessoa que observamos de que ela necessita, portanto temos que fazer os 

possíveis para tratar dela, ainda para mais no caso dela. será que ainda à pessoas 

que ainda tem atitude com estas pessoas, que tem estas doença, e outras, que tem 

atitudes com estas pessoas, que não entendem aquilo que elas tem e lidam mal 

com a pessoa, como eu disse à bocado, nos lares. Porque elas coitadinhas, estão 

UTILIDADE OBJECTIVA 

 

 

 

 

negligencia dos cuidados  
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ali, ficam ali, quem é que vai fazer a estas pessoas, talvez ainda haja pessoas 

inconscientes que possam fazer mal, nos lares, eu sei lá, olhe, fazer mal. Como o 

caso, por exemplo, da dr (ass social), que não deu solução ao assunto para ela, 

por causa das ajudas para ela, isto tem me deixado de rastos com isso. ela tem a 

solução na mãos, que as ajudas é para pagar à mulher que lá está, porque o meu 

não dá, eu estou a tirar a minha reforma para a mulher, o meu ordenado é X, ate 

isso a dr(ass. Social) foi saber. 

 

 

incompetência dos 
profissionais 

 

 

 

Inicialmente tinha um apoio da segurança social, entretanto deixou de ter? 32 

foi esta a dr que entrou para lá, é que cortar, por enquanto, mas ela esta usar de 

medidas e a recorrer a assuntos que não interessa para nada, aquilo não é de uma 

pessoa competente, se ela fosse competente não levantava questões tolas, ela 

levantou questões, que não tem jeito, pronto. Principalmente quanto é que eu 

ganhava, quanto é que a minha mulher ganhava, que ganhava bem, agora ela não 

faz conta à medicação, tem que comer, beber, os pensos e as fraldas, não faz 

conta a nada disso. mas pronto, vamos lá ver o que é que isto vai dar… 

incompetência dos 
profissionais 

 

 

 

 

No momento presente como descreve as recomendações que lhe são dadas 

pelos médicos ou outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos 

de utilidade e ajuda para os seus problemas? 

33 

Eu descrevo-as como boas, tem sido sempre boas relação positiva – em 
termos categóricos 

Neste momento costuma aderir a estas recomendações? (todas, algumas). 

Que motivos o levam a aderir ou não? Segue à risca ou vai adaptando? 

34 

Vários motivos, o motivo principal aderir a elas é vermos que os resultado que 

temos obtidos, de nos termos guiado, portanto, pelos conselhos que eles nos tem 

dado e pela medicação. 

aspectos instrumentais 
resultados – utilidade 
objectiva 

 

 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

35 

Senti, claro grande preocupação, porque ouvia conversas, parece que à pouco já 

falamos disso, das pessoas “ah isso é grande problemas” “ah lidar com uma 

preocupação 
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pessoa assim ficam como elas, se não tiver quem as ajude, ficam como elas” “se 

você não tiver quem o ajude não sei como é que isso vai ser” 

No momento do diagnostico o que mais a preocupava na altura?  36 

o que mais me preocupava, era arranjar uma pessoa. Depois isso começou-me a 

preocupar, não fui eu, até foi a minha filha que arranjou uma pessoa, para tomar 

conta da minha mulher.  

; 

apoio filha – ao nível 
instrumental 

No momento do diagnostico, quais as necessidades sentidas? 37 

Onde sentia mais necessidade, para me aliviar a mim, em casa principalmente, 

ela cuidar e fazer o tratamento com ela. 

apoio instrumental/ 

No momento inicial, recorreu a alguém para receber suporte/ajuda nessa 

altura? Quem mais o ajudou? 

38 

quem mais me ajudou, era  a minha filha que vinha do trabalho. era de manhã 

antes de vir para o trabalho, era na hora de almoço e depois era quando vinha à 

noite. Ela ajudava-me em tudo o que podia. E era, como eu já lhe disse, era o 

cuidado que os médicos tem tido com ela. 

filha; restruturação do dia a 
dia 

 

 

valorização dos médicos 

No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais como foram nesse 

momento a sua relação com os profissionais de saúde? Pode falar sobre 

como correram as coisas? 

39 

Foi uma boa relação, que tinha com eles e tenho com eles. aspectos  CATEGORICOS 
positivos 

No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais quais as principais 

consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a nível profissional? E 

em termos de actividades sociais? 

40 

A mudança que houve na minha vida, ah isso houve mudanças. Posso lhe dizer 

que antes de ela estar assim, posso lhe dizer que eu ainda a mulher não lá estava, 

fazia uns biscates para enfrentar as despesas, fazia uns biscates de pinturas, 

pronto, tive essas coisas. E então, parei de fazer isso tudo, depois vim aqui ter 

com a dr (psicóloga) contei-lhe e ela perguntou-me “o que é sr fazia, o que é que 

interferência/restrição na 
realização de actividades 
profissionais 

 

procura de apoio  
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não fazia”, “olhe sr doutora sou reformado, mas fazia uns biscates”, essa 

conversa; “o sr vai voltar fazer, porque isso faz-lhe muito bem”, “o sr gostava de 

fazer isso”, “não vou nada sr doutora, com o problema da minha mulher, não 

consigo fazer mais nada”; e então foi assim, ela e a minha filha, trataram de a 

pessoa lá para casa e depois, nessa altura ainda fui fazer uns biscatinhos, foi 

assim. 

 

apoio instrumental – filha e 
psic 

 

 

 

No momento do diagnostico e nos momentos iniciais Como foi a sua 

adaptação a esta doença? O que fez para viver/sentir melhor? 

41 

Já se sabe coisas destas, de inicio ninguém as enfrenta bem. de inicio não e não 

entendemos nada, só para entender, quando passaram a mandar daqui os tais 

folhetos, depois li e passei a entender que doença era a doença de Alzheimer, foi 

assim. O que fiz para me sentir melhor foi fazer o melhor para ela, o que estava 

ao meu alcance, fazer para ela. As vezes coisinhas, como sabia o que ela gostava, 

aos fins de semana levava-a a passear e dava-lhe um pastel de nata e um café e 

era assim. 

confusão/incompreensão 

apoio informação 

 

envolvimento no cuidar/no 
bem-estar/qualidade de 
vida 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 42 

O que se alterou foi, o que se alterou na minha vida foi isso que já lhe expliquei, 

fazia uma vida que deixei de fazer, era os tais biscates que fazia, e essas coisas, 

andava entretido  e ah…entretido e aquilo servia  para ir aguentando, como já lhe 

disse, ir aguentando as despesas, foi só isso que se alterou, foi eu parar de fazer 

essas coisas. 

interferência/restrição na 
realização de actividades 
profissionais 

 

consequências económicas 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais o 

preocupa? Em relação ao futuro? 

43 

o que mais me preocupa é que não me deixem de pagar a reforma… e preocupa-

me que a dr resolva o assunto para não dar ajuda que davam à minha mulher, e ir 

vivendo… 

restrição de apoios 
organizacionais 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 44 

as maiores necessidades são essas, hoje são essas, que eu falei agora. é a minha restrição de apoios 
organizacionais 
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as maiores necessidades são essas, hoje são essas, que eu falei agora. é a minha 

reforma e as ajudas que a segurança social que até agora, parou em Dezembro e 

até agora, vamos lá a ver. 

restrição de apoios 
organizacionais 

Quem mais o ajudou? Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são 

diferentes porque acha que houve essa mudança? Quais os motivos? 

45 

A alteração é o apoio da segurança social, embora eles saibam melhor que nós, o 

dinheiro que existe lá para ajudar estas pessoas, mas se eles poderem tirar o 

dinheiro às pessoas eles tiram, que é o que estão a fazer…é o que ela esta a fazer, 

que a outra não fez, não sei porque é que está a fazer, é por causa de ser boa 

pessoa. 

restrição/limitação de 
apoios organizacionais 

Neste momento quais as principais consequências que identifica, na sua vida 

pessoal? E a nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

46 

As consequências é, que trás é pôr-me mais nervoso do já era. Ultimamente as 

pessoas tem-me tido “tens emagrecido, parece que estas mais magro” e “pareces 

que andas muito nervoso”, então tudo isto, tudo junto, os meus problemas e 

depois o que a dr começou a fazer, tudo isto me arranjou uma serie de problemas. 

A mim e não só, a minha filha é a mesma coisa. 

interferência no bem estar 
físico/emocional 

 

 

interferência no bem estar 
físico/emocional de 
terceiros 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

47 

O que é que eu faço, poupar, para enfrentar, tudo isto trás problemas e uma 

pessoa tem que poupar para enfrentar estas coisas. O que eu faço é recorrer às 

promoções, promoções que eles fazem, para aguentar o barco. 

restrição/limitações dos 
custos 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

48 

O que falei, já não tenho mais nada para falar.  
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Quais os primeiros sinais que o levaram a suspeitar da existência 

de um problema de saúde? 

1 

Os esquecimentos, sobretudo os esquecimentos foram os sinais que se 

manifestaram, sobretudo esses, ah…e foram apenas estes, que levaram 

à suspeita da doença, foram apenas os esquecimentos dela, foi 

progressivo, tem sido progressivo, cada vez mais acentuado, agora 

totalmente acentuado, ela esquece-se de tudo de imediato, não 

consegue memorizar nada. 

 

 

ACUMULAÇÃO 

Conte-me um pouco como foi o percurso desde que começaram os 

primeiros sintomas, até lhes ser dado o possível diagnóstico 

2 

Fui a um, por indicação do médico de família, Fui a um neurologista. 

foi a um neurologista, por quem esta a ser acompanhada, e que 

diagnosticou de facto essa doença, Alzheimer, medico-a com, eu 

também estou a ficar um bocadinho desmemoriado,  com uns 

comprimidos que agora não me recordo o nome…mas, não é 

comprimidos, umas cápsulas, medico-a com umas cápsulas que eu não 

recordo o nome, que ela toma diariamente ao pequeno almoço, e alem 

disso toma outros medicamentos para tentar, enfim, que a memoria 

não se degrade mais ainda, se é possível degrada-la mais, que ela está 

totalmente degradada. 

recomendações instrumentais 

 

 

 

 

 

 

evolução centrada  na diminuição do 
rendimento 

 

Na momento do diagnóstico o que sabia sobre esta doença, e o que 

pensava sobre ela (a gravidade, o que a causou, as consequências 

que provocava, a sua evolução?  

3 

Sabia pouco, muito pouco da… depois li alguns papéis, até papeis que 

me foram fornecidos pela associação. Porque bastante mais tarde eu 

acabei por ter conhecimento que existia a associação, dos amigos ou 

dos familiares do Alzheimer e fui lá. Ai é que estive um conhecimento 

maior, ainda que não muito, muito profundo do que era a doença e as 

limitação de conhecimentos 

fornecimento de informação – associação 

 

procura de apoio social 
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consequências, e a evolução dessa doença. 

No momento do diagnóstico recebeu informação obtida do 

médico? Informação com recursos a outros elementos? 

4 

Não, não, não disse que era uma situação ah…grave mas não tive 

quase informação nenhuma. acho que o médico não tem dado, é 

simpático sem duvida, mas não tem dado acompanhamento e 

informação à doente e a mim que a estou a tratar, a acompanhar. 

SEVERIDADE: GRAVE 

 

ausência de  informação / ineficiência no 
acompanhamento  

No momento presente o que sabe actualmente sobre a esta doença, 

o que pensa sobre ela (a gravidade, o que a causou, as 

consequências que provoca, como vai evoluir)? 

5 

O que eu sei, se calhar não é muito, é pouco. Sei que é um doença 

progressiva, que não tem cura, ah…que pode ficar totalmente 

incapacitada, de andar, de caminhar, de comer, pode ficar agressiva, 

pode, evidentemente, não controlar as fezes, a urina, ah…portanto, 

ficar incapaz, praticamente de tudo 

; 

progressive: evolução 

não tem cura : atributos  da doença  

perda da funcionalidade 

alterações comportamentais; 

perda da funcionalidade 

O que conhecimento que tem hoje sobre a doença, ao que atribui 

essa mudança? 

6 

Deveria eu próprio talvez ter mais compreensão, tenho alguma, mais 

compreensão, naturalmente, mas, por vezes, também me irrito, apesar 

depois ficar arrependido, de me irritar com muita das actuações dela, 

muita coisa que ela faz, ah… outras não, tenho mais compreensão e 

desculpo-a, e tento minimizar, qualquer disparate que ela faça. tento 

minimizar para que ela não sofra tanto ou possivelmente avance a 

doença, não sei se isso pode fazer avançar a doença, o facto de eu me 

irritar com ela, quando ela faz disparates, porque faz; Disparates na 

comida e em casa, onde ela já se perde, muitas vezes, na própria casa, 

onde vivemos há mais de 40 anos ou mais. 

compreensão 

confrontativo 

 

 

relativização/minimização 

tentativa de confronto centrada nos 
aspectos relacionias e sócio.emocioanais 

 

 

evol centrada na evol no rendimento cada 
vez mais disfuncional 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 7 
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Informação obtida pelo médico? Informação com recurso a outros 

elementos? 

não, não recorro. Tenho lido alguns papeis que por norma que me dão 

na associação e mais nada. Faço a medicação, que é, acho que é 

pouca, não sei. Dá-me ideia que ela não esta a ser muito bem 

acompanhada, já tentei um outro acompanhamento, mas a pessoa diz 

“não, uma vez que já esta a ser seguida pelo neurologista, é melhor 

continuar”. 

disponibilização de informação – 
associação 

 

avaliação da ineficiência no 
acompanhamento 

 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 8 

é vista com naturalidade, com pena. Naturalmente, com pena dela. Ah, 

a evolução ainda, suponho que me falou disso. Eu atribuo um pouco a 

evolução, não sei se isso lhe pode interessar, a evolução da doença…e 

esta doença, já, sucedeu em outras pessoas de família, inclusive na 

mãe talvez, não tão acentuadamente, mas nalguns irmãos, há dois 

irmãos que neste momento, que não tem esta doença, esta muito 

próximo dela e um outro que já faleceu, também teve, ah, também 

teve uma outra mas com algumas manifestações semelhantes. Eu 

atribuo muito à questão hereditária.  

compaixão 

 

hereditariedade : causas 

 

 

 

 

 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 9 

Não tenho manifestações de outras pessoas, ah…claro que, após a 

reforma dela, o que aconteceu, por incapacidade visual, antes da idade 

normal, que ela isolou-se muito, meteu-se em casa e não saia, estava a 

ver tv, que hoje já vê muitíssimo mal, e isolou-se muito, e isso talvez 

tenha contribuído um pouco para a que a doença progredisse cada vez 

mais, e continuará a progredir porque ela isola-se muito, e não quer 

sair, a não ser só comigo; eu procuro sair todos dias com ela, para que 

ela não perca a mobilidade, tentar que ela perca o mais tarde possível a 

mobilidade e aos fins-de-semana, sair mais ainda. Inclusivamente 

íamos almoçar fora, muitas vezes, agora já me custa. Porque ela esta a 

deixar de comer, a comer muito pouco, e maioria das vezes a não 

causas da evolução da doença aspectos 
relacionais – isolamento 

 

 

EVOL CENTRADA EM ASPECTOS 
RELACIONAIS E SOCIO-EMOCIOANIS 

 

 

valorização da manutenção da 
funcionalidade 

envolvimento em act conj 

 

centração da evolução em aspectos 
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comer. O dizer que a comida “tenho horror, tenho horror”, ah… a 

dizer por exemplo, por vezes “esta frio ou esta quente”, quando é o 

contrário, a fruta “ah isso esta frio”, por exemplo, quando não esta 

fria, esta à temperatura normal, o que eu é que possa dizer mais, esta a 

deixar-se de alimentar 

instrumentais 

 

O que pensou sobre a possibilidade de controlo sobre (na 

totalidade ou parcialmente) na doença no momento do 

diagnostico? 

10 

não, penso que eu não teria nenhum controlo sobre a doença, quanto 

antes, não teria nenhum controlo a não ser sobre a mobilidade, 

controlo sobre a mobilidade, penso que saindo com ela, e portanto… 

deixá-la também, deixa-la fazer algumas actividades, como fazer a 

cama, fazer a comida, inicialmente, ainda ia fazendo algumas coisas 

em casa, portanto o serviço da casa, a vida da casa. Ela ia fazendo mas 

depois foi perdendo progressivamente autonomia para executar essas 

tarefas e hoje não tem, não faz absolutamente nada, não tem qualquer 

actividade em casa. 

CONTROLO PARCIAL 

tentativa de controlo – aspectos 
instrumentais 

 

controlo – aspectos 
funconais/instrumentais 

 

evolução da doença centrada em 
aspectos instrumentais 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da 

doença que outros elementos ou pessoas considerou importantes 

no controlo da doença e suas consequências? (médicos, família, 

amigos ou outras pessoas que considere importantes) 

11 

Penso que médico e familiares. Penso que médicos e familiares 

deveriam ter ajudado alguma coisa. Familiares aparecendo e 

conversando com ela, apenas. O medico penso que ele que, não a 

tenha acompanhado, suficientemente. Não sei, talvez isso pudesse 

apenas retardar o avanço da doença e não a cura, julga que isso que 

não a tem. Penso que um melhor acompanhamento médico e familiar. 

Familiar, penso que, eu tenho acompanhado, terei falhas, certamente, 

sobretudo dos filhos e dos irmãos, ai houve falhas. 

ausência de apoio familiar – aspectos 
relacionais 

ineficiência/insuficiência de 
acompanhamento 

limitações do acompanhamento 
médico/familiar no confronto/controlo da 
doença 

No momento presente o que pensa sobre o sua possibilidade de 12 
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controlo (na totalidade ou parcialmente) na doença, em termos de 

sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou emocionais) e 

consequências? 

Penso que não tenho nenhuma, penso que não tenho nenhuma. Ter 

alguma compreensão para o que ela possa fazer ou dizer, de resto 

outro controlo não vejo que possa ter. Dar-lhe a medicação, 

naturalmente, que eu julgo, talvez não seja, a melhor. Agora pode-me 

perguntar porque não recorre a outro, já pedi a uma médica, a uma 

psiquiatra, que a acompanha-se, “ah já esta a ser acompanhada por um 

neurologista, portanto acho que deve continuar” 

ausência de controlo  

competência emocionais – compreensão 

ineficiência/limitações do tratamento 

 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para 

combater e controlar a doença? 

13 

eu penso que tenho minimizado alguma coisa, não só máximo, mas 

que tenho minimizado penso que sim. Faço um acompanhamento mais 

que posso, tentando de vez em quando ficar com alguém, a filha ou 

com a empregada e eu tentando também libertar um pouco, se não eu 

não aguentava, como já lhe disse ando com um stress muito grande, 

inclusivamente comecei à pouco a tomar anti-depressivos 

recomendado pela psiquiatra a quem recorri. 

percepção de auti-eficácia 

APOIO INSTRUMENTAL – TEMPO 
LIVRE 

 

 

CONSEQUENCIAS EMOCIONAIS 

terapia medicamentosa – anti-depressivos 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no 

controlo da doença e suas consequências (médicos, família, 

amigos, outros que considere importantes)? 

14 

Penso que o médico em primeiro lugar, e depois talvez os filhos, 

amigos, ela isolou-se completamente, portanto, deixou de ter amigos, 

isolou-se completamente após, como já lhe disse após a reforma. E os 

filhos também, os filhos e os irmãos, os irmãos também, portanto 

tinham a vida deles e não podiam, os filhos também se desligaram 

muito, os filhos e os familiares de uma maneira geral. 

atribuição de controlo/confronto ao 
profissionais 

evolução da  doença centrada nos aspectos 
relacionais 

ausência de apoio familiar no confronto – 
centrado nos aspectos relacionais 

Que tipo de estratégias utilizou para confrontar a doença, no 15 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

176 

 

momento do diagnóstico? E nos momentos iniciais do processo de 

doença? 

Apenas o acompanhamento médico, e como eu ia percebendo que de 

facto a doença provoca o esquecimento, o esquecimento progressivo, 

pouco mais pude fazer, alguma compreensão, o acompanhamento, o 

sair com ela de casa e pouco mais, e a parte médica. 

 

evolução percebida da doença – centrada na 
permanência da progressão dos 
esquecimentos/ instrumentais 

TENTATIVA DE  CONTROLO 
CENTRADOcentrado em aspectos 
relacionais/emocionais 

valorização da realização de actividades 

No momento do diagnóstico e nos momentos iniciais quais os 

problemas decorrentes da doença que identificou como mais 

relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontrou 

soluções? 

16 

O acompanhamento dela e eu tentar libertar-me alguns momentos, 

para me encontrar com amigos para minimizar também a minha saúde, 

a minha saúde mental, mesmo, a minha saúde mental se não eu ia-me 

abaixo, claro abater-me, como tenho ido, por isso é que ando com a 

depressão. Foi o pior que eu encontrei, a doença dela, naturalmente, o 

sentir que ela precisa de mais acompanhamento, e eu tentava também 

de ter alguma liberdade mais… 

 

 

vivencia centrada nos isntrumentais 

diminuição/restrição da sua vida – aspectos 
instrumentais- oportunidades 

E nessa altura tomou medicação? 17 

Não, a parte da medicação foi mais tarde. Aliás, os anti-depressivos, 

são muito recentes, que comecei a tomá-los, o que é que andei a tomar 

tranquilizantes, umas coisas mais ligeiras, não foi logo no inicio, mas 

já há bastante tempo. 

terapia medicamentos farmacológicos – 
tranquilizantes/anti-depressivos 

Nos momentos iniciais de vivência da doença, no dia-a-dia 

precisou de ajuda de alguém para realizar certas actividades, ou 

consegui fazer tudo sozinho? 

18 

Não conseguia, consegui durante algum tempo fazer tudo sozinho, 

com a ajuda dela. Mas a partir do momento em que ela deixou de 

apoio instrumental – 
empregada; filhas 
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Não conseguia, consegui durante algum tempo fazer tudo sozinho, 

com a ajuda dela. Mas a partir do momento em que ela deixou de 

ajudar, tive alguma ajuda de outras empregadas, e da minha filha, 

quando melhorou, porque a minha filha teve uma altura, também, ah 

dentro da doença dela, enquanto estava doente, em que teve o 

acidente, em que mataram alguns neurónios, esteve muito agressiva. E 

portanto, tive ajuda de facto de familiares, e nessa altura, tive ajuda de 

umas pessoas que foram lá ainda, que acho que eram da santa casa da 

misericórdia, não mas para ela própria, mas sim para a minha filha, 

enquanto ele esteve melhor, esteva agressiva, pronto. Mas depois foi 

melhorando, hoje digamos que esta estabilizada e vai ajudando a mãe. 

Mas a mãe é agressiva para com ela, para mim, uma vez ou outra mas 

pouco. Mas para a filha é bastante agressiva qualquer coisa que ela lhe 

diz, ela não aceita, não aceita qualquer observação que a filha lhe faça, 

as vezes esta a deitar a comida para fora do prato, o que ela já faz 

sempre que come, já precisa de ajuda, permanente, para comer, ela vai 

comendo mas com ajuda. 

apoio instrumental – 
empregada; filhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centração em aspcetos relacionais com 
hostilidade – agressividade 

 

 

 

evoluçção da doença centrada em 
alterações  

Numa fase inicial que tipo de actividades é que costuma 

desenvolver? Costuma planear algum tipo de actividades? Como 

era o seu dia-a-dia? 

19 

Combinávamos algumas actividades, combinávamos se saiamos, se 

ficávamos, se almoçávamos em casa, portanto combinava com ela, 

mais ou menos, sim, combinava com ela. Depois infelizmente, nada 

posso fazer. Claro se lhe digo “vamos sair?” ela esta sempre pronta 

para sair, por enquanto. 

ENVOL EM ACT CONJUNTAS 

 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para 

confrontar a doença? 

20 

Olhe ter compreensão, a paciência, ter compreensão a maior possível 

para com ela, o que, às vezes, não acontece, como lhe digo, às vezes 

irritou-me e não deveria fazê-lo. Mas isso muitas vezes é superior à 

aquilo que posso fazer, superior às minhas forças. Reconheço que não 

me devia irritar, mas inevitavelmente isso acontece. 

COMPREENSÃO 

aspectos relacionais – reacções de 
hostilidade 
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Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que 

identifica como mais relevantes? Quais os mais difíceis de 

resolver? Como encontra soluções para os resolver? 

21 

O problema é a minha preocupação, muito grande, de ela ficar 

totalmente incapacidade, mesmo da mobilidade, incapacidade de tudo. 

Ficar totalmente incapacitada, essa é a minha grande preocupação. 

evolução da  doença – aumento da sua 
dependência 

Agora gostava que descreve-se de forma resumida as suas 

actividades diárias. Costuma planear algum tipo de actividade? 

22 

Costumo planear evidentemente, dias em que fico em casa, ajudo-a, 

outros dia em que saio com amigos, vou almoçar aqui ou ali, vou 

alguns dias da semana, deixando-a acompanhada pela empregada, e 

normalmente com a filha, como lhe digo ela ajudo-a, ela é que é um 

pouco agressiva com a filha. 

realização de actividadesde lazer 

 

apoio instrumental – empregasa 

 

evol da centrada aspectos relacionais – 
hostilidade 

Como descreve as recomendações que lhe forma dadas pelos 

médicos ou outros técnicos de saúde a que recorreu, em termos de 

utilidade e ajuda para os seus problemas, no momento do 

diagnóstico e na fase inicial do processo? 

23 

Da parte do médico de família, foi quem a vi-o em primeiro lugar, não 

tive recomendações nenhumas, a dizer apenas “isto é muito provável 

que se seja Alzheimer ou Parkinson”, mas mais Alzheimer “portanto 

seria conveniente consultar  um neurologista”. Fui ao neurologista, o 

neurologista confirmou, não digo logo, absolutamente, mas disse que 

seria exactamente Alzheimer, e medicou-a, de resto não deu conselhos 

nenhuns, nem um nem outros. Portanto, tudo passa um pouco, 

empírico ou alguma coisa que tenha lido.  

ausência de aconselhamento/informação – 
apoio instrumental 

 

 

 

CENTRADA NO TRATAMENTI 

Nesta fase actual como descreve as recomendações que lhe forma 

dadas pelos médicos ou outros técnicos de saúde a que recorreu, 

em termos de utilidade e ajuda para os seus problemas? 

24 

Mantenho mais ou menos nessa situação, portanto eu não tenho mais  
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nenhuns conselhos, a não ser, aqueles que ouço na associação, que as 

pessoas contam ou que a médica recomendou isto ou aquilo, posso 

retirar alguma informação, pouca. Porque de uma maneira geral as 

pessoas, acabam por contar os problemas que tem, um ou outro que 

tenta minimiza-los, à uma pessoa que é mais ou menos a moderadora, 

uma pessoa de idade, muito simpática, sempre disposta a ajudar, 

mas…é mais o tal conforto com o mal dos outros, que apesar de, 

minimiza o nosso, não sei, talvez. Que existe casos muitíssimos piores 

que eu tenho lá ouvido, muitíssimos piores, e eu infelizmente espero, 

estou à espera que isso me venha a acontecer, desejando que não 

acontece-se. 

grupos de apoio: 

-aprendizagem de competências  

 

 

-relativização por mal menor por 
comparação com sit de outros 

-aspectos relacionais – simpatia, sempre 
disposta a ajudar - disponibilidade 

 -relativização por mal menor por 
comparação com sit semelhantes 

-antecipação de consequencias negativas no 
futuro 

Como foram vividos os momentos do diagnóstico? E os dias que se 

seguiram? 

25 

Vivi com alguma preocupação, com muita pouca consciência do que 

era aquela doença, muita pouca consciência, mas com alguma 

preocupação. Preocupação essa que à medida que ela foi aumentando 

e em que eu fui consciencializando do que era a doença, foi aumento 

sempre a minha preocupação e também um pouco o acompanhamento. 

confusão/pouco 
esclarecido/desonhecimento/incompreensão 

 

 

Nesses momentos quais as necessidades sentidas? 26 

Bem, eu senti necessidade de facto de alguém que me ajuda-se, de 

alguém que me ajuda-se, ah… a estar junto dela, para me libertar um 

pouco a mim, para ter alguma vida própria, que acabava por não ter. 

Muitas vezes levava-a, mas houve alturas em que, pronto, cheguei à 

conclusão de que não a podia levar, como agora, como a situação 

agora. 

apoio instrumental 

restrição das suas possibilidades hedonistas 
– instrumentais 

 

 

Recorreu a alguém para receber suporte/ajuda nessa altura? 

Quem mais o ajudou? 

27 

Em relação à minha mulher a única ajuda, foi da parte de empregadas 

que fui tendo, portanto de empregadas que fui tendo. E a minha irmã, 

apoio instrumental – empregada; irmã; 
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eu tenho uma irmã, e a minha irmã também me deu alguma ajuda, 

também aparecia lá de vez em quando, fomos almoçar a casa dela de 

vez em quando. E portanto, a minha irmã ainda me deu alguma ajuda, 

tem me dado, deu e tem me dado alguma ajuda. 

Na fase do diagnóstico e aos momentos iniciais de vivência da 

doença como foi a sua adaptação a esta doença? O que fez para 

viver/sentir melhor? 

28 

Apenas o tentar dar-lhe a medicação que o médico aconselhava, tentar 

ajuda-la naquilo que podia. Tentando, como já lhe disse à pouco, não 

irritar-me com atitudes ou palavras que ela pudesse dizer que me 

desagradassem  

estratégias comportamentais – 
medicamentação 

RELATIVIZAÇÃO/MINIMIZAÇÃO 

Como foi a adaptação à doença? 29 

Foi gradual e,,,, com alguma paciência…com alguma resignação, às 

vezes pouca. Hoje tenho muito mais, tenho que a ter, logicamente, fui 

acompanhando a evolução dela. 

tentativa de compromisso mal menor 

 

Como vive hoje a doença? O que é que se alterou? Porque acha 

que se alterou? 

30 

O conhecimento mais, um maior conhecimento sobre a doença. 

Porque reconheço que tenho que viver com a doença dela, aliás acho 

que tenho o dever e a obrigação, não faço mais do que a minha 

obrigação, de a acompanhar, logicamente, enquanto puder mantê-la 

em casa, tenho pensado muitas vezes, na situação de a colocar num 

lar, o que para mim é altamente preocupante, custa-me muito, pô-la 

num lar.  Porque creio que os lares infelizmente, não há lares bons, são 

todos maus, pode haver alguns menos maus, só para isso, não descarto 

essa hipótese, mas só em ultimo lugar de a ter de a colocar num lar. 

De resto espero acompanhá-la e trata-la o melhor que a puder e 

souber, e enquanto puder. 

competências ao nível do conhecimento 

 

VIVENCIA CENTRADA EM 
ASPECTOS FORMAIS: 
RESPONSABILIDDE 

 

 

avaliação categórica das limitações do 
sistema de saude 

 

 

tentativa de compromisso mal menor 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais 31 
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o preocupa? 

Preocupa-me o avanço da doença, preocupa-me o avanço da doença 

dela, e que ela fique totalmente incapacitada, de tudo.  

progressão da doença – antecipação de 
consequencias negativas – perda de 
autonomia; funcionalidade 

Em relação ao futuro? 32 

É grande, é muito grande, em relação ao futuro a preocupação é muito 

grande, da minha parte, é muito grande. 

 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 33 

As minhas maiores necessidades são o facto de o acompanhamento 

dela, e de certo modo, na minha libertação, para  ter alguma vida 

própria, para ter alguma vida própria. 

acompanhamento 

NECESSIDADE DE TEMPO LIVRE 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Quem mais o ajuda hoje? 34 

A empregada e a minha filha que esta em casa. E por vezes a minha 

irmã 

apoio instrumental – empregada; filha, 
familiares 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida 

pessoal? E a nível profissional? E em termos de actividades 

sociais? Quer no momento diagnóstico e momentos iniciais, quer 

no momento actual. 

35 

Limita-me naturalmente a minha vida, muitíssimo limitada pela 

doença dela. No momento inicial, menos, naturalmente, agora muito, 

agora muito limitada, porque não disponho de tanto tempo, para a 

deixar, sozinha de modo nenhum, entregue à empregada, que não está 

o tempo todo e a minha filha também, não a quero sobrecarregar 

muito com a doença da mãe 

restrição da sua vida pessoa, da sua 
autonomia; 

restrição da sua autonomia 

 

 

responsabilização pela vivência emocional 
da filha 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz 

para viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

36 

É isso olhe, é tentar…limitar-me a vir almoçar e estar com alguns valorização de actividades de lazer 

procura de apoio social 
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É isso olhe, é tentar…limitar-me a vir almoçar e estar com alguns 

amigos. 

valorização de actividades de lazer 

procura de apoio social 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a 

compreensão em relação à sua experiencia/vivência? Que no seu 

entender faça a diferença para uma melhor compreensão em 

relação à sua experiência? 

37 

a minha experiencia, não sei o que é que lhe possa dizer, evidente que 

é muitíssimo traumatizante a doença dela para mim. Para mim preferia 

que pudesse ter alguém que pudesse um acompanhamento muito 

maior, para tentar também eu, como já disse várias vezes, ter a minha 

vida própria, e isso, é evidente, porque, isso, acabo por ter dificuldade 

em aguentar. Esta vida, constante, de ter que lhe dar assistência, quase 

permanente. A diferença é esta, evidentemente, a despesa também 

pesa, mas felizmente a minha situação não é das piores, mais ou 

menos razoável, mas é evidente que também afecta um bocadinho, 

naturalmente, a situação económica. Ah…a minha situação individual, 

a minha situação, como é que eu dizer, falta-me também as palavras, a 

nível pessoal, de libertação, portanto, é aquela que me preocupa muito 

também, mas em primeiríssimo lugar a doença dela e a evolução que 

esta a ter, e que naturalmente irá continuar, irá continuar. Essa é a 

minha grande preocupação, e por isso vejo o futuro muito, muito, 

muito negro, muito negro. 

 

 

VIVENCIA CENTRADA EM ASPECTOS 
RELACIONAIS 

restrição da sua vida pessoal autonomia 

 

 

dificuldades económicas 

 

 

 

 

restrição da autonomia 

 

antecipação de consequências negativas 
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Código:CFP01 

O que sabe actualmente sobre esta doença, o que pensa sobre ela (ao nível 

da gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

1 

Pois bem, conhecimentos assim, não tenho assim muito, muito pronto…embora 

veja nas pessoas, aquilo que realmente elas têm, o esquecimentos, e assim, em 

termos de experiencia… A alguns anos que convivo com estas pessoas, mas 

pronto… noto a maneira de ser das pessoas, a maneira como elas reagem e noto 

que há ali qualquer coisa, pronto que as leva, por vezes a ter reacções, que se 

fosse com uma pessoa normal, se calhar não aceitaríamos, mas… como vemos 

que as pessoas estão doentes… conforme as reacções que as pessoas tenham, 

porque acho que tem reacções, não que sejam violentas, alguns são, mas 

pronto…Precisamos dar a Desculpa e compreender a situação, uma vez que 

estão atingidos pela demência e que não estão em plenas faculdades mentais, 

próprias já, da idade… 

avaliação negativa dos conh;                     
baseada na exp concreta e 
diária;   manif cogniticas : 
esquecimentos;   

certa ambiguidade de 
manifestações -  

relativização 

 

alt comportamentais - 
agressividade 

tentativa de compromisso 
mal menor 

causas : idade 

Relativamente à evolução da doença, o que sabe sobre ela? No que tem 

observado nas pessoas que tem acompanhado, como é que vê essa 

evolução? 

2 

Uma coisa que eu noto nas pessoas é assim, eu acho que as pessoas virem para a 

instituição, as pessoas que tem estas doenças, eu acho que isso as afecta um 

pouco… porque elas fogem do seu meio, eu é aquilo que eu noto, não é… Eu 

acho que isso tem muita influencia, embora por vezes eles, a doença já não os 

deixe demonstrar, mas acho que isso Implica que muitas vezes, que eles tenham, 

fiquem como é que eu hei-de explicar, averbados, vá lá se quiser. Porque não 

sente a família, falta da família, falta de apoio que tem, acho que isso leva muito 

influencia negativa  no 
confronto/controlo – 
institucionalização 

 

 

Influencia negativa no 
confronto/controlo – 
institucionalização 

Influencia negativa no 

Anexo B 

Análise do discurso da entrevista semiestruturada – cuidadores formais 
primários 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à decadência da pessoa e ao esquecimento. é a minha maneira de ver estas 

pessoas, é assim, pelas experiências que tenho vivido. 

confronto/controlo : ausência 
de apoio familiar 

assentam na percepção 
concreta dos sintomas 
concretos 

Sempre pensou assim ou inicialmente pensava de uma outra forma? 3 

Antes de trabalhar aqui não tinha a noção, realmente do que isto fazia as 

pessoas, é verdade. Fazia uma noção muito diferente, não pensava que as 

pessoas pudessem chegar a este estado. Nunca tinha trabalhado com pessoas 

idosas, e então… Quando vim para aqui, realmente, Comecei a ver as pessoas 

desta idade de outra maneira, tinha a minha mãe em casa e depois comecei a 

olhar para a minha mãe de maneira diferente. Porque não fazia, não tinha total 

ideia, Não fazia ideia nenhuma que as pessoa chegavam a este estado, nem 

como chegavam, e tenho vivido casos em que as pessoas Vem para aqui muito 

bem, de o abandono da família, da Indiferença total, uma senhora durou 

semanas, derivado aos familiares a terem deixado aqui, que as pessoas estão 

aqui como se fossem despejadas, assim…pronto, e isso acho que a pessoa fica, 

deve fazer realmente…fazer mossa, dai as pessoas chegarem a este ponto em 

que as pessoas estão, eu acho..depois eles vão se esquecendo, vão…as coisas 

vão ficando para trás e… 

baseados na percepção dos 
sintomas concretos 

 

reav positiva:  qualidades 
pessoais (maior 
compreensão) 

 

vivencia centrada nos 
aspectos concretos 

 

influencia negativa no 
confronto/controlo – 
ausência de apoio familiar 

  

Inicialmente não pensava assim, a que se deve esta mudança? 4 

Pronto, como é que eu me hei-de explicar, não sei acho que…nós vivemos lá 

fora, convivíamos com as pessoas, mas julgava que as pessoas que eram sempre 

assim, e acho que é preciso estar com contacto, com as pessoas aqui para 

ver…Não sei se é do abandono, das pessoas estarem aqui fechadas as pessoas. 

Normalmente as pessoas que vem para aqui, vivem praticamente com estranhos, 

a família fica para trás, vivem com as auxiliares, as pessoas que estão aqui 

presentes, vivem com pessoas desconhecidas, meio totalmente estranho e 

então… 

 

percepção baseada em 
aspectos ambivalencia 

influencia negativa da 
institucionalizaçõ no 
confronto – aspectos sócio-
emocionais e relacionais 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Se tem alguma 

necessidade de recorrer informação relativamente ao conhecimento da 

5 
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doença, os sintomas, as causas? 

Não tenho assim recorrido a ninguém, mas compreendo perfeitamente a 

situação da pessoa… como a pessoa chega aqui, e a pessoa estar aqui é um 

factor que ajuda ainda mais ao agravamento da situação… Quando nos tiram do 

nosso habitat, não é, em casa acho que isso…é assim que vejo as coisas. As 

pessoas sentem-se completamente deslocadas, mas não peço ajuda, 

compreendo, talvez isso seja um dos motivos, mas pronto… 

 

influencia negativa no 
confronto/institucionalização 
– aspectos sócio emocionais 
(i.e. afastamento da pessoas 
significativas) 

Já sentiu necessidade de obter informação sobre o conhecimento sobre a 

doença, sobre as suas causas, sobre a sua evolução? 

6 

Já senti essa necessidade, por mim própria, porque de hoje para amanha eu 

posso ter estes sintomas, não é. Ás vezes penso como é que será, por causa de 

alguém, talvez mais tarde, ou assim, de obter…  

estrategias de procura de inf 
centradas em aspectos 
instrumentais 

Recorreu a esse tipo de informação, através de algum livro ou de uma 

outra forma? 

7 

Sim eu gosto ler de livros então, ultimamente tenho-me interessado…Tento ler, 

como pode continuar, ou até, depois ter sintomas, ou assim, para 

curar…Essencialmente a livros, assim a falar com alguém, assim, não. Só 

quando há reuniões, e isso essas coisas, gosto de saber… gosto de ler, Tento ler 

as coisas que me interessam mais 

inf/compreensão da doença 

livros; 

reuniões; 

inf/com da doença 

Como acha que a doença é vista pela maioria das pessoas?  8 

Eu acho que não é bem aceite. Eu vejo isto, porque certas pessoas, quando 

pessoas vem visitar outras pessoas, que olham para outras, por exemplo, o 

utente, o familiar vem ver esse utente, não é, e olha para os que estão ao lado, 

não vê que os que estão ao lado que estão atingidos pela doença, não se 

apercebem, não compreendem que a pessoa está doente, tem falhas mentais, que 

é normal da doença… Ficam assim, por vezes não a fazer pouco, mas quase a 

achar ridículo que a pessoa estar assim, não compreende que é normal a pessoa 

chegar aquele estado, e por vezes, e as vezes ficamos assim…A maneira como 

as pessoas encaram as coisas, porque tem a ver com a idade em si, que provoca 

identificação de atitudes 
negativas – incompreensão 

 

 

identificação de atitudes 
sociais sentidas como 
desagradáveis - ridiculo 

 

causas: idade 
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isso e há pessoas que não compreendem. 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (total ou parcial) na 

doença em termos dos sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou 

emocionais) e consequências?  

9 

Então eu compreendo o estado da pessoa um bocadinho, como já trabalhei estes 

anos todos. Nós tentamos controlar, compreendo a pessoa porque sei que a 

pessoa já não está, em plenas faculdades, dele já. Então nós temos de ajudar e 

aceitar, eu não posso lutar contra a pessoa, que está assim que Tem essas 

reacções. Porque a pessoa já não está realmente bem, tenho que antes pelo 

contrário, tenho que aceitar e ser compreensiva. 

atribuição de controlo – 
tentativa de controlo 
indiferenciado e global  

 

 

relativização 

aceitação incondicional- 
validar a expressão de 
sentimentos 

 Em termos de sintoma, que controlo é que tem sobre esses sintomas? 10 

Se uma pessoa que esteja agressiva, eu pela minha parte não vou pela minha 

parte ajudar a pessoas estar agressiva, nem tenho que responder à pessoa. 

Porque eu acho que se deixar a pessoa em paz, se a pessoa está a ser violenta, e 

assim, se eu deixar a pessoa em paz, dá-me a sensação que ela se acalma. Se 

responder à pessoa, não é, por acaso á uma caso assim, seu responder mais 

irritada fica, não é… tento me afastar, ou assim a minha presença ao pe dela, 

mas não responder e não…porque se responder mais ela fica mais agressiva, 

tendo calma, não dizendo nada, isso ajuda… 

atribuição de controlo _ 
alterações comportamentais 

estrategia comportamental - 
afastamento temporário 

 

 

validar a expressão de 
sentimentos 

 

atribuição de controlo – alt 
comportamentais 

Em termos das consequências da doença, até que ponto sente controlo ou 

não nas consequências da doença? 

11 

Reacção violenta, não tive nenhum caso, mas não reagiria de forma violenta de 

qualquer maneira. Pedia ajuda, se eu visse um caso pedia, a compreensão de 

alguém superior, não sei bem assim… Tento ser compreensiva, tentar que a 

minha presença seja apaziguadora, não é… Acho que mostrando compreensão, 

acho que assim conseguimos porque não não é exaltar Neste género de pessoa, 

não é exaltar neste género de pessoas que a gente consegue levar as coisas. 

Acho que sou pacifica, neste caso acho que não me deixaria exaltar 

RESOL PLAN DE 
PROBLEMAS 

 

compreensiva 

 

autribuição de controlo a si 
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Considera que tem sido eficaz no confronto e controlar a doença? 12 

Eu acho que sim, a minha maneira de ser, pelo menos nas pessoas que me 

mostraram gratidão e assim. Porque acho que A minha maneira de ser, Acho 

que ajudo é a sensação que tenho, por vezes as pessoas de fora, julga nos de 

maneira diferente. Mas acho que devido às relações que tenho com a utente, 

com a pessoa. Noto que, posso ter um gesto, e a pessoa retribuir-me mal, não é, 

e aí eu fico receptiva, porque Se calhar foi da minha parte reagi mal, mas até a 

data acho que agi bem. Embora não tenho muitos conhecimentos, mas acho a 

minha maneira de ser se aceitar, temos que aceitar…Porque a mentalidade, 

porque é escusado, que uma pessoa quando não está bem, nós a tentar que ela 

perceba uma coisa, Quando sabemos que a pessoas já não tem capacidade, 

porque a mentalidade dela 

percepção  de auto-eficacia 

caracteristicas pessoais: 

satisfação: expressão de 
apreço da pessoa alvo de 
cuidado 

competências : relação 
empática 

 

avaliação negativa de 
competencias 

tentativa de 
COMPROMISSO 

Que outros elementos, pessoas que considera importantes no controlo da 

doença (o médico, o enfermeiro, o psicólogo, e outros técnicos, a família e 

outros elementos que considere importantes)? 

13 

Os técnicos de saúde, mas acho que neste caso a família é muito importante, a 

presença deles…precisam de alguém nos cuidados de saúde…mas acho que 

neste caso a família é muito importante. 

atribuição de controlo aos 
profissionais/técnicos de 
saude – aspectos 
instrumentais 

atribuição de controlo 
familia  

Neste fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado para confrontar e 

controlar a doença? 

14 

Como é que eu hei-de explicar…Sou um bocadinho para a brincadeira, e eu 

tenho notado nestas pessoas que se eu brincar, Que as pessoas vão atrás, tento 

brincar, tento Rir-me, e pronto… expressiva, expansiva e tento brincar, ser 

brincalhona… Tento brincar, tento pronto… tento ser assim bonacheirona, acho 

que isso ajuda.  

humor 

 

 

Neste momento, que problemas decorrentes da doença que identifica como 

mais relevantes? 

15 

Eu acho que se formos violentas ou se falarmos agressivamente, para as alt comportamentais – 
agressividade 
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pessoas, para mim, agressividade, que mostramos em relação à pessoa, acho que 

é a pior coisa. A pessoa em si redobra a agressividade, dela também acho eu…  

Tentativa de controlo 
aspectos relacionais 

competência instrumentais – 
papel no controlo de 
sintomas  

E quais são os problemas e as consequências da doença que na relação com 

os utentes, que considera mais importantes? 

16 

A indiferença, se nos mostrarmos indiferentes às pessoas acho que isso também 

lhes toca, acho que a indiferença…mostrarmo-nos indiferentes, nós estamos ali, 

e faz de conta que não estamos, acho que isso também é muito relevante. 

competência emocional 
negativa – indiferença 

tentativa de controlo 
indiferenciado 

Quais são os problemas mais difíceis de resolver? 17 

Nós estamos a tentar falar para estas pessoas e elas não nos escutam, porque 

elas não conseguem já perceber, embora estejam ali, Elas por vezes não 

conseguem perceber o que nós estamos a dizer. É difícil porque nós estamos a 

tentar convence-las Para bem delas, por exemplo para ir almoçar, e elas não, 

para elas não está bem. 

alterações da compreensão- 

 

 

Como é que encontra soluções para resolver essas situações? 18 

Para mim, dos poucos conhecimentos que tenho, é deixar as pessoas uns 

momentos, deixá-la sozinha, ou deixá-la a conversar, e depois tentar lá estar 

…Por vezes é a solução, porque depois elas esquecem-se… 

estrategias comportamental – 
afastamento temporario 

Já teve necessidade de tomar medicação regularmente? 19 

Não, para o trabalho não.  

No seu dia-a-dia precisa ajuda alguém para realizar as actividades ou 

realiza tudo sozinha? 

20 

Por vezes é cansativo, tem momentos em que nós ficamos….mas consigo, até 

data, até ao momento, faço tudo sozinha. 

vivencia centrada em 
aspectos somato-emocionais 
- cansaço 

 

Gostava que descreve-se de forma resumida, as actividades diárias que 

costuma realizar no seu dia de trabalho? 

21 
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Nós chegamos de manhã, damos os pequenos almoços, fazemos higiene aos 

utentes, a maior parte dos utentes conseguimos fazer sozinhas, lavá-los, vesti-

los, Leva-los às consultas, trazê-los para a sala, Leva-los para a fisioterapia, 

Leva-los para o almoço, geralmente agora tenho os acompanhado ao almoço, 

dou os medicamentos, Vimos pronto, muda-mos as fraldas, adaptáveis, e assim 

acompanhá-los, ou levá-los à casa de banho quando pedem, ou levá-los ao 

quarto quando eles pedem… 

tarefas de higiene, act 
básicas de vida diária. 

acompanhamento às 
consultas/ reabilitação 

acompnhamento nas avd 

 

tentativa de controlo 
instrumentais 

Costuma planear as actividades? 22 

Algumas que não dá, algumas coisas são na própria hora, mas de manhã por 

exemplo, tenho as higienes, por vezes planeou-as, Tenho que geralmente, levá-

las para comer a copa, não é, Mas por exemplo, se sei que aquela pessoa gosta 

de estar mais um bocado na cama, vou lava-las as outras e deixo aquela pessoa 

para ultimo. Isso já está ao meu critério, não preciso dizer nada à pessoa 

responsável superior. Planeio e vejo, por exemplo, se está mais em baixo e gosta 

de estar mais um bocado na cama e levanto outras, pronto…faço assim. 

 

proporcionar pequenos 
agrados 

 

 

proporcionar pequenos 
agrados 

 

Como é que descreve as recomendações dos técnicos de saúde a quem tem 

recorrido em termos de utilidade e ajuda? 

23 

É importante em questões de saúde eles estão a par, e sabem de certos 

problemas, que nós achamos que é fácil, que é melhor. Se eles me disserem que 

tenho que deixar a pessoa na cama, ou porque está mais debilitada, ou assim, eu 

tenho que acatar, para mim pode parecer que está normal, mas se a partida o 

médico diz que aquela pessoa está mais debilitada. Eu tenho que fazer assim, 

coisas que não estão nas nossas mãos, e nós temos… 

 

MONITORIZAÇÃO 
CONCRETA 

Relativamente a outros técnicos de saúde, os enfermeiros, os 

fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, psicólogos, como descreve essas 

recomendações que lhe são dadas? 

24 

Coisas que nós não estamos totalmente de acordo, quando eles nos dizem certas 

coisas, nós por vezes conhecemos bem melhor o utente porque nós estamos 

sempre em contacto com eles, quando eles por vezes não estão. Mas nós temos 

discordância – melhor 
conhecimento do utente 
(n.de hrs) 

adesão automática 

relacionamento contratual – 
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que aceitar as ordens que eles nos dão. Posso fazer uma observação, não é. Por 

exemplo Às vezes eles querem que as pessoas andem muito, e vemos que as 

pessoas não tem capacidade, para andar tanto, porque estamos permanentemente 

com as pessoas. Posso fazer observações, a pessoa esta muito cansada…Mas se 

eles disserem que eu tenho que fazer eu faço, apesar de fazer a observação se 

sentir que a pessoa esta cansada, não pode, eles podem acabar comigo, não é, e 

eu tenho que fazer a pessoa andar, isto é um exemplo, não é. 

custos fisicos 

monitorização:::::::::: 

discordância – melhor conh 
do utente 

adesão automática  - 

O que leva a aderir ou não às recomendações dos técnicos? A todas ou 

algumas? 

25 

São superiores, e eu não posso discordar das ordens dos superiores, serei eu que 

estarei em causa, porque automaticamente eles dirão que não estou em posição 

de discordar das ideias deles. 

hierarquia 

Normalmente, essas recomendações segue-as às risca ou vai adaptando-as? 26 

À pequenas coisas que nós por vezes, fazemos porque vemos que a pessoa, não 

está capaz, ou assim, ou por vezes aquelas que não são estritamente necessárias, 

não é, mas é muito raro isso acontecer.  

adesão parcial centrada nas 
necessidades objectivas e 
concretas, custos físicos 

Se houver alguma recomendação que não concorde ou que constate que 

não é benéfica para si, ou para o utente como faz? 

27 

Eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer… pronto como eu disse à 

bocado, eles são superiores eu tenho que fazer, eu arrisco-me, eles podem dizer 

se eu fizer uma observação se eu achar da minha parte que não está bem, não 

mas isso não é do seu campo, não tem que estar a dizer isso, eu tenho que fazer. 

adesão automática – conh 
absoluto 

hierarquia 

RELACIONAMENTO 

É difícil cumprir as recomendações?  28 

Existe pequenas coisas que são difíceis, mas temos que acatar…Existe coisas 

que nós não concordamos, mas não temos voto na matéria e temos que aceitar 

adesão automática –conh 
absoluto 

o não reconhecimento  

Em situações de rotina segue as recomendações Dos médicos e/ou dos 

enfermeiros? 

29 
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Sim  

Dos terapeutas ocupacionais? 30 

Sim  

Como é que vive hoje a doença? Em termos de consequências pessoais, 

profissionais e sociais? 

31 

Casos que nos tocam realmente, mas também agora eu não posso deixar que 

isso me atinja totalmente, não é. Porque eu chego em casa, vivo com a minha 

filha, mas se tivesse crianças ou pessoas em casa, eu não posso deixar que o 

trabalho, aqui, tenho que cumprir as minhas funções aqui, mas não posso deixar 

que o trabalho me atinge, que me prejudique depois lá fora. Embora me torne 

mais compreensiva, se calhar por exemplo em outras coisas em casa e com as 

pessoas. Porque a partida Se vimos as coisas diferentes aqui, podemos pensar 

que em casa também pode ser assim, ser mais compreensiva. Não posso deixar, 

que vá stressada para casa e provoque cenas em casa, a maneira de falar, 

derivado do stress que leva aqui das pessoas. 

tentativa de compromisso 

 

 

positivas: qualidades 
pessoais (i.e. compreensão) 

 

 

 

 

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO MAL 
MENOR 

Em termos sociais, sente alguma consequência? Em que medida? 32 

Se calhar lá fora, na sociedade ver as pessoas lá fora de outro modo, de 

conversar com ela de outra maneira. Não ser tão rígido, tão como dizer… de 

aceitar melhor as pessoa lá fora, e conversar melhor com elas, ser mais 

compreensiva. 

satisfação: qualidades 
pessoais (compreensão) 

Como descreve a doença hoje, houve alguma alteração? Em que medida 

houve essa alteração? 

33 

Para mim houve, acho que na maneira de compreender as coisas, a maneira de 

lidar com as pessoas e isso tudo altera um bocado. Porque por vezes nós 

levamos as coisas aligeiradas, certas coisas… Ficamos a apreciar, certas coisas 

que nos passavam ao lado da vida, e apreciar melhor um bocadinho melhor 

vida, tirar partido de aquilo que ela nos pode dar. Porque não sabemos o dia de 

amanhã, chegamos a este estado destas pessoas, e deixamos passar certas coisas 

satisfação: qualidades 
pessoais (compreensão) 

 

aspectos experienciais 
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um pouco ao lado, não é. E então acho que Aceitamos viver um bocadinho mais 

intensamente 

E porque que acha que isso se alterou? 34 

não sei, ver as pessoas assim, pensamos que podemos de ser assim um dia. Será 

uma maneira de nós tentarmos evitar, que a doença se nos chegar Nos atinja 

também a nós, e tão depressa. Maneira positiva que nós temos de lutar, contra as 

coisas que nos podem atingir mais tarde 

antecipação da doença no 
futuro 

tentativa de compromisso 

O que mais a preocupa? Hoje em dia quais as suas preocupações? 35 

Preocupa-me que uma dia, venha a ser assim como estas pessoas são. Tenho 

receio Tenho as minhas filhas, que venha a ser assim, E que as venhas a 

preocupar, é o mais natural, de hoje para amanhã, tenho receio de um dia… 

medo -  antecipação da 
doença bo futuro 

no futuro preocupar pessoas 
significativa – antecipação 
da perda centrada em 
aspectos relacionais 

E ao que deve esse receio? 36 

Por ver as pessoas como elas estão, porque elas tem momentos, de não saber 

onde estão, nem o que fazemos e o facto, de por exemplo, de ver as minhas 

filhas e as minhas netas e já não as conhecer e de  já não as conhecer e não saber 

quem são, mete-me assim… acho que dever ser bastante confuso nas cabeças 

desta gente, porque estamos ao lado Observamos, mas não conseguimos pôr-nos 

lugar delas. Como é que não conseguem as pessoas, e ver as coisas que dantes 

viam, dantes… Isso é uma coisa que me coloca bastante confusa. 

vivencia centração na 
perda de autonomia 
existencial 

 

 

centraçao na 
impossibilidade de 
descrever experiencias  

dificuldades de 
reconhecimento 

Neste momento quais são as suas maiores necessidades? 37 

Eu isolo-me muito, sentir-me isolada, como eu gosto de estar.. sentir-se só 

E no contexto de prestação de cuidados onde sente mais necessidade? 38 

Eu gosto muito de estar ao pé das pessoas, pronto, a presença, nas pequenas 

coisas, um carinho ou dar até um bombom… eu acho que, ganha Ela e ganho 

Eu, porque eu ao fazer um gesto deste, Ela não se sente tão desamparada, não se 

sente tão só. E eu por meu lado, sinto-me gratificada por prestar um serviço a 

proporcionar pequenos 
prazeres 

manter dignidade/ 

 

sentido de dever 
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uma pessoa que precisa, serviço neste caso. É o meu bem-estar interior, que está 

em causa, Se fizer alguma coisa a alguém e isso dá-me paz e tranquilidade…e a 

minha consciência fica bem, porque sei que fiz alguma coisa. E o facto de  me 

sentir bem comigo própria e estar em paz, isso já é…vou para casa bem 

satisfação existencial 

Quais são hoje as suas fontes de suporte? Quando tem necessidade de 

recorrer a alguém, a quem a recorre? 

39 

Como eu sou um bocado sozinha, não sei se isto será egoísmo, se não. mas eu 

nunca vou recorrer,  tento pensar como fazer assim, mas não vou assim muito, 

recorrer a alguém para pedir opinião. Se for uma coisa grave, vou ter com uma 

superior meu, A enfermeira neste caso e exponho o caso, o que é que se pode 

fazer, ou o que não se pode. Mas de resto, se for uma coisa em relação a mim, 

ao meu serviço, tento saber qual é a melhor maneira, vou ter com o meu 

superior, a enfermeira neste caso. 

 

 

procura de suporte – 
enfermeia 

 

procura de apoio – 
enfermeira 

Como é a sua relação com os diferentes profissionais de saúde? 40 

Acho que são boas, no que me toca. Penso que saõ boas, Não sou uma pessoa 

muito difícil de compreender, penso eu, que cria problemas, Não sou uma 

pessoa conflituosa, isso á partida já ajuda. Mas as relações que tenham com as 

pessoas acho é boa. 

avali categórica.  

Como é que essa relação, de que forma se estabelece, o que é motiva essa 

relação? 

41 

Também vejo, depois a maneira ser da pessoa em questão, porque é assim se for 

uma pessoa que a partida Grande simpatia, eu ai já partida não a tenho, não vejo 

o tipo conversação é só da ocasião. Olha isto está bem, e está aqui e não passa 

daí. Se for uma pessoa que me seja simpática, sou capaz, de puxar uma 

conversa, conversar, qualquer tipo de conversa. 

aspectos relacionais – 
identificação e rejeição 

O que faz hoje para se sentir um pouco melhor? 42 

Eu tento da melhor maneira, ver o que é que eles precisam, o que eles naquele 

momento eles precisam, se é de conversar um bocadinho, dar uma voltinha com 

centração no cuidado de 
aspectos 
instrumentais/hedonicis 

TENTATIVA DE 
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eles por aí, ou se é preciso de alguma coisa para comer, pequenas coisas, porque 

para estas pessoas não é preciso muito. Tentar conversar um bocadinho com 

eles, fazer uma festinha, ou estar ao pé deles, sentamos um bocadinho ao pé 

deles, agarramos a mão e… 

CONTROLO 
INDIFERENCIADO 

centração no cuidado 
aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

Existe algo que me possa contar que ajude a compreender a sua 

experiencia como cuidadora? 

43 

A nossa presença, com eles ao pé deles, acho que se mostrar que estamos ao pe 

deles, a nossa presença É o fundamental para eles, eles saberem que nós 

estamos ali. Se a gente sentar um bocadinho ao pé delas e conversar ou pegar no 

braço e levá-las até ao fim do corredor. A pessoa fica totalmente logo diferente, 

a pessoa fica logo melhor. Acho que a companhia, a nossa presença, nesta gente 

é fundamental, Estarmos ali com eles 

centração nos aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 
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Código:CFP02 

O que sabe actualmente sobre esta doença, o que pensa sobre ela (ao nível 

da gravidade, o que a causou, as consequências que provoca na pessoa, e 

como vai evoluir)? 

1 

Nós ainda temos muito pouco informação sobre a doença, mas do que tenho 

conhecimento, estes utentes como é que hei-de explicar… Esta doença começa a 

evoluir… eu quero dizer as coisas e não consigo tira-las da cabeça, são uns 

utentes que precisam muita atenção e de muito cuidado. Temos também de 

saber lidar com eles principalmente, eles facilmente estão esquecidos das 

coisas…e sei de certas coisas mas não consigo explica-las, agora é que vai ser o 

problema. 

percepção de pouco conhec 
sobre a doença. 

BEM-ESTAR FISICO E 
PSIC 

centração em aspectos 
indiferenciados  e globais 

manifestações cognitivas – 
esquecimento 

O sabe sobre as consequências que provoca na pessoa, nos utentes? 2 

Perda de memória, audição também, no corpo também se nota rigidez, ah, 

mais… 

manifestações cognitivas – 
memória 

manifestações fisicas– 
audição 

manifestações físicas -
rigidez do corpo 

Conta é a sua experiencia pessoal, o que lhe chama mais a atenção? 3 

O esquecimento, o que mais noto o esquecer das coisas. Não sabem onde é, por 

exemplo, não sabem, levantam-se e saem do quarto e depois já não sabem voltar 

para o quarto. Esquecem-se com facilidade das coisas, esquecem-se do nome, 

alguns que já não sabem do nome deles. 

alterações cognitivas – o 
esquecimento 

desorientação espacial 

esquecimento  

Relativamente à evolução da doença? 4 

A evolução vai, vai evoluindo para pior, não é. Porque depois vai afectando-os 

cada vez mais, uns mais depressa do que outros, penso que é assim, a uns mais 

depressa do que outros. 

evolução negativa 

variabilidade  

Sempre pensou assim ou inicialmente pensava de outra forma? 5 

Primeiro pensava que era diferente do que penso hoje, porque hoje estou a percepção centrada em 
aspectos indiferenciados – 
concretos 
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trabalhar com eles, e sei pronto, que a doença causa esses, vários problemas 

A que se deve a mudança? 6 

Relacionado com a idade causas: idade 

Inicialmente pensava de forma diferente do que pensa hoje, a que se deve 

tal mudança? 

7 

Experiencia que tenho com eles, exactamente a experiencia que tenho com eles, 

que me leva a pensar diferente. Porque eu hoje estou mais preparada para tratar 

de uma pessoa, com demência, do que estava antes de trabalhar com eles. 

Porque por exemplo, nós temos estes doentes de demência no H piso, Mas 4 

anos atrás, tínhamos se calhar, se hoje são a maior parte deles, aqui há 3 ou 4 

anos atrás, era só um ou dois, não estavam assim nos pisos como estão. E então 

era mais difícil saber como a doença progredia, agora já, pronto eu sei lidar com 

os utentes, Temos que ter muita paciência com eles, temos porque são um 

bocadinho… Queremos levá-los para um lado, e eles não querem ir, tem que ser 

ali, estes que andam, depois esquecem-se com facilidade onde é quarto, depois 

se estão a dormir, não sabem se é de noite, se é de dia. Assim coisas que eu noto 

neles. 

centração em aspectos 
concretos;           percepção 
auto-eficácia REAV 
POSITIVA 

 

aspectos organizacionias – 
estruturação 

percepção auto-eficácia 

 

competências instrumentais 
– centrada em aspectos 
relacionais . paciencia 

comportamentos de oposição 

desorientação espacial 

desorientação temporal 

Recorreu a alguém para receber informação?  8 

Tivemos o curso, tento obtido informação quando necessito de receber 

informação, mas já tenho perguntado várias vezes à enfermeira, “oh enfermeira 

escute lá, porque é que isto acontece”, e ela explica-me. Agora tivemos uma 

formação no mês HT, ainda há dias tive a ler, quero dizer certas coisas e não 

consigo me lembrar, estive a ler em alguns papéis, num apanhado de informação 

sobre isso… 

formação 

procura de inf – enfermeira 

formação 

;problemas de concentração 

forn de inf 

 Como acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 9 

Eu acho que agora que muitas pessoas, principalmente aqueles que tem essa 

doença, já olham para esta doença de outra maneira de que não olhavam antes. 

Se calhar antes, não tinham o conhecimento que tem da doença do que tem hoje, 

 

 

melhor conh 
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já é diferente. Eu aqui alguns anos atrás eu, digo eu ou outras pessoas, não 

tinham conhecimento da existência de uma doença que se chamava Alzheimer, 

hoje eu tenho esse conhecimento, não é, acho que é assim.  

 

 

 

Ate que ponto pensa sobre a sua possibilidade de controla da doença (total 

ou parcial) quer os sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou 

emocionais) e consequências? 

10 

Temos utentes que é total, temos utentes que é parcial. Temos utentes que têm 

alturas que estão melhor, em outras alturas que estão mais debilitados.  

atribuição de controlo – 
tentativa de controlo 
centrado em  sinais 
indiferenciados 

Sente que tem controlo total sobre os sintomas e dos comportamentos? 11 

Total, as vezes não é controlo total, às vezes é um bocadinho complicado, acho 

que não podemos dizer que temos controlo total sobre isso, não sei penso eu… 

Não sei explicar bem estas coisas, mas o que eu sei é que para estes utentes 

temos que ter o máximo de paciência. Por exemplo uma situação, um utentes 

destes está sentado na sala, quando uma pessoa dá conta, a pessoa está a tirar a 

roupa, ou as vezes já encontramos nu. Eu acho que essa pessoa já não tem 

controlo da situação, por mais que lhe diga eu e as minhas colegas, logo a 

correr, “não deve fazer isso”, mas passado 5 ou 10 minutos a situação já está a 

mesma, é isso que estou a pensar que não existe grande controlo. 

atribuição de controlo 
parcial 

 

 

 

TENTATIVA  DE 
CONTROLO DE SINAIS 
INDIFERENCIADOS 

  

Acha que tem sido eficaz nas acções que tem utilizado no confronto e 

controlo? 

12 

Eu acho que sim, e digo-lhe uma coisa e gostava de continuar a ter por que é 

assim, Ainda na semana, estive com aqueles papeis na mão, só que as vezes 

quero lembrar-me de coisas que li e não consigo… Mas que me tem ajudo 

muito, ajuda… está perceber, acho que se nós estivermos mais formação, até, 

por exemplo nós devíamos ter ajuda psicológica ou de um psiquiatra, ou 

qualquer coisa. Por exemplo, eles também são agressivos, algumas vezes eles 

tornam-se agressivos, às vezes nós não podemos de repente, chegamos ao pé de 

uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que diz, ou tento dizer qualquer coisa, 

por exemplo, o sr. X, nem sempre, ele agora tem andado mais, mas se a Gente o 

centração 

centrada  na impossibilidade 
deveres e responsabilidades 

necessidade de formação 

necessidade de apoio 
emocional 

ALT COM 

 

 

necessidade de formação 
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forçasse demais um bocadinho, ele reagia mal. E nos devemos estar preparados 

para isso, se calhar já tivemos alguma, mas devemos ter mais. 

Que outros elementos considera importantes no controlo da doença e das 

suas consequências? 

13 

Acho que isso tudo deve existir, o médico, o psicólogo e tudo… Acho que para 

mim, o mais importante é a família, para mim, posso estar a pensar errada. Mas 

acho que o mais importante, às vezes diz-se que eles, perderam a noção de tudo, 

já não sabem nada, as vezes colegas que dizem, já não faz nada, perdeu a noção 

de tudo…mas não, eu penso que a pessoa não perde a noção de tudo, se calhar 

num dia vai ter 5 minutos, e vai ter a noção do que aquilo que já foi, ou será que 

estou errada. Naqueles 5 minutos ele vai relembrar de muita coisa…e acho que 

se tiver o apoio da família, mesmo que… Li algures num livro, não um artigo 

qualquer, que um senhor que estava numa consulta e estava a ficar um 

bocadinho demorado, e o médico disse-lhe: “ Senhor está tão apressado 

porquê?”, o senhor: “ porque tenho que ir tomar o pequeno-almoço com a minha 

mulher”; o médico: “ Então onde está a sua mulher, Ela espera pelo senhor”; 

Tinha Alzheimer, então, ele disse-lhe: “que ela já não dá pela sua presença”; Ela 

já não dava pela presença dele, e o médico :”então se não dá pela sua presença 

porque esta tão nervoso”; Ele disse: “eu estou apressado porque quero estar a 

lado dela”; Queria estar ao lado da família, porque sentia a família, neste caso a 

mulher, o sentia ao lado. Podia, Não estava a sentir sempre mas se 

calhar…Também já vi um filme, sobre isso, que se baseava, nisso mesmo, 

esteve sempre espera de últimos 5 minutos finais, mas aqueles 5 minutos foram 

bons. Nós também somos muito importantes para eles, claro que somos. Por 

exemplo, porque eu sinto-me bastante bem, quando isso acontece, quando isso 

aconteceu, por exemplo, o senhor X num dia… Numa altura de crises que teve, 

e então estava cá auxiliares que, foi na altura em que se modificou, e estava ca 

umas auxiliares que não estavam preparadas, pronto habituadas ao sr X, e as 

enfermeiras também não estavam, e estava muito agitado… E então o que 

aconteceu…Tentar recorrer aos meios que se recorre, tentou.se mobilizar o 

senhor e o enfermeiro estava pronto para dar a injecção… Ouvia gritar muito, a 

pessoa minimizar a situação, para ver se não havia aqueles gritos, que ele 

atribuição de controlo aos 
familiares 

comportamentos de outros 
profissionais sentidos como 
desagradáveis 

 

atribuição de controlo 
familia 

inf/compreensão da doença 

 

 

 

 

 

 

 

inf/compreensão da doença 

 

satisfação : sentido de 
competencia 

 

 

alterações organizacionais : 
mudança; falta de 
preparação de colegas 

 

REAV POSITIVA 

atribuição de controlo a si: 
tentativa de controlo 
centrada em aspectos 
relacionias e sócio-
emocionais 
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costumava dar…Fui a porta do quarto, ele viu-me e Ele disse: “anda cá, anda cá, 

anda cá”; “Então sr X o que é que lhe aconteceu?”; Ele disse “tira isto tudo 

daqui, tira isto tudo daqui”; e eu disse “Pronto calma vão todos lá para fora”; 

entretanto chegou uma colega que também a conhecia, Eles estavam lá todos, a 

tentar resolver a situação, Desmobilizamo-lo e não foi preciso dar a injecção, e 

ele ficou calmo, dormiu durante toda a noite. 

Que outros elementos considera importantes, o médico, a psiquiatria ou 

outros elementos que considere importantes? 

14 

Eu acho que sim, eu acho que é importante, que essas pessoas devem estar todas 

englobadas na recuperação, que já não é recuperação, mas são humanos, dar um 

nível de vida melhor, acho que sim. 

atribuição de controlo aos 
profissionais vivencia 
centrada na reabilitação; 
qualidade de vida 

Neste momento actual, que tipo de estratégias tem utilizado para 

confrontar a doença? 

15 

A estratégia que utilizo, é tentar compreende-los da melhor maneira que posso, e 

fazer o meu melhor que, dar a atenção que lhe devo dar, embora as vezes seja 

difícil, porque são muitos, e nós na parte da tarde somos um número 

reduzidos…mas eu acho que faço o melhor que posso para os tratar com a 

melhor dignidade, para eles aguentarem até ao fim.  

reav positiva: centrada em 
proporcionar qualidade nos 
cuidados 

insuficiência de pessoal 

tentativa de compensação 
mal menor 

Quais os problemas que identifica como mais relevantes decorrentes da 

doença? Quais os mais difíceis de resolver? 

16 

Aqueles que ainda tem alguma noção, que tem alguma noção de, estou-me a 

referir a uma senhora, que de vez em quando, agora já nem tanto, mas de vez em 

quando dias em que quer ir se embora, que quer ir se embora… já chegou na 

janela do quarto e assim para se ir embora… Acho que essas pessoas tem se que 

ter um cuidado mais redobrado sobre elas…  

negação da doença por parte 
da pessoa demenciada 

estrategias comportamentais 
– vigilância 

Como resolve essas situações mais difíceis? 17 

Cuidado mais redobrado sobre elas, tentar estar sempre ao lado delas, perto 

delas, para eles tentarem…para eles tentarem ter confiança em nós, para se 

estrategias comportamentais 
– vigilância 

competência –centrada nos 
aspectos relacionais e sócio-
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sentirem melhor. emocionais 

Toma medicação regularmente? 18 

Já estive uma altura em que tive de tomar a medicação, todos nos passamos por 

fase boas, e menos boas, e tive que tomar medicação para andar bem.  Se calhar 

até pode estar a fazer falta alguma, não sei… Hoje actualmente não tomo nada, 

dias que nos andamos mais stressadas e mais nervosa que outros dias, mas eu 

acho que pelo menos aqui no trabalho não tenho tido problemas para dizer assim 

“que tenho de tomar medicação para aguentar o serviço”. É o que eu digo, é um 

bocado cansativo E desgastante, mas ainda não pensei, se calhar ate precisava, 

não é. olhe já houve uma altura, Problemas e problemas, mas já houve uma 

altura em que cheguei a tomar um ansiolitico, Mas isso já foi muitos anos tive 

um problema de saude, tive e tenho, Um problema congénito, que tinha que ser 

operada à cabeça, mas depois não foi necessário. E depois nessa ansiedade toda 

em que eu andava, foi ai que, fui ao neurologista e ele receitou. As vezes a 

medicação que tenho de tomar as alergias que tenho, sem falar daquelas que são 

para as dores, reumático, artroses, na coluna, agora mas para andar mais calmo, 

chazinhos e …  

terapias farmacolo no 
passado 

 

vivencia centrada nos 
aspectos somota-emocionais 

 

ansioloticos 

 

 

 

 

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas tarefas ou 

faz tudo sozinha? 

19 

Preciso de ajuda, é assim, eu consigo fazer, várias coisas sozinhas. Por exemplo, 

aqui no serviço, sou capaz de na ala TTT , três ou quatro,  que não consigo fazer 

sozinha, de resto consigo fazer sozinha. E por vezes até prefiro fazer sozinha, 

porque sei como eles ficam, pronto a maneira como os hei-de deitar, pronto. Sou 

capaz de realizar essa tarefa, e prefiro faze-la sozinha, porque se fizer sozinha o 

trabalho fica melhor feito. Colegas que a gente, estamos a trabalhar com elas, 

mas que ás vezes gostam de fazer as coisas à maneira delas, e eu penso que não 

é maneira delas, e eu penso assim, mas a forma de o utente ficar melhor, melhor 

acomodado. As vezes digo “ Deixo que eu faço esta sozinha”, so que à pessoas 

que não consigo, primeiro Eu não posso, e segundo não devo, porque acho que 

não é para mim, nem para o utente. Aquilo que consigo fazer, faço sozinha e 

gosto de fazer o meu trabalho, e penso, sei perfeitamente, já pedi a opinião a 

 

ajuda em aspectos 
instrumentais 

 

comp de outros profissionais 
sentidos como desagradáveis 

 

envolvimento/cuidar- 
centrada no proporcionar o 
melhor cuidado possível 

centração na qualidade de 
cuidados prestados 

 

centração na qualidade de 
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varias enfermeira, Sei ver o trabalho que eu faço e sei ver o trabalho que as 

colegas fazem, e eu digo assim: Se ficar desta maneira ficava melhor, as 

pessoas, às vezes Tem que ser posicionadas, As vezes colegas, que não pensam 

nisso, a pessoa deita-se e não é bem a assim, tem que ficar mais bem deitada. As 

vezes algumas pessoas para deitar são preciso duas pessoas, não é bom para 

mim, nem para ao utente, às vezes pode haver problemas 

cuidados prestados  

 

comp de outros profissionais 
sentidos como desagradáveis 

ajuda em aspectos 
instrumentais  

Agora gostava que descreve de forma resumida as suas actividades diárias? 20 

Eu tenho três turnos, no turno da manha faço as higienes aos utentes que estão 

destinados, faço as higienes… depois logo nesses intervalos, tem que se ter o 

cuidado de lhes dar agua, hoje estive nas limpezas, mas estive o cuidado de lhe 

dar agua, agua gelatinosa… Depois chega a hora de fazer as camas, faço as 

higienes e as camas, depois tem que se tratar da alimentação, do almoço neste 

caso, reparar se eles se alimentam bem, aqueles que conseguem comer pela 

mãos deles ou aqueles que nos temos que dar na boca, se eles se alimentam 

bem, se eles comem bem… A meio da tarde, duas, duas e pouco tem que se dar 

mais um iogurte, tenta-se… Levo-os Novamente a quarto, são trocadas, faço a 

higiene, trocam-se as fraldas, ficam assim, pronto… A partir das 4 horas, dá-se 

o lanche, vimos se eles se alimentam bem ou não. Depois entre as 5 e 6, 

algumas pessoas já vão para as camas, Deitamos essas pessoas, pessoas que já 

se vão deitar…Preciso de dar aguas as pessoas, isso Tem que ter sempre cuidado 

de dar agua, porque eles desidratam com muita facilidade, porque eles não 

bebem agua, se não for a gente a dar, Agua gelatinosa para  substituir a agua, 

tem que se ter em conta… Depois à hora de jantar, dá-se o jantar, aqueles que 

estão no refeitória… Depois são aqueles que tem que ser posicionados, que 

foram deitados as 5 horas, por volta das 9 e 30 -10horas…E deitar os restantes, 

depois do jantar é assim um bocadinho mais complicado, como é que hei de 

dizer, estão mais exaustos talvez, mais irritados, impacientes, depois levantam-

se, depois temos de ter mais o cuidado, aquele que esta pior temos que o deitar 

logo ao fim da refeição, porque se não fica mais irritado. Depois por norma é 

hora do nosso jantar, às vezes estamos a jantar e temos que ver… Não temos, 

somos poucas, e estar a jantar e estar sempre atentas ao que se passa. Depois 

deitamos as pessoas todas, posicionamos aquelas que foram deitadas as 5 horas, 

tarefas instrumentais avd 

tarefas instrumentais – agua 
gelatinosa 

 

tarefas instrumentais 

tarefas instrumentais – 
colaboração na alimentação 

 

tarefas instrumentais – avd 

colaboração na alimentação 

tarefas instrumentais – avd 

estrategias comportamentais 
– líquidos 

consequencia: desidratação 

tarefas instrumentais – 
posicionamento 

 

centrada em aspectos 
relacionais, sócio-
emocionais 

estrategias comportamentais 
– vigilância 

insuficiência de pessoal 

estrategias instrumentais – 
posicionamento 
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Eu tenho três turnos, no turno da manha faço as higienes aos utentes que estão 

destinados, faço as higienes… depois logo nesses intervalos, tem que se ter o 

cuidado de lhes dar agua, hoje estive nas limpezas, mas estive o cuidado de lhe 

dar agua, agua gelatinosa… Depois chega a hora de fazer as camas, faço as 

higienes e as camas, depois tem que se tratar da alimentação, do almoço neste 

caso, reparar se eles se alimentam bem, aqueles que conseguem comer pela 

mãos deles ou aqueles que nos temos que dar na boca, se eles se alimentam 

bem, se eles comem bem… A meio da tarde, duas, duas e pouco tem que se dar 

mais um iogurte, tenta-se… Levo-os Novamente a quarto, são trocadas, faço a 

higiene, trocam-se as fraldas, ficam assim, pronto… A partir das 4 horas, dá-se 

o lanche, vimos se eles se alimentam bem ou não. Depois entre as 5 e 6, 

algumas pessoas já vão para as camas, Deitamos essas pessoas, pessoas que já 

se vão deitar…Preciso de dar aguas as pessoas, isso Tem que ter sempre cuidado 

de dar agua, porque eles desidratam com muita facilidade, porque eles não 

bebem agua, se não for a gente a dar, Agua gelatinosa para  substituir a agua, 

tem que se ter em conta… Depois à hora de jantar, dá-se o jantar, aqueles que 

estão no refeitória… Depois são aqueles que tem que ser posicionados, que 

foram deitados as 5 horas, por volta das 9 e 30 -10horas…E deitar os restantes, 

depois do jantar é assim um bocadinho mais complicado, como é que hei de 

dizer, estão mais exaustos talvez, mais irritados, impacientes, depois levantam-

se, depois temos de ter mais o cuidado, aquele que esta pior temos que o deitar 

logo ao fim da refeição, porque se não fica mais irritado. Depois por norma é 

hora do nosso jantar, às vezes estamos a jantar e temos que ver… Não temos, 

somos poucas, e estar a jantar e estar sempre atentas ao que se passa. Depois 

deitamos as pessoas todas, posicionamos aquelas que foram deitadas as 5 horas, 

termina as 11horas. As 11horas, eu por exemplo faço sempre uma limpeza, 

porque estes utentes sujam mais que qualquer dos restantes utentes, por eles já 

não sabem cospem para o chão, não sabem, as vezes as colegas ralham, “você 

não pode fazer isso”, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que, Por vezes 

dissemos “sr Q não faça isso”, mas nós não devemos chamá-los muita atenção 

porque eles, penso eu porque eles já não estão… Depois à meia noite e pouco, 

voltar a posiciona-los, a troca-los, eu e mais as enfermeiras… Tentar novamente 

até às 6 horas ver, um ou outro que se levanta, por exemplo, agora não se tem 

levantado, havia Noites, Sr CMM, que tirava o soro, andava toda à noite 

levantado, outro também dias atrás às 3 horas da manhã estava a tomar banho, 

nós temos que estar sempre atenta ao comportamento deles, se acontece alguma 

coisa assim… Às 6 hrs voltamos a posiciona-los e a trocá-los, e depois de 

manha também damos os suplementos que é para dar. As 24 horas do dia, 

tarefas instrumentais avd 

tarefas instrumentais – agua 
gelatinosa 

 

tarefas instrumentais 

tarefas instrumentais – 
colaboração na alimentação 

 

tarefas instrumentais – avd 

colaboração na alimentação 

tarefas instrumentais – avd 

estrategias comportamentais 
– líquidos 

consequencia: desidratação 

tarefas instrumentais – 
posicionamento 

 

centrada em aspectos 
relacionais, sócio-
emocionais 

estrategias comportamentais 
– vigilância 

insuficiência de pessoal 

estrategias instrumentais – 
posicionamento 

 

 

 

 

proporcionar qualidade de 
cuidados 

 

comportamentos de outros 
profissionais sentido como 
desagradáveis 

 

estrategias instrumentais - 
posicionamento 

estrategias comportamentais 
– vigilância 

 

 

 

estrategias instrumentais – 
posicionamento; gestão de 
terapêuticas de confronto 
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E outros técnicos a quem teve necessidade de recorrer? 23 

Eu tenho muito pouco, como é que eu de dizer, eu trabalho muitas poucas vezes 

de manhã. Por exemplo, A terapeuta já recorremos a ela, para elas nos ensinar, 

até o levantar, de um lado para o outro, do sofá para a cama; Para mim é 

importante tudo o que eles me ensinam, tudo o que eles façam para mim, Eu 

acho que é muito importante, e tem sido até aqui. 

 

competências instrumentais 

aspectos instrumentais 

Costuma aderir as recomendações a todas a algumas? 24 

Costumo, a maior parte das vezes costumo aderir a elas.  

Qual é o motivo que leva a aderir às mesmas? 25 

Porque se calhar é a melhor maneira de fazer as coisas. Por exemplo, estou a 

falar da maneira, da terapeuta, de nos ensinar a fazer as mudanças de um lado 

para o outro, por vezes podemos estar a prejudicar a nós próprias sem…e eu já 

tive isso e já vi isso… Tento sempre fazer da maneira que me ensinam, por isso 

é que eu digo, às vezes Prefiro fazer sozinha porque se fizer sozinha faço da 

maneira que me ensinam, e não estou a contar com a ajuda por parte da colega. 

Ainda há pouco tempo, estava a deitar uma senhora com uma colega, e estava a 

pensar que ela ia fazer a mesma força que eu fiz… e como tinha trabalhado 

poucas vezes com ela, e ela era mais forte que eu, eu estava a pensar que ela ia 

fazer a mesma força que eu fiz, mas não fez…Eu fiz a força sozinha e 

prejudiquei-me, por isso é que…muitas vezes quando, prefiro, Estou ali sozinha 

tento fazer aquilo que aprendi, e não é tanto difícil para mim. 

adesão – legitimada pela 
utilidade objectiva 

 

 

adesão – capacidades físicas  

 

adesão – capacidades físicas 

 

 

 

adesão depende dos seus 
custos físicos 

Segue as recomendações risca ou por outro lado vai adaptando? 26 

eu vou adaptando, é assim, não vou dizer que sigo a risca, à risca. Casos em que 

Quando estou com pressa, não vou seguir à risca. Mas eu faço os possíveis, pois 

é o melhor para mim. Mas sempre que posso eu faço  

adesão parcial – dependendo 
de necessidades 
instrumentais 

É difícil cumprir essas recomendações? 27 

Acho que não, para mim é fácil  
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Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

28 

Eu acho que não tenho, enfrentado com esses problemas. É assim quando me 

mandam fazer alguma coisa, ou que é melhor para mim, eu tento fazer, tento ver 

se realmente é o melhor para mim e chego à conclusão que é. Porque é assim, 

pode haver alguma coisa, diga assim “se calhar se eu fizer é melhor para mim é 

melhor para mim”. Mas depois, se calhar pode não ser também, mas tenho 

seguido os conselhos que me tem dado, e tenho me saído bem. 

 

adesão – legitimada pela 
utilidade objectiva 

monitorização 

adesão – legitimada pela 
utilidade objectiva 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? Se tem em 

conta as recomendações dos diferentes médicos? 

29 

Eu tenho, eu faço…eu tento sempre fazer as recomendações que mandam os 

meus superiores, porque é assim são superiores, e sabe muito melhor que eu… 

Tento seguir à risca o que mandam fazer, porque tento fazer isso…penso que 

sim, nunca fui contra aquilo que me ensinam a fazer ou que me mandam fazer. 

baseado numa adesão 
automática centrada em 
aspectos hierárquicos – 
dependência total 

Como é que descreve a sua vivência da doença, em termos de consequências 

nas sua vida pessoal, profissional e social? Como vive hoje a doença? 

30 

É assim, como é que hei-de dizer, a mim não me afecta porque gosto de cuidar 

deles, eu acho que não me afecta…Na minha vida pessoal não me tem 

afectado…porque eu acho que quando uma pessoa faz o que gosta, com carinho 

e com amor, acho não existe consequências nenhumas, não é. Por exemplo há 

dias em que uma pessoa anda mais bem disposta que outros, ou não sei, queria 

utilizar outras palavras, mas não consigo ir busca-las, mas é assim…quando eu 

venho para o meu serviço sinto-me feliz, porque acho que é isto que eu gosto. 

Por exemplo, ainda há dias, o meu marido, nesta semanas atrás, tenho andado 

um bocado debilitada, por causa dos problemas de saude, Então o marido: “Se 

ficares uns dias em casa descansavas”. Mas eu sinto-me bem  no meu trabalho, 

ainda na semana passada fiz tarde e noite, Às vezes fazemos os dois turnos 

seguidos, para mim é o melhor. A minha chefe já me disse quando eu me sentir 

muito cansada para lhe dizer…Mas Facilita-me mais por um lado, Para entrar as 

23, tenho que sair as 21h de casa, e depois é mais complicado… E muitas vezes 

satisfação: cuidar  

 

satisfação: realização 

 

satisfação: realização pessoal 

 

consequencias: somato-
emocionais 

 

satisfação: realização 

trabalho por turnos 

disponibilidade/flexibilidade   
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tenho que sair Às 23; O meu marido não está também trabalha por turnos, o meu 

filho também trabalho por turnos, e depois também está a estudar, e depois a 

minha também esta na faculdade, e muitas vezes tem que sair, porque tem lá os 

ensaios da tuna e essas coisas, e ela não quer que eu vá sozinha… Chego à meia 

noite e pouco À estação e tenho que andar um bocado a pé e é um pouco 

complicado… Então ela não quer,  e então eu gosto de fazer a tarde e a noite, 

não estou  dizer que é um bocadinho mais cansativo, é um bocado mais 

cansativo. Então ele dizia “para eu ficar em casa”, “Eu não sei O que é que os 

velhotes te fazem, que sentes melhor no trabalho do que em casa”.Mas é 

verdade, as vezes eu ando ai bastante doente, mas se tratar deles, trato deles, 

dou-lhe comer…assim, um bocado debilitada mas sinto-me feliz, porque estou a 

tratar deles, por isso para mim acho que Eles não me afectam em nada, nem na 

minha vida pessoal, simplesmente para mim acho que até me fazem bem, 

porque eu sinto-me bem, não posso dizer mais que isso. 

 

 

 

 

turnos  

consequencias somato-
emocional: cansativo 

 

satisfação: cuidar 

 

 

Hoje em dia o que mais a preocupa? 31 

Preocupa-me tanta coisa, eles sofrem tanto, o que eles sofrem… Eu penso que 

sim, o sofrimento deles e alguns que, se calhar não tem, preocupa-me mais 

aqueles que não tem o apoio da família. Preocupa-me mais, acho que… Muitos 

que tem apoio da família, mas outros que tem muito pouco e isso preocupa-me 

um bocadinho. No fundo, se calhar eu nesse aspecto tenho uma versão diferente 

das minhas colegas, é o que eu digo Já perderam a noção da vida, mas acho que 

não, continuo a bater na mesma coisa, acho que não. Acho que eles se tivessem 

um bocadinho mais o apoio da família, para eles seria muito melhor 

condições somota-
emocionais:sofrimento 

 

ausência de apoio familiar 

 

identificação de 
comportamentos de outros 
profissionais sentido como 
dessgradaveis 

ausência de apoio familiar 

E relativamente ao futuro o que mais a preocupa? 32 

Preocupa-me tanta coisa, Preocupa-me vê-los sofrer não gosto muito, o 

sofrimento deles, acho que sim é o que mais preocupa. 

condições somato-
emocionais: sofrimento  

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 33 

Se eu pudesse fazer alguma coisa que estivesse nas minhas mãos eu fazia…eu 

faço os possíveis, por mesmo quando eles estão na cama, tentar que eles estejam 

tentativa de 
compromissoelativização 
por mal menor- 
posicionamento 
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Se eu pudesse fazer alguma coisa que estivesse nas minhas mãos eu fazia…eu 

faço os possíveis, por mesmo quando eles estão na cama, tentar que eles estejam 

da melhor maneira confortável. Tento…sei lá…mais pessoas para tratar deles, 

sermos mais para dar mais atenção…se houvesse, pronto nos tentamos fazer, 

tenta minorar, tenta fazer as coisas. Se calhar se houvesse, de manha já está mais 

ou menos, mas a tarde, se houvesse mais um ou dois elementos…Nos fazemos o 

trabalho, nos fazemos, o trabalho aparece feito, só que se calhar não damos tanta 

atenção, não é… aquelas pessoa que gostam que nós falemos com ele, não é, 

eles necessitam de falar….mas gostava de falar com eles, mas sei que tenho 

aquela pessoa à espera. E eles precisavam de mais atenção, acho que é isso. 

tentativa de 
compromissoelativização 
por mal menor- 
posicionamento 

 

maior n.º de profissionais 

 

 

 

maior tempo disponível – 
aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

Quais são hoje as suas fontes suporte? A quem recorre? Se houve mudança,  34 

Hoje precisava de apoio, porque estou com dor de cabeça, desde manhã, mas sei 

lá…eu às vezes necessito do apoio das minhas colegas, para conseguirmos, e 

acho que nos apoiamos umas Às outras, porque se não fosse isso era 

complicado…Acho que sim, preciso de todo o apoio das minhas colegas, das 

enfermeiras, até do senhor agora, sinto o apoio. Eu acho que sim, necessito de 

muito apoio, para conseguir, para conseguir, para tratar deles, eu também 

preciso de apoio, que me apoiem a mim, não é. Neste caso o primeiro apoio será 

das minhas colegas, que é muito importante nós trabalharmos em equipa, o que 

às vezes, dias, de manha é mais fácil, à tarde quando é um bocado mais 

difícil…mas se nos apoiarmos umas às outras, e neste caso, também contamos 

com o apoio dos enfermeiros que é muito importante para nós, e tem sido muito 

importante para mim, acho que sim, que necessito muito desse apoio. 

centração em aspectos 
somato-emocionais 

colegas 

 

necessidade de apoio 
instrumental/emocional 

 

 

necessidade de trabalho em 
equipa 

 

colegas – necessidade 
instrumentais – trabalho em 
equipa 

enfermeiro - apoio 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde? Pode 

falar sobre um pouco sobre isso? 

35 

Muito boa, como eu digo com o medico tenho muito pouco relacionamento, 

porque faço poucas manhãs. O relacionamento é mais com os enfermeiros, nem 

tanto com os terapeutas, nem tanto com eles, mas tenho algum relacionamento e 

o que tenho é bom. Mas com as enfermeiras e com colegas, uma ou outra que 

não concorda com o que eu faço, ou eu não concordo com o que elas fazem, está 

a perceber…mas com os enfermeiros tenho um óptimo relacionamento, não 

pode ser melhor. 

 

 

aval categórica -  
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Relativamente aos outros elementos? Falou-me já do terapeuta, e em 

relação á psicologia, à fisioterapia, e aos familiares, pode-me falar um 

pouco sobre isso? 

36 

Nesse aspecto tenho pouco relacionamento, até se calhar devíamos ter mais 

relacionamento com eles.  

necessidade de maior 
comunicação/relacionamento   

E com os familiares, pode falar-me um pouco sobre isso? 37 

Com os familiares também temos pouco familiares, também são pouco os que 

cá vêm. Muito pouco relacionamento com os familiares, muito pouco. 

ausência  de apoio familiar. 

avali categórica 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais?   

38 

Acho que não, é assim eu tento gerir a minha vida, como faço o meu trabalho. É 

assim, as actividades que eu faço, por exemplo tenho a familia, 4 filhos, 2 já 

estão fora, fora e dentro, porque nos juntamos muitas vezes… Mas ultimamente, 

tenho andado sem paciência, quando nos juntamos somos sempre 10 pessoas, já 

tenho dois netos. Ultimamente tenho andado a sentir um bocado cansada, e 

tenho dito, ainda ontem tive lá familiares a jantar. Eu disse ao meu filho “A mãe 

tem estado um bocado cansada, e fazer comer para tanta gente”. Tenho andado 

um bocado em baixo, não sei se é da alergia, pronto, problemas que vêem. 

Portanto, a única actividade que eu faço, a meu favor, é Ir a hidroginástica, mas 

é difícil conciliar. Eu se venho de manha, tento a noite fazer o jantar, pois tenho 

que pensar no marido, nos filhos, Tenho que pensar neles, fazer o jantar para 

eles. Mas sinto-me muito bem, mas não é o trabalho que me afecta, faz-me bem 

a saúde, é recomendado pelo ortopedista. Penso que o meu trabalho não me 

prejudica em nada, pelo contrário só me favorece. 

 

vivencia centrada em 
aspectos sócio-emocioanis – 
sem paciencia  

somato-emocioanis – 
cansada 

 

somato-emocionias 

 

 

estrategias comportamentais 

dificuldade – sobreposição 
de responsabilidades 

 

reav positiva 

Existe algo que me possa contar para ajudar a compreender um pouco 

melhor a sua vivência do processo de doença? Que ajude a nossa 

compreensão? Onde necessita de mais ajuda? 

39 

As vezes existe coisas que preciso de ajuda, mas também não se relaciona com o 

trabalho, também relaciono com a minha vida pessoal. Porque lá fora nos 

 

preocupações familiares 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

também temos os nossos problemas, ainda à pouco estava a falar dos meu filhos, 

porque Às vezes é difícil nós gerirmos. Eles também deviam ser um bocado 

mais compreensivo, mas não, eles gostam de estar nas asinhas da mãe, porque é 

mais fácil. Saem do trabalho, e é mais fácil passar pela casa da mãe e ir para 

casa e não ter mais trabalho nenhum…Se calhar não estão a pensar, quando 

passam por lá, querem juntar-se todos, eu compreendo isso, mas para mim é 

difícil. Eu depois penso que tenho que dizer que não e depois eu não digo nada, 

depois irrito-me e ando irritada. Isso tem que ser lá fora que tem de ser 

resolvido. Em relação ao utente é a melhor coisa que me acontece… 

 

 

 

 

 

 

 

satisfação 
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Código:CFP03 

O que sabe actualmente sobre a doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

1 

Pronto, o Alzheimer não tem cura, não é… a gravidade, cada paciente é 

um paciente, que começa, lógico, com o esquecimento das 

coisas…Chega um nível da doença, em que eles se esquecem de abrir a 

boca e comer, e que aí tem que articular com eles, para dar a própria 

comida…esquece de ir a casa de banho, como acabam por esquecer, e 

meter a mão na fraldinha… Faz parte das doenças deles…não sabem o 

quarto deles, para onde eles tem que ir, para onde eles vão agora, nem 

sabem o porquê de estarem aqui, tem algumas lembranças, das casas 

deles. Não sabem, às vezes, que o esposo faleceu, porque com a doença, 

não é… começa com esquecimento de tudo, às vezes, não sabem o nome 

deles…mas eu não percebi o resto da pergunta   

gravidade: não tem cura 

evolução: variável 

alterações cognitiva esquecimento 

evolução: progressiva diminuição das 
funcionalidade 

desorientação espacial 

memoria a longo prazo 

alterações cognitivas: esquecimento 

 

O que sabe sobre a doença, ao nível da gravidade, ao nível das 

causas, das consequências que provoca, e como vai evoluir? 

2 

A evolução pronto, é o que eu falo, cada caso é um caso, não tem cura, e 

cada vez, a tendência é piorar…eu acho que para lidar com o tipo de 

Alzheimer, a pessoa tem que estar aqui, e saber que estas pessoas, tem 

este tipo de doença, não sabem nem nome deles, como uns não sabem o 

nome deles, nem como comer, nem como ir a casa de banho. Então tem 

que ter muito diálogo e aprendizagem, a mesma coisa que pegar numa 

criança, e falar “aqui você vai à casa de banho e para fazer as suas 

necessidades”, “Aqui tem que pentear o seu cabelinho”, e pronto a 

gente, aqui no piso nós temos varias etapas da doença, desde aqueles 

mesmo que não sabem, por exemplo, sr TT, muito engraçadinho na hora 

em que chegou eu brinquei com ele, não está agressivo, já foi uma 

pessoa agressiva, está super bem… Chegou a esposa dele “ah a minha 

namorada”, “ah então vai casar então eu vou preparar o casamento”, 

então, é muito interessante, o sr TT, e depois ele vai ter  aquelas de 

evolução: variável 

a tendência piorar 

gravidade: não em cura 

expectativas de competencias no cuidar: 
conh em relação à doença 

expectativas de competencias: 
explicação/envolvimento no cuidar 

evolução: varias fases 

 

 

humor 
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A evolução pronto, é o que eu falo, cada caso é um caso, não tem cura, e 

cada vez, a tendência é piorar…eu acho que para lidar com o tipo de 

Alzheimer, a pessoa tem que estar aqui, e saber que estas pessoas, tem 

este tipo de doença, não sabem nem nome deles, como uns não sabem o 

nome deles, nem como comer, nem como ir a casa de banho. Então tem 

que ter muito diálogo e aprendizagem, a mesma coisa que pegar numa 

criança, e falar “aqui você vai à casa de banho e para fazer as suas 

necessidades”, “Aqui tem que pentear o seu cabelinho”, e pronto a 

gente, aqui no piso nós temos varias etapas da doença, desde aqueles 

mesmo que não sabem, por exemplo, sr TT, muito engraçadinho na hora 

em que chegou eu brinquei com ele, não está agressivo, já foi uma 

pessoa agressiva, está super bem… Chegou a esposa dele “ah a minha 

namorada”, “ah então vai casar então eu vou preparar o casamento”, 

então, é muito interessante, o sr TT, e depois ele vai ter  aquelas de 

lembrança e dá risada “ah imagina eu já casei e tal”, então eu acho que 

com diálogo, ensinar eles como viver, temos que ajudar a adaptação, 

porque eles ficam nervosos…porque foram pessoas que já tiveram a 

vida inteira, pessoas com 70, 80 anos, “Oh meu deus o que é que eu fiz”, 

ah teve um que até chorou “oh meu deus se a minha filha me visse aqui, 

que tristeza para ela” então vem aqueles flash´s, sabe, que está 

conscientes e isso, tem que se ter muita paciência. 

evolução: variável 

a tendência piorar 

gravidade: não em cura 

expectativas de competencias no cuidar: 
conh em relação à doença 

expectativas de competencias: 
explicação/envolvimento no cuidar 

evolução: varias fases 

 

 

humor 

 

 

 

 

DISPONIBILIDADE/COMPREENSÃO 

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma? A 

que se deve esta mudança? 

3 

Não sempre pensei, porque na minha família já tive casos de Alzheimer, 

então era um tio meu, muito interessante que a minha mãe falava “nossa 

o tio era uma pessoa bonita, falava baixinho, super”, então quando ficou 

com Alzheimer, ficou agressivo, batia, entendeu, batia na minha tia, 

coisa que durante a vida inteira, uma flor de pessoa… sabe aquele tio 

que está sempre alegre, sempre feliz, que nunca falou um palavrão, que 

nunca, nada, então pronto…então como tive este caso na família, já tive 

uma experiência na família, não só uma, pronto, o tio foi o 

primeiro…também tive uma outro caso na família, que também teve 

Alzheimer, só que a dela não foi agressivo, foi esquecimento mesmo, 

não sabia que ela era, quem era o filho, não reconhecia ninguém, foi 

também um caso que tive na família…espero não ter, porque eu olho 

para eles e digo “será o meu fimzinho” 

doença na familia 

 

alt comportamento 

alt centradas nas aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

 

doença na familia 

alterações cogniticas: esquecimentos; 
reconhecimento 

 

 

 

antecipação da doença no futuro 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 4 
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É com o médico… É com o médico, não falo com as colegas, nada. É 

com o médico mesmo, aí eu pergunto, alguma coisa, pronto agora não 

me recordo, mas de alguma forma, algum paciente, tal não sei o quê, 

então… 

médico 

Alguma dúvida? 6 

Alguma dúvida, eu recorro ao próprio médico, nem é a enfermeira…é o 

médico mesmo porque é ele que me dá a informação que eu preciso, até 

mesmo... pronto aos enfermeiros, eu recorro assim, ao estado do 

paciente, mas alguma coisa que eu veja que é sobre doenças, tem que ser 

com o especialista, mesmo, então eu recorro ao Dr que está aqui no 

piso… 

médico – disponibilização de inf 

aos enfermeiros – estado clínico 

 

médico – inf 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 7 

Pronto, eu acho assim, as pessoas dizem “ah é Alzheimer é esquecido e 

não sei quê”, “ ah isso é da doença tal”, mas eu sinto que as pessoas 

esquecem a fundo o que é…Estou a falar em relação a colegas de 

trabalho, então esquecem…”ah é doente, é louco”, não, não é louco, e 

uma doença especifica da cabeça, e eles esquecem mesmo. Ele não é, 

que nem falou uma colega, estou a falar muito das colegas, mas 

ninguém é melhor, apenas um exemplo “ah aqui parece um manicómio”, 

mas não é, porque na realidade eles não são loucos, não é, eles são 

esquecidos, tem este problema, tem que se ter paciência de lidar com 

eles, tem que se ter, ficam agressivos e tudo…e eu não entendi o que 

você perguntou? 

 

 

identificação de atitudes negativas de 
outros profissionais 

 

identificação atitudes negativas de 
outros profissionais 

relativização 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 8 

Vêem, exactamente, como eu estou falando…mesmo a família, não é, 

não só algumas colegas... também os familiares vêem, “ah está 

tantanzinho” de uma certa maneira, não deixa de estar, mas que não é 

louco, ele nunca foi louco, porque o louco já nasce louco, não é verdade, 

eu acho assim…mas pronto acho que se vê desta maneira, não sei se me 

 

identificação de atitudes negativas na 
familia 
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expressei certo 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e consequências? 

9 

Eu contribuo, por exemplo, então a senhora “ai, ai a vida, ai a”, então 

um dia abri todas as janelas do quarto, “Olhe que vista linda”, eu tento 

mostrar a eles, para eles não ficarem naquela coisa…De cuidar que nem 

um robô, na realidade nós temos horas, dar banho, para lavar, para lá, 

para cá, eles também, não é… eu também não acho que seja 

certo…então por exemplo digo-lhe “olhe esta vista, que bom, que dia 

maravilhoso” “queria ter uma vista linda como esta, na minha casa só 

vejo um pedacinho do mar”, então ela “é verdade”, então começou a 

pensar de forma diferente…uma outra vez, estava um dia espectacular, e 

na hora do almoço, estava com três, é uma grande responsabilidade, se 

uma cai, “agora vamos lá para fora, ver o jardim, então”, chegaram mais 

felizes, chegaram com uma auto-estima melhor…então acho que temos 

que mexer com a auto-estima deles, entendeu passar um batom, pentear, 

pôr uma, sabe, então acho que isso é bom, você vê a diferença, você vê 

mesmo a diferença…é mexer porque eles já estão cá, pronto tiveram 

uma vida muito deles, a gente sabe, um padrão bom, então vieram para 

cá…pronto agora estão longe da família, não estão na sua casa, que a 

maioria, que é um padrão aquisitivo, não é, melhor…não é um lar 

qualquer, mas pronto sentem-se um pouco “jogadinhos”, não é, por mais 

que você dê todo o conforto, então acho que temos que estar dialogando 

com eles “Deus me livre, eu sou mãe, olhe mas por amar o meu filho 

prefiro que ele me coloque num lugar deste, que tem as auxiliares”, 

entendeu, eu tento mostra e elas acabam por concordar. Ou, por exemplo  

“E toda a gente trabalha, mesmo que a senhora estivesse na casa do seu 

filho” porque muitas falam nos filhos “tivesse com os seus filhos, eles 

não podiam, tem que trabalhar” “eles já tem os filhos, e até bisnetos”, 

então elas começam a pensar na grande confusão, entendeu, e começam 

a ver que é melhor elas estarem aqui…Então eu começo a trabalhar com 

atribuição de controlo – tentativa de 
controlo centrada nos aspectos 
relacionias e sócio-emocionais 

 

 

tentativa de controlo centrada nos 
aspectos relacionias e sócio-emocioanis 

 

tentativa de controlo centrada nos 
aspectos relacionais e sócio-emocionais 

 

 

 

 

falta de apoio familiar 

qualidade vida - conforto 

estrategias  - reformulação do problema 

 

 

reformulação do problema 

 

 

 

vivencia centrada nos aspectos 
relacionais e sócio-emocionais 
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a cabeça deles, entendeu, e lidar com a auto-estima deles, “Vai ficar 

linda, vai ficar maravilhosa, vamos pôr esta roupa, entendeu” é mexer 

com esse…Não fazer como um robô, veste isto e já está… Eu acho que 

estou funcionando, neste aspecto, eu também tento falar, porque também 

vejo mudanças, em cada um, sempre na brincadeira, mas cada um é 

diferente, acho que é esta maneira que funciona… 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater 

e controlar a doença? 

10 

Sim, eu acho que tem melhorado eles, cada um de uma maneira, pronto 

mas a forma, a receita é a mesma, é com muito dialogo e tentar melhorar 

a auto-estima deles, entendeu, por exemplo uma senhora “ah tenho sol 

na minha cabeça”, estava na sala e não tem sol nenhum na cabeça dela, 

então pedi autorização, desci com ela, e fui com ela até ao sol, então 

“quer andar mais ao sol”, e ela “não”, pronto foi uma maneira de eu lhe 

mostrar que na sala não havia sol, não adiantava repetir 500 vezes ao 

ouvido daquela senhora, que na sala não havia sol, que ela continuava a 

repetir… Então é melhor leva-la até ao sol e sentir, porque ela cega, não 

vê…cada um a gente...eu estou bem integrada aqui no TT piso, embora 

é mais stressante, fazemos manhã e tarde, chegamos À 7 horas, não é 

como os outros pisos… É um tirando a fraldinha, é um querer andar e 

sair, entendeu, então tem que ter paciência mesmo, tem horas que a 

gente…temos uma colega na tarde, que deixamo-los andar, ficamos só 

de olho, mas deixamo-los andar, porque também, mesmo com terapeuta, 

eles ficam mais tempo sentado, e se você massacrar ainda mais a 

cabecinha deles… Vamos passear, quer ir ver o sol, uma noite, o sr CC, 

queria sair, eu fumo, pedi autorização à enfermeira, desci com ele, 5 a 

10 minutos ele subiu mais aliviado, porque naquela hora de querer 

prender, é pior, entendeu, é como criança, se Segurar, e prender, ou você 

deixa espernear e berrar, e depois vamos lá e conversa, não é… Ou 

senão você vai ficando gritando o dia inteiro, e não pode… 

percepção de auto-eficácia 

envolvimento no cuidado – centrada em 
aspectos relacionais e sócio-emocionais 

confronto com a realidade 

 

 

reav positiva 

aspectos organizacionais – aspectos 
laborais  - n.º de horas 

 

imprevisibilidade dos comportamentos 

validação da expressão emocional – da 
sua autonomia 

insuficiência de actividades 

 

 

estrategias comportamental – 
actividades distractivas 

validação da expressão emocional – da 
sua autonomia decisória 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo 11 
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Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo 

da doença e suas consequências (médicos, enfermeiro, psicólogos, 

família, outros elementos que considere importantes) 

11 

Eu acho, pronto os enfermeiros claro são importantes fazem parte…eu 

acho que os terapeutas deviam ser mais, por exemplo, eu as vezes eu 

passo, pela enfermeira “Aquela senhora devia fazer mais exercício”, 

como a gente não faz directo os mesmos, vamos sempre mudando, no 

outro dia uma senhora, estava dura, então passei pela enfermeira “eu 

acho que a senhora devia fazer mais exercício”… Eu acho, pronto que 

deviam fazer mais fisioterapia, com mais frequência, aliás eu acho que 

todas deveriam fazer, todos fazerem, lá em baixo eles fazem, a gente 

leva uma vez, duas vezes por semana, eles tem, mas não são todas. Uma 

que vem aqui, a maioria é sempre com as mesmas, entendeu, e tem umas 

que também estão precisando, mesmo a vestir, é um perigo, porque até 

pode partir os braços deles…a senhora estão duras, não se consegue por 

roupa, não consegue fazer nada… Eu acho também, já que você vai 

fazer uma análise, eu acho importante, que as auxiliares terem também 

com a terapeuta, não digo terapia individual, ninguém está aqui para 

fazer terapia, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui ganhar…Eu 

tenho aquela filosofia, quem nem o Bill Gates, que eu acho super 

interessante, é o cara mais rico do mundo, mexe com o computador, que 

mexe com o cérebro, quer algo mais stressante, é um stress violento, 

então não tem horas, não tem pica cartões… Cada que está lá, tem que 

fazer o seu trabalho, entendeu, então dá toda uma comodidade aquelas 

pessoas, para elas trabalharem cada vez mais, e estarem com a cabeça 

boa… Seria óptimo umas aulas de terapia, temos ali a salinha, só 

naquele “uh, uh, uh”, entendeu, sabe, é bom… porque você tira, nem 

que tire da hora do almoço, é uma hora de almoço, a pessoa pode comer 

em 40 minutos, faz uma aulinha de 20 minutos, é importante, para a 

gente tirar uns minutos, porque você sabe que esses minutos são para si, 

não pensa mais em nada… 

atribuição de controlo aos profissionais 

insuficiência de actividades fisicas 

insuficiência de actividades físicas 

 

insuficiência de actividades físicas 

 

vivencia centrada nos aspectos corporais  
- tensão 

 

 

necessidade de apoio emocional 

 

 

 

 

 

 

necessidade de apoio emocional 

 

expectativas quanto ao apoio emocional 
– relaxamento 
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E a família e outros elementos que considere importantes, ao nível 

do confronto com a doença? 

12 

Eu acho que nas mulheres, eu acho que é principalmente os filhos, são 

os filhos em primeiro lugar… “então o meu filho” “ o meu filho…”, 

pronto vários casos aqui, que a gente tenta explicar como eu te falei 

“eles tem a sua vida, você esta aqui, está faltando alguma coisa” mas, 

são os filhos…E os homens, são as esposas, muitas das esposas estão 

vivas, algumas estão bem, e vão embora… e então nessa hora de ir 

embora, eu sinto que nessa hora eles ficam muito agitados “porque é que 

ela foi e eu não fui”, “porque é que eu estou aqui”, entendeu, então nessa 

hora é um pouco complicado, com os senhores, e as mulheres são com 

os filhos…Alguns que vêem, mas alguns filhos vêem muito pouco, e às 

vezes em datas em que elas esperam, a gente olha pelo olhinho delas, 

claro, por mais que elas tenham a doença, mas tem que falar, não vamos 

esconder delas que não é Pascoa, que é Natal, “ah o meu filho não vêem 

e tal”, eu sinto que é a família, a família seria muito importante, num 

caso assim…uma senhora, que a filha é muito querida, ela já esteve um 

progresso, que a filha vem, passeia com ela, ela nem comia sozinha, ela 

nem abria a boca, agora nós damos uma ajuda, mas ela consegue 

comer…O amor da família é primordial, acho que em tudo…  

 

atribuição de controlo negativa – familia 
– aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

 

 

 

 

 

 

falta de apoio familiar 

 

 

atribuição de controlo – familia 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para 

confrontar a doença? 

13 

O diálogo, o carinho, se eles são agressivos, é perguntar “mas eu estou 

fazendo mal”, “o que está acontecendo”, “porque é que esta nervoso”, se 

esta muito nervoso, não fazer muitas perguntas, fazer exactamente o 

necessário, quando esta muito, lógico, dias em que estão muito 

agressivos, tentar falar o menos possível… Eu falo com eles “Tenta-me 

a ajudar eu vou dar para senhor, e senhor faz a barba”,“ah as eu não 

quero porque dói”… de alguma maneira, por exemplo, eles não querem 

comer, então pronto tentar insistir de uma maneira que não seja forçado, 

que nem criança, que seja uma obrigação, que tem que comer, se não 

envolvimento afectivo 

descentração  

 

validar a expressão emocional 

envolvimento no cuidar  - valorização da 
autonomia  

 

contrato comportamental  

alterações de humor – labilidade  
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comer não vai ganhar doce… Cada caso, temos que ver a hora como é 

que tem de sair da situação, não tem uma regra geral, não existe, cada 

caso, cada dia é uma pessoa, tem dias mais agressivos, outros em que 

estão mais chorão, entendeu, então é assim, você tem que…  

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que 

identifica como mais relevantes? 

14 

Aqui no piso…pronto é quando aquelas pessoas que não param, que 

caem e que não podem ficar de pé, não podem ficar um momento 

sozinhas, de fazer uma anarquia, não é, então, que tem alguns casos aqui 

no piso, que realmente não podem ficar sozinhas… 

agitação comportamental 

 

estrategias comportamentais – vigilancia 

Quais são os mais difíceis de resolver? 15 

O mais difícil é quando eles estão na fase mais agressiva, às vezes 

acontece, por exemplo, da esposa ir embora “porque que eu não vou, 

porque é que não me deixa ir embora”, “quero sair dessa porta” e tem 

que o convencer que não pode sair pela aquela porta, tem que ficar aqui 

dentro, então de qualquer maneira esse caso é muito difícil… Quando 

você vê que a pessoa quer ir, e que vai lutar contigo de todas as 

maneiras…  

alt comportamentaos – agressividade 

 

 

reformulação do problema 

Como encontra soluções para resolver essas situações? 16 

Ai cada um…vou dar uma voltinha, desci e tal, mas queria ir 

embora…mas pronto tentar convencer, conversar, “Olhe a flor”, distrair, 

entendeu, começar a distrair, não deixar que ele não se focalize naquele 

momento em que a esposa foi embora, então é tentar mudar, brincar e 

começar a rir, e deixar a coisa rolar… 

act distractivas 

 

 

humor 

Toma medicação regularmente? 17 

Não nunca tomei  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 18 
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actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

Não faço sozinha, tenho até pessoas difíceis aqui, eu até prefiro fazer 

sozinha, pronto uma que vai fazer força, e outra que não faz força, e não 

sabe se a utente vai cair…só algumas, que são difíceis, só na hora de a 

colocar na cadeira de rodas, aí peço auxílio, pronto para elas irem com a 

roupa arrumadinha, é a única hora, é como a maioria das colegas fazem 

aqui no piso… 

 

assu responsabilidade 

 

procura de apoio – instrumental 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades 

diárias. Costuma planear algum tipo de actividades? 

19 

Eu costumo, sei aquelas utentes a que tenho que fazer, então já sei 

aquelas utentes que tenho que levar, que vai tomar o pequeno-almoço no 

refeitório, e as outras que se levantam mais tarde, eu costumo dar uma 

organizada, para ver aquelas que vou levantar primeiro, aquelas que tem 

fisioterapia, tem que descer, ou que tem consulta, então costumo dar 

uma organizada… às vezes uma na quarto vai descer, a outra não, já vai 

comer na cama, então pode ficar até mais tarde… costumo ver por elas 

quem tem de levantar, primeiro quem não tem. Então levanto, levo-as a 

casa de banho, arrumo a cama, dou o banho…toda a higiene delas. 

PLANEAMENRO 

 

tarefas instrumentais – 
acompanhamento 

tarefas act básica 

 

tarefas de higiene 

Como é que descreve as recomendações que lhe são dadas pelos  

outros técnicos de saúde a quem tem recorrido, em termos de 

utilidade e ajuda para os seus problemas? 

20 

Os médicos é uma duvida ou outra que eu tiro…A gente tem mais 

contacto com os enfermeiros, eu acho que assim é passado, a gente é 

obrigado, eles passam isso para a gente… qualquer coisa que aconteça, 

tem que ser passado para eles, eu acho que é muito eficaz, entendeu, dá 

muita ajuda às auxiliares, não é…  

 

comunicação de inf 

 

discurso positivo – utilidade objectiva 

E que outros elementos tem recorrido? (psicólogo, terapeuta) 21 

Não, com psicóloga estive contacto uma vez… Eu tenho mais contacto é 

com os enfermeiros…o médico, raramente, nem todos o dia que ele está 
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no piso… 

Costuma aderir as recomendações (todas, algumas)? Que motivos a 

levam a aderir ou não? 

22 

Tudo o que falo com os enfermeiros eu aceito, entendeu, eu vejo que 

eles vão lá e… Porque eu olho e vejo que esta certo, não é, a 

maioria…peço a sua opinião para eles, porque muitos tem feridas, não é 

só cuidar deles, cuidar de outras maneiras, tem senhores que já tiveram 

problemas graves, muito delicados de ser cuidados, que demorava uma 

hora e tal, é bem complicado, ai tinha que seguir mesmo, e as vezes 

pedir a ajuda do enfermeiro, porque são coisas que nós, somos auxiliares 

de acção médica, mas não somos médicas e eu, como, por exemplo, um 

senhor que tinha um problema sério, e eu entendia que não devia passar 

a pomada, então chamei a enfermeira, realmente ela falou “não se deve 

passar”, a gente tem que seguir mesmo… 

monitorização do cumprimento das 
suas funções 

 

 

apoio instrumental – enfermeiros 

 

 

 

apoio instrumental 

Segue-as risca ou vai adaptando? 23 

Sigo, porque eu não gosto que me chamem a atenção, entendeu, então se 

me chama atenção e se estiver errada, vou ficar quieta… mas se eu não 

estiver errada, eu vou refilar, entendeu…então eu gosto de fazer e dizer 

na cara de pessoa que eu fiz daquela maneira…Se vai resultar ou não, 

nós vamos ver, mas que esta sendo feito, pela minha parte exactamente 

como…   

adesão incondicional –  

 

 

monitorização das cumprimento dos 
objectivos 

 

É difícil cumprir as recomendações dos técnicos de saúde? 24 

Não, são cuidados básicos…  

Se houver uma recomendação com a qual não concorde, ou constate 

que não é benéfica para si, como faz? 

25 

Pronto, mas ai é que esta um probleminha…nós não ficamos com os 

utentes todos os dias, com os mesmo utentes…hoje eu cuidei da sr DD 

tem um problema na mão, e chamei a coordenadora do piso, para ele ver 

mudanças de turnos – a não 
continuidade de cuiidados, a não 
sistematização do tratamento 

resol plan do problema 
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como estava…Amanhã não estou com a sr DD, daqui a 3 dias…já 

aconteceu, eu não posso, tem que ser um tratamento intensivo, percebe, 

amanhã tem que se fazer a mesma, Daqui a 3 dias, e não foi feito…Eu 

fiz hoje, eu não me estou a referir a uma colega em específico, mas 

colegas que não fazem, percebe, daqui a 3 dias eu vou ficar com esta 

senhora. Eu acho que tem que ser uma coisa, fazer com que as outras 

que fazem direito, não sejam prejudicadas, 

 

comportamentos de outros colegas 
avaliados negativamente – a não 
adesão/ou não cumprimento das 
recomendações 

Em situação de rotina tem em conta as recomendações dos técnicos 

de saúde ou funciona de forma diferente? 

26 

não eu sou muito, as vezes prefiro até, pronto eu faço com uma 

companheira, depende da companheira, as vezes tem afinidade, trabalha 

melhor com certas companheiras, como as vezes não acontece isso,  

prefiro eu fazer sozinha. Prefiro fazer sozinha, eu levanto sozinha, não 

tem aqui uma utente que não consiga levantar, que não por na cadeira, 

fazer a higiene delas. Eu penso assim, no hospital você não tem tempo, 

ou você põe ou você vai chamar quem, geralmente no hospital até os 

enfermeiros ajudam as auxiliares, mas numa situação em que existe 

menos enfermeiros, você tem que colocar, acho que essa é a minha 

força, eu tenho que colocar,…então eu coloco ela, tenho que colocar, 

faço mais força nas pernas, e tenho que colocar… lógico que as vezes, 

vai colocar numa cadeira de rodas e tem que arrumar o vestidinho, e tem 

uma auxiliar, normalmente existe duas auxiliares, dividem metade da 

aula, para não se “quebrar”, não tem necessidade de ser o hulk, porque 

tem umas que são pesadas. as vezes ate prefiro fazer sozinha, porque 

umas fazem de uma jeito, outras fazem de um outro. Eu também sou 

metódica, formei-me em decoração, também sou metódica, gosto da 

toalhinha aqui, gosto da mesinha aqui…É complicado trabalhar a dois, 

imagine aqui com tanta gente. 

relacionamento – baseado em aspectos 
relacionais  

 

assumir a responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

apoio instrumental 

 

assumir a responsabilidade 

valorização de qualidades pessoais 

Como vive hoje a doença? O que se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

27 

Eu amo crianças, e na realidade eles também viram crianças, tem esse “infantilização”   
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ditado, eles viram bebes. No outro dia fui almoçar ao SASOC, o dia 

estava maravilhoso, perguntei assim “Quem quer ir à praia?”, tudo 

mundo levantou a mão. E é gratificante, você vê a evolução deles, não 

evolução deles, porque ele no caso não vão evoluir, mas de alguma 

maneira, tem um dia que fala assim uma coisa do nada ou faz um 

miminho, ou faz um carinho, então é gratificante, não é só do lado 

profissional, também é difícil, não falar que é fácil, não é, uma profissão 

que, mas pronto, eu pessoalmente eu gosto. Gosto, de um modo geral 

são bem tratadas, pronto de um modo geral, a maioria das vezes, acho as 

coisas limpas, te dão a liberdade, tem assim as primeiras condições 

básicas e boas, para elas, acho que tem essa preocupação com eles. 

Então eu estou longe do meu pais, pronto, eu tive a oportunidade em 

trabalhar em outro sítio, mas eu gosto, já estou tão integrada com eles 

assim, mesmo aqui do 3º piso, já sei de cada um, o que cada um gosto e 

não gosta, já quando acorda de manhã o que não esta bem, é engraçado, 

faz parte até da sua vida, do meu dia-a-dia, entendeu. 

 

reav positiva 

 

 

 

 

reav positiva 

 

 

 

reav positiva 

Como vive hoje a doença? 28 

eu vivo bem, eu falo e levo assim na desportiva, brincadeira,  dou muita 

risada com eles, eles diverte-me, eu falo “olha eu não vou ficar rica, mas 

olha que eu saio com daqui rindo” porque é que cada uma, uma coisa 

que eles falam do nada, tiram, só quem convive diariamente e que vê, 

tem umas coisas, é muito, que realmente você saio rindo mesmo. Falam 

umas coisas assim muito engraçado, eu levo para o lado da diversão, 

entendeu. 

reav positiva 

Houve uma alteração na forma como vive hoje a experiencia com 

estas pessoas? Porque acha que se alterou? 

29 

ah, sim, uma alteração assim no sentido, de nós colocarmos no lugar 

deles e ver daqui um pouco, de como nós vamos chegar, então como é 

que, as vezes até fico pensado “será que eu vou parar no lugar deles,…”, 

a gente fica pensando na nossa relação, não é. Pronto tem aqui pessoas 

que parecem tias minhas, entendeu eu olho e digo “nossa, parece com a 

antecipação da doença no futuro 

 

i 

 

Identificação emocional 
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com a cara da tia XX”, que coisa gente. E eu é uma coisa interessante, 

que eu vim para Portugal, o meu bisavô era português, e o meu avô era 

general, eu as vezes digo ao meu pai, “nas tuas raízes e fui parar num 

hospital militar”, pronto, comigo tem assim até uma coisa mística, que 

eu fico pensando, mas pronto. 

 

 

reav positiva 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? 

30 

é o contrato de trabalho, eu trabalho numa firma, não sou da casa. Esta 

firma, é recibo verde, eu fico preocupada, eu estou longe, não pode ter 

uma doença, não pode ter nada, se trabalhar ganha, se não trabalhar. 

Então a minha maior preocupação, seria esse aspecto, não com os 

utentes, não com as colegas, que isso ai nós tiramos de letra, acho que a 

minha única preocupação de momento é essa. 

contrato de trabalho 

E em relação aos utentes quais as sua maiores preocupações? 31 

não tenho assim uma preocupação com eles, de uma maneira, só não 

gosto pronto, quando eles ficam mais agressivos, são mais difíceis de 

lidar. Você tem que voltar a atrás, e as vezes não ficam numa boa, é 

difícil lidar com aquela situação, naquele momento, entendeu. Mas de 

um modo geral, eu acho eles aqui os utentes estão calmo, levam na 

brincadeira, eles dão risadas, eles falam coisas super bonitinhas. No 

outro dia falei “oh X vou-me embora para o Brasil” e ele “ah não vai 

nada”, quando cheguei aqui, disse para ele “oh sr X tem que subir” ele 

“Deus me livre uma brasileira”E agora diz-me coisinhas 

 

alt de comportamento: agressividade 

 

reav positiva 

 

reav positiva: expressão de afecto 

 

Quais são as suas maiores necessidades? 32 

mais actividades, físicas, eu acho mais actividades físicas, ou umas 

utentes, eu não sei, ou fazer uma revisão, agora que esta bom tempo, 

descer,  mas eu acho mais actividades físicas, eu acho que eles ficam 

muito tempo sentado, numa sala, assistindo tv. Por mais que vá 30m 

uma terapeuta, 20m uma psicóloga, eu acho que eles ficam muito tempo 

insuficiência de actividades físicas 
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parados. 

Quais são a sua fonte de suporte? Quais os motivos? 33 

Eu com eles, o que eu peço ajuda, são coisas que são, uma ferida uma 

coisa assim…de lidar com eles, eu não tenho problemas, não tive, e 

nunca precisei de pedir a um enfermeiro, um medico. Ate mesmo para 

dar papa, “ah a senhora não abre a boca” “deixa que eu dou”, então eu 

fui lá e comeu tudo. Sou muito para cima, eu acho que vou muito para a 

frente, não quero obstáculo, tem hora, a senhora não comeu, hoje ela 

esta com fome, eu sei que ela vai abrir, não vai ser na base do grito, ela 

vai abrir porque ela vai ter que comer, porque eu sei que ela esta com 

fome. Sinceramente, eu não tenho mesmo, “oh preciso de ajuda…oh 

este vai-me bater…”não, não tive esse problema. A única coisa que eu 

passo para os enfermeiros, “olhe tem um penso…olha tem uma ferida” 

são as parte mesmo medicas, não é, da enfermagem que são eles que tem 

de resolver o assunto, que não sou eu que resolvo, também. 

apoio instrumental – enfermeiro 

 

assumir a responsabilidade 

valorização de qualidades pessoais 

resol plan de problemas 

reav positiva 

 

apoio instrumental - enfermeiro 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de 

saúde? Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

34 

Com as colegas, são boas, a minha relação é muito na brincadeira, a 

gente dá muita risada, mas a maioria são boas. Com os enfermeiros 

também gosto muito deles, ele pedem para mim, é porque sabem que eu 

vou funcionar, estão valorizando o meu trabalho, me sinto satisfeita, 

sabe. 

aspectos relacionais sócio-emocioanis 

 

valorização : atribuição de valor e 
importância ao seu papel 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida 

pessoal? E a nível profissional? E em termos sociais? 

35 

As minhas qualidades, as minhas características, eu acho assim, eu estou 

sempre falando, rindo, brinco, sou beijoqueira, beijo os utentes, as 

minhas colegas, fica um ambiente legal, quebra o gelo.  

valorização de qualidades pessoais 

O que faz para viver/sentir melhor? Como faz para se sentir 36 
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O que faz para viver/sentir melhor? Como faz para se sentir 

melhor? 

36 

ah eu estou longe de tudo que eu amo na vida, se eu não me sentir bem 

aqui. Venho disposta para trabalhar, se eu viesse aqui obrigada, também 

faço a minha vida pessoal um bem estar para mim, trabalho para 

caramba, mas também vou ao meu ginásio, o meu jacuzzi, faço também 

a minha vida prazerosa, que também uma desgraça, por amor de deus, é 

melhor é voltar 

reav positiva: satisfação 

 

actividades sociais e de çazer 

Existe algo que possa contar, que me ajude a melhor a compreensão 

em relação À sua experiência/vivência? 

37 

Não tem segredo, assim lidar com eles…Pronto tem que ter muito 

dialogo, muita paciência e ter carinho, acho que o principal é o 

amor…ter assim um beijinho, uma coisa que quebre o gelo deles, que se 

sintam mais aconchegados, não se sintam no hospital ou num lar, 

entendeu…Eles muitas vezes não sabem identificar, se esta num 

hospital, se esta num lar, o que é…entendeu, acho que é assim, quebrar 

esse gelinho, auxiliares…brincar, sentar, as vezes a gente dança para 

eles, pega um e vai dançar, eu acho que é quebrar esse gelo, acho que 

faz bem para eles, acho que só tem a acrescentar, ficar também um 

monte de auxiliares tipo robô, assim não mexendo, não brincando, não 

tendo contacto pessoal com eles, acho que assim não funciona, tem que 

agitar mesmo eles, pegar, rir, e fazer alguma alegria para eles… 

vivencia centrada nos aspectos 
relacionais e sócio-emocionais  

 

consequencias: dificuldade de 
reconhecimento 

vivencia centrada nos aspectos 
relacionais e  sócio-emocionais 
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O que sabe actualmente sobre esta doença, o que pensa sobre ela? (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir) 

1 

É uma doença que ataca, que é do foro psicológico, não é...e a nível 

comportamental são pessoas que tem um comportamento, pronto, de que não é 

normal…ah, ao nível de cabeça eles esquecem-se, lembram-se das coisas mais 

antigas do que as mais recentes, pronto, também depende do nível, existe vários 

níveis, não é, quando esta a começar mais ou menos, eles sabem o que são, e o 

que fazem, não bem o que fazem, mas outras alturas que já não sabem o que são, 

de onde vieram e o que fazem, e pronto… 

PERCEPÇÃO 
ANORMALIDADE 

alteraçõs cognitivas: 
esquecimento; memória a 
curto prazo; 

evolução: existe vários 
niveis; progressão da 
incapacidade  

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma? A que se 

deve esta doença? 

2 

Eu vou ser muito sincera, como sabe eu sou de África, ah… este tipo de doença 

em África eu não sei se foi diagnosticado, ou se nunca foi muito falado, foi 

justamente aqui que eu passei a saber desta doença. Como em África as pessoas 

de idade, nós para já não temos a cultura de lares, e por ai fora, é obvio que as 

pessoas estando em casa, pronto, as pessoas de idade sempre ficaram em casa 

até…tendo alguma doença que estivessem de estar internados, mesmo sem 

ser…. Eu não sei falar porque não sei se foi diagnosticado, se…sinceramente eu 

não sei falar sobre isso, foi justamente cá que eu comecei a conhecer, eu até hoje 

digo a tendência de nós dizermos aqueles nomes… (“doidinhos”), então eu vi 

que em Angola não há pessoas assim, na minha terra pelo menos. Quando falo 

de Africa, falo em geral, mas em particular na minha Terra, que eu não conheço 

Africa toda, não é.. e eu digo, varias vezes eu digo à colegas, às pessoas, eu estou 

a estudar, estou a fazer a licenciatura para assistente social, e batemos muito 

sobre isso, temos uma cadeira que é inclusão social, ainda ontem falámos sobre 

isso e eu disse à minha professora: é incrível na minha terra não vejo pessoas 

assim…ah…eu nunca, eu não cheguei a conhecer a minha avó materna, mas a 

minha avó paterna chegou a uma altura, em que ela não dizia coisa com coisa, a 

gente achava que ela estava mesmo…Se calhar até era isso, sendo que agora eu 

lido com a situação, se calhar era isso, por isso é que eu digo que não foi 

diagnosticado, não diria que não foi diagnosticado, mas…talvez se estivesse 

 

critérios 
científicos/culturais 

 

 

 

 

 

identificação de atitudes 
discriminação 

critérios 
científicos/culturais 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 
SUBJECTIVA 
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instituições como tem aqui e que eles lá estivesse seria diagnosticado de forma 

diferente…Mas como eles estão em casa, estão doentes e pronto, até, acabam em 

casa, mesmo, de maneira, pronto, que não tenho muito a dizer…agora deste que 

cá estou, que passei a lidar com a situação…eu no fundo, no fundo acho 

engraçado, tento perceber como é que as pessoas chegaram aí, assim a esta 

situação, sinceramente tento perceber…  

 

 

 

 

reav positiva: construção de 
significados positivos 

Neste momento recorre a alguém para receber informação? 3 

Ah, não porque o facto de trabalhar aqui, não implica dizer, o facto de lidar com 

a situação, não implica dizer, que teoricamente que saiba tudo, mas com o tempo 

vou percebendo…tenho tido, pronto os enfermeiros vão nos dizendo, cada 

doente chegam eles também nos vão dizendo a tendência da doença, o estado da 

doença, como eles chegam, a tendência, acabo por perceber… 

 

percepção ambivalente 
cedem à contradição 
quando se apresenta 
evidencia contraria 

enfermeiros – inf sobre a 
doença e evol 

Já senti-o necessidade de recorrer a outro recurso, elementos de 

informação?  

4 

Eu leio, eu pesquiso, e fiz um trabalho na escola, sobre doenças em fase terminal 

e também falei sobre esta fase, porque pesquisei… Hoje em dia com as novas 

tecnologias, só não sabe quem não quer, não é hoje em dia temos essa facilidade 

em investigar, de maneira que, talvez se estivesse alguma dúvida, na forma como 

recebi a informação e não perceber o que é realmente e tentar recorrer a algum 

recurso de alguém… 

 

inf/compreensão 

 

 

resol plan do proble 

 

 

A pouco fez uma comparação entre a forma diferente de ver a doença em 

Angola e cá. Como é que acha que a doença é vista pela maioria das 

pessoas? A que se deve essa diferença?  

5 

É visto como, eu acho que as pessoas viveram e o que as pessoas se tornam, 

talvez, posso estar errada, mas o que eu penso é que as pessoas chegam a uma 

altura, como é que hei-de dizer, as pessoas chegam a uma certa idade, não é bem 

dizer que as pessoas vivam mais tempo… A esperança de vida cá, não é, é maior 

do que lá, porque lá, pronto Chega-se mais a velhos cá, não sei se é o termo que 

devia usar, lá as pessoas morrem mais cedo…De maneira que fez-me um 
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pergunta em relação à diferença entre lá e cá. E então, cá, como é que eu hei-de 

dizer, sei para mim, mas não sei tirar. Nós lá, Como não temos essa cultura de 

lares, o contacto que temos com pessoas de idade, principalmente com os nossos, 

ou vou a uma casa de uma amiga, e a avó vive em casa deles, com a filha ou com 

o filho, e nós temos aquela…  

 

critérios 
científicos/culturais 

As pessoas estão inseridas no dia-a-dia… 6 

É nos somos unidos, eu, por exemplo, tenho amiga, ela tem uma avó, eu trato-a 

por avó, por tia, e então “avó como está hoje, como é que passou”, mesmo que a 

minha amiga conte “oh a minha avó está demais, embirrou com aquilo e com 

isto”…então eu chego lá “Então oh avó o que se passa”, e ela “oh minha 

filha…”, e às vezes vai de encontro ao que a minha amiga disse… E cá tenho 

contacto porque trabalho aqui, já trabalhei no hospital de Cascais, na medicina e 

depois na urgência, e vi pessoas de idade lá e fiquei mesmo muito… a maneira 

de, nós lá tratamos melhor, não é querer ser…mas a nível familiar, não é, nós lá, 

como eu disse, não temos a cultura de lares, eu vejo aqui que os filhos e os netos 

não tratam os pais e os avós de aquela idade como nós…Só o facto de o por num 

lar, já estão a trata-los de maneira completamente diferente da nossa… A 

desculpa que dão, não, para mim não, que tem a sua vida, que tem de trabalhar, e 

eu não aceito…porque a minha mãe vai fazer 73 anos, eu chego a pensar que a 

minha mãe tem demência, mas não sou ninguém para diagnosticar…porque a 

minha mãe já teve vários AVC´S, e uma pessoas que trabalhou muito, ela teve 

muitos filhos, Nós somos 9 e uma de criação… a criação foi para ao pé de nós 

tinha dias, vai fazer 28 anos… Infelizmente a nível conjugal, não foi assim 

muito, porque lá em África existe Poligamia, e os homens que tem de mais de 

uma mulher, nunca conseguem dar atenção aquela mulher e vai falhando de tudo 

um pouco, não é…de maneira que ela tinha consciência que tinha numero de 

filhos que tinha, e que tinha de trabalhar, e dedicou-se muito ao trabalho, 

dedicou-se muito aos filhos e chego à conclusão que a minha mãe hoje está 

cansada…Eu acho que a minha mãe o problema é só o andar, mas a minha mãe é 

uma pessoa muito repetitiva, a minha mãe é uma pessoa que, se a gente 

perguntar alguma coisa, a gente vê que ela já não se lembra….Certos 

comportamentos que a minha mãe tem muito a ver com as pessoas aqui, é uma 
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pessoas muito cansada. Depois aqui os pais se sacrificam muito pelos filhos, 

aqui e em qualquer parte do mundo, e depois uma certa idade não vem uma certa 

resposta dos filhos, o que esperavam dos filhos; lá e completamente diferente, 

não sei se um dia muda. 

O que pensa sobre a sua possibilidade controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e consequências? 

7 

Controlo, controlo eu consigo dominar, é assim, vou ser um bocadinho, ah… eu 

vejo estes utentes como se estivesse a ver a minha mãe. Eu tolero tudo, Sou um 

bocadinho duro com eles em certas situações, mas também sei ser, por exemplo, 

a dona JJJ, é uma pessoa que não gosta de se levantar cedo, ela tem que se 

levantar por si, o que não pode ser, nós temos que a ajudar na higiene, a ajudar a 

vestir e por ai fora… Seja qual for a hora que nós formos levantar ela diz “que 

não dormiu a noite toda”, “não deixam as pessoas descansar”, então o que é que 

eu fiz, fui dar banho a toda a gente, inclusive aqueles que comem, Porque nós 

chegamos aqui damos a papinha na cama, depois vamos levantar aqueles que 

comem na copa, os que tem fisioterapia, se tiverem consultas às x horas, os que 

tem fisioterapia, os que tem de sair, acabando aqueles que vão comer é que 

vamos levantar aos que já comeram, mas como eu sei que a senhora gosta de 

estar na cama, deixei-a mesmo para o fim, fui levanta-la, “não há direito”, 

“levanta-me muito cedo”…eu disse “oh senhora desculpe mas já é muito tarde” 

“Não pode ser dona JJ, suponhamos que eu levo 30m, depois é quase hora do 

almoçar, não pode ser, mas a cama não resulta nada… a senhora tem que andar, 

tem que se levantar, tem que, porque senão” “não há direitos”, chorou, chorou, a 

mim custou-me muito, mas ela tinha que ser levantada, esta a perceber. depois 

passou, mais tarde pus-me com ela “então JJJ, quem levantou a senhora” “Foi 

uma colega sua, ”  “e ela foi má para a senhora, levantou-a antes do tempo” 

“não, olha tratou-me bem”. Como se não tivesse passado nada e não estivesse 

sido eu. o sr C, também é pessoa que não vai com muitas colegas, mas comigo 

vai eu digo “bom dia sr C, vamos levantar” “não quero” “porque”, tento explicar 

“Então é assim se o senhor não quer, eu recebo ordens superiores, se não se 

levanta vou chamar o director e depois vamos ver” Então vou-me embora, daqui 

atribuição de controlo – 
centrada em aspectos 
relacionais 
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a momento vou lá, e digo “então, sr C, vamos levantar” e ele “sim, vamos”. Não 

digo que sou melhor que as minhas colegas, mas eu consigo leva-los. 

atribuição de controlo –
centrada em aspectos 
relacionais 

 

 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

8 

Penso que sim…. percepção de auto-eficácia 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros que considere importantes)? 

9 

É assim, eu acho importante todos os elementos, apesar de certas famílias 

tentarem, como é que hei-de explicar, dificultar o nosso trabalho e a nossa 

situação, porque repare… nós estamos com eles, nós é que cuidamos deles a 

nível, a todos os níveis, eles estão cá connosco, nós é que tratamos deles…Por 

exemplo, a mulher do sr C chega aqui, por vezes aqueles dias em que não se 

consegue fazer a barba do senhor C, porque ele esta agressivo, chama-mos os 

enfermeiros, chegam lá, também não conseguem…decide-se dar um tempo, nós 

tentamos dar um tempo, se não conseguir, consegue-se amanhã, ou depois de 

amanhã… Não é por o senhor por estar com uma barba bocadinho, claro que dá 

mau aspecto, mas em contrapartida, quer que nós façamos força, sujeitando a 

magoar o senhor, e pô-lo ainda num estado pior… Chega aqui, “ a barba do meu 

marido” vai logo ao gabinete dos enfermeiros, não esta a ajuda em nada… Dei 

um exemplo do sr C, como podia dar outro exemplo, chegam se a almofada não 

estiver, nos somos muitas, eu sou de uma empresa, e existe uma outra empresa, 

se faltar uma colega minha substituída por outra que não é do piso, não os 

conhece, não esta habituada, não sabe se a senhora tinha uma almofada… sentar 

já não digo, porque nós temos que cuidar deles e sobretudo a postura e isso, não 

era isso que eu queria dizer…Nos é que escolhemos a roupa, aquelas pessoas que 

não falam e que a gente tenta ver mais ou menos… Aqueles que falam, mesmo 

que algumas, que nos pensamos que estão bem, mas que não estão, “então o que 

quer vestir”, abrimos o roupeiro, algumas que não se decidem, eu digo algumas, 

famílias: dificultar o 
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porque existe mais senhoras do que senhores, “olhe e se vestir esta blusa, gosta”, 

e ela “ah a menina é que sabe”, E eu “A menina é que sabe, não, a senhora é que 

tem de dizer” “posso vestir uma que a senhora  até não gosta”… Eu já sei porque 

sou do piso, e se vier outra colega não sabe, por exemplo… não estou a dizer que 

a colega não sabe trabalhar, mas ainda não os conhece… 

 

necessidade de cuidados 
especializados - 
contextualizados 

O familiar chega e da conta desses pormenores… 10 

É logo, é que não tenta, familiares que realmente…e eu revolto-me, eu revolto-

me muito nessas situações porque eles chegam “boa tarde, o meu marido/o meu 

pai/a minha mãe…” e vão longo ao gabinete, nem nos dão tempo….alguns que 

passam nem cumprimentam e nem querem saber, vão logo direito ao 

gabinete….nós não damos  informação, não é portanto quando nos ligam “ah 

como é que a minha mãe passou” e eu “ ah eu já vou passar ao enfermeiro”, e o 

familiar “mas aconteceu alguma problema” e eu “ calma, porque quem dá esse 

tipo de informação é o enfermeiro, eu sou auxiliar” a pessoa até do outro lado 

fica… Mas não somos nós que temos que dar, apesar de ser nos a lidar 

directamente, porque  os enfermeiros é mais ao nível terapêutico, se tiverem que 

fazer um penso…mas nós conhecemos melhor que os enfermeiros, médico 

então….eu acho que os familiares é que são…é porque a gente vemos uma 

situação, chamamos os enfermeiros, “sr fulano esta assim, esta diferente”…Os 

enfermeiros vão lá e Conforme a situação, eles lá sabem como fazer, agem logo, 

Mas acho mesmo os familiares é que, deviam estar mais, porque familiares que 

eu vejo uma vez por ano, uma vez por mês, e fico escandalizada, Mas não sou 

ninguém para criticar, são culturas diferentes, eu respeito mas não implica dizer 

que não sinto, ou que não… 

 

familiares: prejudica o seu 
trabalho 

 

 

resol pla do probl – 
comunicação com os 
familiares 

 

 

 

resol plan do problema – 
detecção – comunicação 
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ausência de suporte familiar 

 

Neste fase actual, que tipo de estratégias que tem utilizado, para confrontar 

a doença? 

11 

Por exemplo, não contrariá-los, não, tentar perceber, se ele disser que isto aqui é 

uma garrafa, eu sabendo que não é uma garrafa, e depois “Então o que isso”, e 

eles “Então isso é uma caneta, vem perguntar o que é isso”… Tento não 

contrariá-los, tento, primeiro tento perceber, em função, estou ao pe deles, “boa 

noite”, “boa noite com este dia todo”, “Bom dia”, e eu “ah muito bem”… Tento 

tentativa de descentração 

tentativa de descentração- 
de compreensão de outra 
perspectiva  

 

descentração – 
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Por exemplo, não contrariá-los, não, tentar perceber, se ele disser que isto aqui é 

uma garrafa, eu sabendo que não é uma garrafa, e depois “Então o que isso”, e 

eles “Então isso é uma caneta, vem perguntar o que é isso”… Tento não 

contrariá-los, tento, primeiro tento perceber, em função, estou ao pe deles, “boa 

noite”, “boa noite com este dia todo”, “Bom dia”, e eu “ah muito bem”… Tento 

estratégias, para ver até que ponto eles percebem, até que ponto é que eles estão, 

e se vir se eles não estão tão bem, tambem tento ir, sabendo que não é, como se 

fosse, porque eles depressa estão bem, como já, dizem uma coisa bem, como a 

seguir, depois já não é… Tento não pressionar, não os chocar, não… 

tentativa de descentração 

tentativa de descentração- 
de compreensão de outra 
perspectiva  

 

descentração – 
compreensão de outra 
perspectiva 

imprevisibilidade, 
flutuações 

auto-controlo 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

12 

Difíceis não estou a ver, eu vou ser sinceramente, não sei…Qualquer situação 

que eu não consiga resolver, eu chamo o enfermeiro de serviço, que 

raramente…pronto quando vejo que já esta a chegar num estado, mesmo, que eu 

não consiga, primeiro tento, se vir que não consigo, quando vejo que a pessoas 

esta a chegar a um estado, eu chamo o enfermeiro e digo “aconteceu isto, isto, 

isto, disse uma, duas vezes, mas estou a ver…” ou “senhor esta muito agitado, eu 

tentei perceber o que era, mas vejo que o senhor esta muito agitado, melhor é o 

senhor enfermeiro ir lá”, tento, tento fazer com que, não sei, mas se vir que não 

consigo também não insisto 

resol plan do probl 

 

 

 

 

compreensão – 
descentração  

 

 

Característica decorrente da doença que identifica como mais importante. 

Aquela característica que levanta mais problema na sua relação com eles….  

13 

Eu acho que é mais eles esquecerem-se, não é bem assumirem… como é que eu 

hei-de dizer, eles dizem uma coisa e depois já não dizem e a gente tenta, eu acho 

que é mais isso….  

alt cognitivas: 
esquecimentos 

Ao nível do esquecimento? 14 

Do esquecimento…Acho que é basicamente isso, não sei alt cognitivas: 
esquecimentos 

Toma medicação regularmente? 15 

Não, graças a deus que não…  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo sozinha? 

16 
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Preciso, porque eu sou dona de casa, marido e dois filhos, tenho uma vida, saio 

do serviço vou para a faculdade, uma vida sempre a correr… aquela ajuda da 

lida de casa, só, alguma colaboração de todos, a divisão de tarefas… 

responsabilidades pessoais, 
familiares 

E aqui no contexto laboral, as actividades que necessita de fazer aos utentes, 

precisa de ajuda ou consegue fazer tudo sozinha? 

17 

É assim, eu vou muito sincera, eu gosto de trabalhar sozinha sabe porque? Gosto 

ser responsável pelo meu trabalho, nos somos divididas por alas, cada uma tem 

um certo número de utentes por fazer e esta a divisão….de maneira que Eu gosto 

de trabalhar sozinha porque? Porque, não é que eu não goste de trabalhar em 

equipa, Eu vou tentar explicar porquê… Eu tenho um método de trabalho que 

não sei se é o melhor, se é o pior…De maneira que, Isto hoje esta melhor, a nível 

de pessoal esta melhor, quando cá entrei éramos muito reduzidas inclusive o meu 

bebe, que tem 6 anos, nasceu de 29 semanas, tive uma gravidez de alto risco por 

causa deste trabalho e as pessoas eram muito individualistas, ninguém ajudava 

ninguém, houve uma altura que, hoje em dia vê-se isso, mas como existe mais 

pessoal, Na altura já estava com esta firma, mas mesmo assim éramos muito 

poucas eu sai daqui para a maternidade da Costa, para as urgências… Num dia 

em que estávamos duas funcionárias numa ala, com utentes pesadíssimos, 

difíceis, onde mais de metade era acamados, pesados e por ai fora, pronto vamos 

esquecer o passado… Agora, eu para trabalhar em equipa, a nível de higiene, não 

é a nível geral, mas a nível de higiene, logo de manha, tem que ser quem tenha o 

meu ritmo de trabalho e que trabalhe como eu, porque já aconteceu irem colegas 

ajudarem e não fazem a cama como eu gosto, por exemplo, não arrumam a 

mesinha de cabeceira como eu gosto, não deixam as coisas como eu gosto, só 

por isso é que gosto de trabalhar sozinha, pelo menos sei que as coisas ficaram 

como eu faço e como eu gosto, se houver qualquer situação é a mim que me vão 

chamar a responsabilidade, porque depois não vai ser “ah foi a colega que me foi 

ajudar”… Peço ajuda quando é um utente que não se põem em pé, que não se 

levanta, peço ajuda para tira-lo da cama, para vestir, de resto faço tudo, tenho o 

meu método, se for outra colega já faz o contrario…por isso eu prefiro fazer 

sozinha porque tem que trabalhar como eu, e ter o meu ritmo de trabalho, não 

implica dizer que as colegas não trabalham bem, mas é a minha forma de 

assu responsabilidade 
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trabalhar… 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades diárias. 

Costuma planear algum tipo de actividades? 

18 

Então quando eu chego aqui, por exemplo, nós também temos folgas, hoje e 

amanha já sei que estou na mesma ala… Por exemplo eles não gostam de tomar 

banho, é um problema que aqui se vê, mas eu também não insisto muito…por 

exemplo amanha chego de manha um utente “ah eu não tomo banho”, mas eu já 

estive hoje, mas eu também não insisto muito, faço a higiene, e costumo planear 

isso, aqueles que dei banho hoje, não dou amanhã… Mas eu já sei que estive 

hoje, e não insisto com o senhor…Só se estiverem muitos sujos, se aconteceu 

alguma coisa e estarem sujos até a cabeça… e depois acabamos a higiene e 

estamos ali com eles, eu acho que não preciso de planear, é tudo espontâneo. 

Temos que dar atenção, acho que é difícil planear aqueles tempos que estamos 

com eles na sala… As tarefas são iguais, as tarefas diárias é tudo igual, ou se 

houver alguma actividades, aos dias de fisioterapia que temos que os levar, 

alguns vão almoçar, um dia vão uns, outros dias vão outros, é mais ao nível de 

estar com eles, ou a seguir a higiene que estamos ali com eles, gosto muito de 

puxar por eles…. Para além disso, não vejo outra forma de nos planearmos, 

porque temos que fazer mesmo aquilo, aquelas tarefas… 

planeamento 

compo de oposição – tarefas 
instrumentais (i.e. higiene) 
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tentativa de controlo 
indiferenciados 

tarefas instrumentais – 
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estrategias de confronto 
activas – estimulação 

adesão – legitimadas pela 
objectividade e exigências 
instrumentais 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou outros 

técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de utilidade e ajuda para 

os seus problemas? 

19 

É assim, utilidade acho bem até aqui…em relação em ajuda, por exemplo, se nós 

virmos um utente que não está bem hoje, perguntamos ao enfermeiro “olhe a 

dona fulana não esta bem, fica na cama, levantamos” e ele “levanta-se porque se 

ela não esta bem, se ficar na cama pior, tem mais probabilidade de contrair 

AVC´S se estiver deitado, e por ai fora”, embora nos custe, mas nós pára para 

pensar, realmente, se Ele já não está tão bem, se ficar na cama pior, pelo menos 

estão ali na sala… Embora alguns tenham a cabeça melhor que outros, não é, 

aquele convívio, embora para alguns não faça assim muita diferença, estão ali 

estão, querem ir embora para casa, querem….ou a filha não vem, estão mal 
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disposta, o filho não vem… Mas sempre saem dos quartos, não estão naquele, 

entre as 4 paredes. Em relação aos que já estão acamados, é que eu não concordo 

muito, porque os que estão acamados a gente pode levantar para eles não estarem 

sempre sentados, ficam nas poltronas, eles ficam nos quartos, nós vamos 

passando por lá, claro, não ficam ali no abandono, não é…Mas é melhor porque 

eles estão numa forma, que prontos… E depois os outros que estão melhor até 

comentam “ olhe aquela senhora a babar-se toda” Por mais que a gente vá, os 

posicione, ponha as almofadas, mas é basicamente isso que eu não concorde, não 

sei, mas não depende de nós, não sei se pensam que somos nós que não os 

queremos levantar, mas nós é que estamos ali diariamente sentados com eles, 

ouvimos e vemos… Não é bom para eles, nem para os outros, o problemas é eles 

levantarem-se, eles também se levantam, nos vamos passando… alguns vão se 

abaixo ainda por ver aquela situação e pensar que um dia mais tarde ou mais 

cedo vão estar assim também… 

reforçar com alternativos 
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identificação emocional  - 
por parte de outros utentes 

Costuma aderir a estas recomendações (todas, algumas)? Que motivos leva 

a aderir ou não? Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, 

como faz? 

20 

Eu tento fazer, ver a enfermeira, mas não depende de mim…por exemplo a dona 

LL, uma pessoa que teve um avc, era uma pessoa muito activa, cantava, dançava, 

não podia ouvir uma música “vamos dançar, agora”… Mas teve um avc e já não 

fala, esta num estado, que a senhora antigamente vinha para a sala e eu não 

concordava, principalmente pelos outros utentes, sabiam que era uma senhora 

que estava ali, eu acho que eles vêm, posso estar errada, mas se calhar eles vêm 

naquela situação o que pode acontecer com eles a seguir e talvez possa contribui 

para que se vão a baixo…mesmo entre eles vivem aqui algum tempo…mas saber 

que conversava com aquela pessoa, e já…e acho que sofrem mais assim, do que, 

quando eles estão no quarto, eles também perguntam, “a dona BB nunca mais a 

vi, esta bem” e eu “esta bem, esta no quarto, não pode vir para aqui”, “Quer ir 

vê-la”, convido a ir ver, “ah não deixe estar”… Mas se for alguém que já morreu, 

por exemplo, eu nunca digo, primeiro porque não sei como vai reagir, não é… 

pergunto primeiro à enfermeira “olhe dona fula deu por falta da sincrana”, “olhe 

 

adesão – articulação entre 
obrigações instrumentais, 
contexto experienciado e 
imperativos existenciais 

 

identificação emocional – 
por parte de outros utentes  

 

resol plan de problemas – 
perguntas inoportunas 

 

percepção de 
vulnerabilidade: perguntas 
inoportunas  

resol plane de probl 
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Eu tento fazer, ver a enfermeira, mas não depende de mim…por exemplo a dona 

LL, uma pessoa que teve um avc, era uma pessoa muito activa, cantava, dançava, 

não podia ouvir uma música “vamos dançar, agora”… Mas teve um avc e já não 

fala, esta num estado, que a senhora antigamente vinha para a sala e eu não 

concordava, principalmente pelos outros utentes, sabiam que era uma senhora 

que estava ali, eu acho que eles vêm, posso estar errada, mas se calhar eles vêm 

naquela situação o que pode acontecer com eles a seguir e talvez possa contribui 

para que se vão a baixo…mesmo entre eles vivem aqui algum tempo…mas saber 

que conversava com aquela pessoa, e já…e acho que sofrem mais assim, do que, 

quando eles estão no quarto, eles também perguntam, “a dona BB nunca mais a 

vi, esta bem” e eu “esta bem, esta no quarto, não pode vir para aqui”, “Quer ir 

vê-la”, convido a ir ver, “ah não deixe estar”… Mas se for alguém que já morreu, 

por exemplo, eu nunca digo, primeiro porque não sei como vai reagir, não é… 

pergunto primeiro à enfermeira “olhe dona fula deu por falta da sincrana”, “olhe 

eu digo que não sei, que não estive cá estes dias, e que não sei, o que é que acha 

que devo dizer”. Por exemplo, a dona AA, até hoje ainda não sabe que a 

companheira morreu, porque elas eram muito, a filha é que pediu, os familiares 

pediram para dizer…Ela foi perguntando, foi perguntando nos dissemos que a 

colega que estava no hospital muito mal, e nunca mais perguntou… Se calhar foi 

o melhor, não sei, os familiares sabem porque é que pediram … é assim a gente 

temos que obedecer, estamos cá para obedecer, mesmo que não concorde, mas 

eles é que são os técnicos, eles é que estudaram… Nós praticamente o nosso 

serviço, eu penso que o nosso serviço é fazer a higiene, dar de comer, e lazer, 

não é, estar com eles… prova disso é que certos familiares chegam, ignoram-nos 

de tal forma, que vão logo direitinhos ao enfermeiro, muitas vezes o que eles vão 

perguntar, o enfermeiro ainda vem perguntar a nós, porque se eles perguntarem, 

é a tal coisa, mesmo que se eles perguntassem não seriamos nós a dizer, a 

transmitir…mas também nós ficamos satisfeitos, “olhe chegou a filha da dona T 

deu boa tarde”, “chegou sobrinha da fulana, passou e perguntou pela sua tia” a 

gente também sente, afinal de contas, somos nós que tratamos deles e não somos 

valorizados, não somos considerados, por isso nós estamos cá para cumprir, 

como a senhora enfermeira diz, embora não concorde, também apresento as 

minhas razões, mas os enfermeiros dizem “Ah MJAT tem que ser assim”, e 

Insisto, apesar de não concordar, ou apesar de não achar bem, mas a senhora 

enfermeira é que sabe, não é…é basicamente. 

 

adesão – articulação entre 
obrigações instrumentais, 
contexto experienciado e 
imperativos existenciais 

 

identificação emocional – 
por parte de outros utentes  

 

resol plan de problemas – 
perguntas inoportunas 

 

percepção de 
vulnerabilidade: perguntas 
inoportunas  

resol plane de probl 

 

 

consciencia de suspeita 
relativamente à verdade 

 

adesão – articulação com 
imperativos instrumentais, 
percepção subjectiva 

 

 

menosprezo de outros  - 
atribuição de importância e 
significado ao seu papel  

  

 

 

menosprezo de outros – 
atribuição de importância e 
significado ao seu papel 

 

adesão – ASPECTOS 
RELACIONAIS 

Como vive hoje a doença? O que é que se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

21 
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Profissionais, acham que não alterou nada, desde o momento que sei que eles 

estão neste estado, merecem aquela atenção, merecem ser percebidos, não é, nós 

tentarmos percebemos que eles estão naquele estado, por exemplo, não estão na 

mesma situação, que até esta tudo misturado, mas quando houve mudanças, sei 

que a maioria dos doentes que aqui estão, são diferentes dos doentes de outros 

pisos, embora nos outros pisos também haja, eu faço noite no PISO vv, e existe 

pessoas no mesmo estado, não é, pronto eles merecem atenção, toda a atenção, 

merecem… A nível social é a comparação que eu faço, em relação a Angola e 

cá…o meu comportamento sei que, é o que eu digo, eu vejo eles a minha mãe, 

de maneira que eles são os meus meninos…  

 

envolvimento no cuidado 

competências – atenção; 
descentração  

contexto diferente  

 

envolvimento no cuidado 

 

IDENTIFICAÇÃO 
EMOCIONAL 

Quais são as suas preocupações presentes? O que hoje mais a preocupa? 23 

Esse comportamento tão, que de repente estão bons, como já não estão…A gente 

nunca sabe…o comportamento deles, lidar com a situação já sei, já aprendi a 

lidar com a situação, mas mesmo assim faz-me muita confusão…Eles estão bem, 

e de repente já não estão. 

imprevisibilidade/flutuações 
do comportamento 

vivenvia centrada nos 
aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 24 

Vou ser muito sincera, não sei, alguns que eu me zango, porque Eu já cheguei a 

pensar, posso estar errada, mas já cheguei a pensar, mas também percebo que é 

da doença, que ainda agora acabei de dizer, tanto estão bons como não… 

Situações em que eles, fico muito zangada e triste, em situações que eles partem 

para a maldade, nós temos tudo para dar, estamos ali a tratar deles, mas de 

repente, eles partem, pronto é comportamento próprio da doença…mas eu 

também chego a pensar, por um lado, não é que seja maldade, mas quando eles 

vão para o lado mau, fico muito triste… Eu fiz noite no Piso vv, e nós estávamos 

a dar a volta pela manhã, e eu não conhecia o senhor… “Sr C bom dia” 

entretanto ao virá-lo, não sabia se ele precisava da nossa ajuda, por ele mesmo 

tem que ser tudo devagarinho “sua p…, vá lá para África”,  É a única coisa que 

eu sinto…Mesmo assim existe aqui muitos assim…por exemplo a dona EEE, 

não consigo estar com eles ao mesmo tempo… Suponhamos que pego numa 

senhora em que eu sei,  que rimos, dançamos, e por ali fora, mas dona EEE, não 

sei se faz ciúmes, foca irritada, “Olhe a preta, sua preta, vai para a sua terra” eu 

estrategias de confronto 
confrontativo 

relativização 

agressão: verbal/ 
comportamental 

vivenvia centrada em 
aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

 

 

 

agressão verbal 

 

 

agressão verbal 
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vivi ai uma altura, em que eu chegava a casa e os meus ouvidos era só “sua 

preta, vá para sua terra” “foragida…você está cá ilegal”.Como é que uma 

senhora daquela idade diz que eu estou ilegal “tem que ir se apresentar no seu 

consulado em Lisboa que eu sei onde é, e tem que se registar” “Amanha, o meu 

marido é o embaixador…”. Às tantas já não dizia, às vezes eu fico assim, pronto 

a doença tem esses comportamentos, mas, faz-me uma confusão, sinceramente, 

fico muito triste quando chega essa parte…Eu sei que é a doença, mas por outro 

lado, mas naquele momento eu fico, porque eu digo, fogo… são daquelas 

pessoas que viveram sobre o regime antigo, e os maridos, e por isso é que eles cá 

estão, militares que estiveram lá, quem diz que tinha criado para isto e para 

aquilo, eu chego a pensar, será que eles pensam, como eles vão buscar as coisas 

mais antigas, por ser negra ainda estão, naquele regime de escravatura, em que 

tem que pisar, tem que não sei quantos… Fico triste, tento perceber, fico triste 

mas ao mesmo tempo fico, pronto… É só isso que me deixa, assim um 

bocadinho triste… Filha disto, filha daquilo, essa coisas, não é que eu não esteja 

preparado, mas magoa mesmo, acho que é basicamente, mas de resto, a gente 

está cá, por isso é que eu ainda cá estou… 

 

 

 

 

 

tentativa de compensação 

 

 

 

tentativa de compensação 

 

 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionias e sócio-
emocioanis 

agressão verbal 

Tentativa de compromisso 

Quais são hoje a sua fonte de suporte? Se são diferentes porque acha que 

houve mudança essa mudança? Quais os motivos? 

25 

É assim sempre lidei, até hoje, eu depois digo à enfermeira, porque infelizmente 

nesta casa, nunca nos ouvem, é como no restaurante o cliente tem sempre razão, 

mas á vezes que não é bem é assim, se eles chegarem e se disserem que lhes dei 

um estalo na cara, não tentam perceber, se for preciso despedir a pessoa, esta a 

perceber… Isso era a propósito…ah, sim, sim, em função disso, quando acontece 

qualquer situação vou informar a enfermeira, em relação à minha segurança,  

sobretudo… quanto ao resto, fora daqui que digo eu sempre, dou o desconto, 

coitados não sabem o que dizem… Apesar de magoar naquele momento, fico 

mesmo magoada, tenho tudo para dar, e dou, não é, e sei que eles tem aquele 

problema, mas aquele lado mau, pronto é a doença em si… Posso ficar triste, e 

até muitos vem pedir desculpa, a dona FFF, uma vez fui substituir uma colega, e 

a senhora não queria tomar banho, informei a enfermeira, depois fomos para lá, 

ao tentar levantá-la…“Sua preta” deu-me duas estaladas na cara…mais tarde 

menosprezo de outros: 
atribuição de valor e 
significado ao seu papel 

vivencia centrada em 
aspectos organizacionais 

 

PROC DE SUP 

 

 

tentativa de compensação 

 

 

apoio instrumental – 
enfermeira 
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queria falar comigo para pedir desculpa, eu depois não desculpei, naquele 

momento fiquei mesmo triste, mas mostrei a senhora que fiquei triste pela 

atitude, naquele momento fiquei mesmo chateada, mas de maneira alguma que 

lhe devolvia… Dei de alguma forma o desconto, mas de qualquer forma não lhe 

ia devolver… No dia seguinte fui lá, fiquei mesmo triste. A gente não faz por 

mal, tratamos deles, mas logo a primeira coisa, levanta-nos a mão e logo chamar-

nos nomes, pisarem-nos e pronto… Mas foi uma coisa que depois cheguei lá 

fora, e…passou, porque eu daqui para fora tenho a minha vida… passou e depois 

“ah coitada devia ter ido desculpa-la”, fiquei com remorsos, apesar de… 

AUTOP-CONTROLO 

agressão verbal 

estrategias de confronto 
confrontativa 

 

relativização 

 

vivencia centrada em 
aspectos relacionais e sócio-
emocioanis – agressão 
verbal 

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO 

Neste momento, como são neste momento a sua relação com os profissionais 

de saúde e familiares? Pode falar um pouco sobre isso? 

26 

É das melhores, e normais, Apesar de haver ai família, mas não os trato mal, 

muito pelo contrario…das melhores… 

discurso positivo centrado 
nos aspectos relacionais e 
afectivos: 

tentativa de compromisso 

 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor? 

27 

Olhe é engraçado que eu consigo, vivo bem, para já, quando estou cá estou, o 

que se passa cá eu esquece-mo da porta fora, tenho outra vida, outro mundo, Não 

que me esqueça deles, que eu não me esqueço deles. Mas digo “Tenho que 

pensar na escola, tenho teste, tenho coisa…naquele momento é a escola depois 

vou para casa, vou ter com os meus filhos, estar com o marido, eles também 

estuda, mas não implica dizer que me esqueça, quando estou de folga, ligo 

“então o sr esta melhor?”. Que eu não me esqueço deles, tento separar, quando 

estou aqui, é aqui, apesar de não me esquecer deles, É a forma que eu vejo 

de…Mas naquela altura em que Dona EEE, quando chegava em casa e 

conseguia lembrar-me, porque era o dia todo, até me doía a cabeça “sua 

preta…sua foragida”, olha até os familiares dos outros utentes tinham pena de 

mim, bastava eu passar, depois o filho e a nora, que o filho foi raptado quando 

bebe; Perguntaram-me se eu queria mudar de piso, evitava tratar da senhora, mas 

 

 

auto-controlo 

 

 

 

auto-controlo: 

agressão verbal 

 

vivenvia centrada em 
aspectos sócio-emocionais 
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Olhe é engraçado que eu consigo, vivo bem, para já, quando estou cá estou, o 

que se passa cá eu esquece-mo da porta fora, tenho outra vida, outro mundo, Não 

que me esqueça deles, que eu não me esqueço deles. Mas digo “Tenho que 

pensar na escola, tenho teste, tenho coisa…naquele momento é a escola depois 

vou para casa, vou ter com os meus filhos, estar com o marido, eles também 

estuda, mas não implica dizer que me esqueça, quando estou de folga, ligo 

“então o sr esta melhor?”. Que eu não me esqueço deles, tento separar, quando 

estou aqui, é aqui, apesar de não me esquecer deles, É a forma que eu vejo 

de…Mas naquela altura em que Dona EEE, quando chegava em casa e 

conseguia lembrar-me, porque era o dia todo, até me doía a cabeça “sua 

preta…sua foragida”, olha até os familiares dos outros utentes tinham pena de 

mim, bastava eu passar, depois o filho e a nora, que o filho foi raptado quando 

bebe; Perguntaram-me se eu queria mudar de piso, evitava tratar da senhora, mas 

quando passava “sua preta…”mas depois passou. Passado um tempo era com 

uma colega, que ela andava com o marido, que já morreu há anos, cada um teve 

o seu tempo, ai mesmo é que acabei por perceber… então eu chegava a casa e 

dizia ao meu marido: “Ai já não posso, dói-me a cabeça, já não posso” 

 

 

auto-controlo 

 

 

 

auto-controlo: 

agressão verbal 

 

vivenvia centrada em 
aspectos sócio-emocionais 

 

 

tentativa de compensação 

 

 

consequencias – somato-
emocionais 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

28 

sinceramente não sei  
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Código: CFP05 

O que sabe actualmente sobre a doença, o que pensa sobre ela (ao nível da 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir)? 

1 

Eu sinceramente, não sei assim muito de como é que ela se desenvolve, quais as 

causas… eu Sei que ia uma doença complicado, difícil porque as pessoas acabam 

por perder a Noção do espaço e do tempo…e é um bocadinho 

complicado…Acredito que num estado mais avançado elas não tenham muito a 

noção disso… mas deve ser… desorientante estar… as pessoas, ver as pessoas 

assim. 

percepção de ausência de 
conhecimentos; 

atributos da doença: 
gravidade: complicada; 
difícil; 

consequencias: 
desorientação 
espacial/temporal 

descentração – perspectiva 
da pessoa 

Sempre pensaste assim, ou inicialmente pensava de outra forma? A que se 

deve esta mudança? 

2 

Inicialmente também não tinham muito contacto com pessoas com demência, por 

isso passava-me um bocado ao lado a situação. Agora, convivendo com elas 

todos os dias, quase, já consigo ter uma melhor noção de como é o dia o dia, de 

como elas estão e se sentem. 

AMBIVALENCIA 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 3 

Não  

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 4 

Eu acho que é mais uma doença que passa por eles, não, acho que não é assim… 

Eu acho que as pessoas têm depois, receio de desenvolver a doença…mas acho 

que as pessoas vem como uma outra doença qualquer… 

 

medo 

relativização – atitudes 
positivas 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e consequências? 

5 

Acho que sim, acho que sim. Alguma, todo o controlo acho que não, mas algum 

sim, dependendo da maneira como falamos com eles, de como lidamos com 

eles…acho que sim, conseguimos controlar, dependendo das fases, conseguimos 

atribuição de controlo 
parcial 

tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
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controlar um bocadinho o comportamento que eles tem, mais ou menos 

agressivo, acho que sim… 

relacionais 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

6 

Acho que sim, na maior parte dos casos, acho que sim…A maneira que lido com 

eles não provoco ou acalmo comportamentos que eles tem mais agressivos. 

atribuição de controlo a si   

centrada em competências 
sócio-emocionais e 
relacionais 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (técnicos de saúde, a família, outros elementos 

que considere importantes) 

7 

Acho que importantes, importantes são todos. Acho que todos agem de uma 

maneira, são importantes para controlar um bocado… e para controlar também as 

maneiras como eles se sentem… As próprias auxiliares, a família, também é 

muito importante. De uma forma geral todos os técnicos… 

atribuição de controlo aos 
profissionais 

 

atribuição de controlo aos 
familiares 

atribuição de controlo aos 
profissionais/técnicos 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

8 

Eu acho, as actividades com eles… estrategias 
comportamentais – 
programação de 
actividades 

Queres falar um bocadinho das actividades que desenvolve com eles? 9 

Eu acompanho, ate agora, nos atelier de culinário que fazemos com eles, para 

estarmos um bocadinho no convívio…jogos também…os passeios, para eles 

saírem um bocadinho daqui, e apanharem outros ambientes…também os 

cabeleireiros, ir com eles e acompanha-los. Os almoços no SASOC…conversar 

um bocadinho com eles, ver aqueles que estão mais em baixo e que precisam um 

bocadinho mais de apoio… passa um bocadinho por ai… 

programação de 
actividades de 
lazer/recreação 

programação de 
actividades que promovam 
a auto-estima 

dialogo - aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

10 
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soluções para os resolver?  

Eu acho que a solução é falar com o pessoal que esta em volta do utente, para 

conseguirem arranjar alguma solução, a família também…os problemas… 

resol pla de probl 

Quais os problemas que identificas como mais relevantes? 11 

Eu acho que é…eles sentirem falta da família, e a não presença da família aqui 

com eles, as não visitas… Acho que isso é o mais importante, e os deita muito 

abaixo… 

ausência da familia 

Toma medicação regularmente? 12 

Não, a não ser fortificantes para o cérebro… fortificantes para o cérebro 

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas actividades, 

ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

13 

Sim, com as minhas colegas, a ajuda delas, sim…de resto aqui com as auxiliares 

também dão uma ajudinha… 

necessidade de ajuda 
instrumental 

Descreva de forma resumida as sua actividades diárias. Costuma planear 

algum tipo de actividade? 

14 

Ao longo da semana, normalmente, de manhã ou estou aqui no piso, para ver 

como é que andam os utentes nesse dia, como é que eles estão, Ou então na 

actividade lá em baixo da culinária…depois à hora do almoço dou um olhinho ah 

aos almoços no SASOC, umas vezes acompanham, outras vejo as partidas, como 

é que eles vão e ajudo… Depois à tarde, venho para aqui, estou um bocadinho na 

conversa com eles, ah…havia um dia que jogávamos às cartas… Quando não 

estou aqui, é porque vou com alguém ao cabeleireiro… 

tentativa 
indiferenciada 

vigilância 

valorização do dialogo – 
aspectos relacionais 

valorização de actividades 
lazer 

valorização de actividades 
promovam a auto-estima 

Costuma planear as actividades que costuma desenvolver no seu dia-a-dia? 15 

Mais ou menos, ele é planeado semanalmente, pela minha coordenadora… depois 

podemos jogar com eles dependendo das tarefas que nos aparecem… 

planeamento das 
actividades – coordenadora 

aspectos organizacionais –
necessidades instrumentais 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou outros 16 
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Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou outros 

técnicos de saúde a quem tem recorrido, em termos de utilidade e ajuda para 

os seus problemas? 

16 

Ah…é assim…mais dos enfermeiros, mas não recebi assim tantas, que eu me 

lembre…foi um bocado, ter atenção com algumas recomendações que as 

auxiliares me fazem, como ter cuidado, ou porque a senhora não esta assim muito 

bem…Médicos não tenho muito contacto… 

aval negativa -
Insuficiência 

adesão – legitimada pela 
utilidade objectiva 

aval negativa -insuficiência 

E em relação a outros técnicos de saúde, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, psicólogos? 

17 

Não. Mais com a dr psicologa, mas assim referencias não…  aval negativa – 
pouca/ausência/ 
insuficiencia 

Em relação Às recomendações dadas quer pelos enfermeiros, quer pelas 

auxiliares, costuma aderir a essas recomendações? 

18 

A maior parte dos casos aderi, pronto, eles também dão a opinião deles, e 

fundada de alguma maneira, e é importante…noutros nem por isso, outras não, 

em que eu acho que não é assim muito relevante, com alguma cautela, vou 

adaptando…por exemplo, na semana passada eu quis levar uma senhora, a uma 

festa no SASOC, e elas avisaram-me que ela não estava muito bem e aconselhar-

me para a não levar…e eu com mais atenção nela, acabei por levá-la, porque 

achava que era importante para ela, para ver se distrai-a mais um bocadinho e 

melhorava… 

adesão parcial – legitimado 
pela utilidade objectiva 

 

 

adesão parcial – autonomia 
decisória  - articulação 
entre aspectos instrumentas 
e percepção  dos sintomas 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

19 

Ah, depende, eu não consigo, bem visualizar assim uma situação para 

responder… Mas acho que, mesmo que de alguma maneira não for benéfica para 

mim, mas se for benéfica para o utente, e que não seja assim tão, tão maléfica 

para mim, não…tem problema. 

 

adesão legitimada pela 
utilidade objectiva 

Como vive hoje a doença? O que é que se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

20 
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Eu acho que com o tempo que tenho estado aqui, consegui aprender um 

bocadinho mais, ah… consegui um bocadinho mais a lidar com eles…ah…a 

perceber que as atitudes que eles tem nem sempre é por eles mesmos, mas pela 

demência que eles têm… e de certa maneira, o que aprendi, o que aprendo, e vou 

aprendendo aqui consigo ver lá fora…consigo ver, por exemplo, as vezes chateio-

me com a minha avó, mas ela já não está assim muito bem, e consigo perceber 

que aquilo não é só por ela implicar, mas também por estar ali qualquer coisa que 

já não esta assim a 100%. 

satisfação: aprendizagem 
de 
competências/compreensão 
da doença 

relativização dos 
comportaments 

satisfação: 
desenvolvimento de 
qualidades pessoais: 
tolerância 

Quais são as suas maiores preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? Em relação ao futuro?  

21 

O que mais me preocupa é que eles se sintam bem, que se sintam bem comigo, e 

que de certa maneira por andar distraída, de um lado para o outro, que não ligue a 

um ou a outro, que eles não levem a mal, que esteja sempre um bocadinho atenta 

para os problemas deles, para os sentimentos…até cá estarem… e no futuro, Às 

vezes, preocupa-me, na maior parte dos casos, até quando é que eles vão estar cá, 

ah…e que me custa um bocadinho.  

qualidade de cuidados – 
bem-estar;                      

 não atender às 
necessidades suas 
necessidades emocioanis 

 

antecipação da morte 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 22 

As minhas maiores necessidades…é dar-lhes apoio, e dar-lhes um bocadinho de 

carinho, que eles às vezes sentem por parte da família. 

envolvimento emocional 

ausência de apoio 
emocioanl por parte da 
familia 

Quais são hoje a sua fonte de suporte? Se são diferentes porque houve essa 

mudança? Quais os motivos? 

23 

A quem eu recorro mais é à minha coordenadora, à psicóloga, ah e alterou-se 

porque eu não contava, tanto com a psicóloga e agora sinto que é muito 

importante manter essa conversa entre os dois serviços para funcionar melhor 

aqui em cima, mais atenta a alguns casos… 

coordenadora 

psicóloga 

centrada nos aspectos 
organizacionais de 
coordenação  - legitimados 
pela sua utilidade objectiva 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde e com 

a família? Pode falar um pouco sobre isso? 

24 

Agora aqui, desde que passei para este piso, a minha relação é muito boa, Gosto avaliação posictiva 
centrada em aspectos 
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de trabalhar com todos os profissionais em geral…e como a família também, com 

a família também, se bem com a família não lido muito, só mais num caso ou 

outro.  muita família que não conheço, ou que só conheço de vista, por isso em 

relação não…  

categoricos – profissionais 

 

aval positiva com a familia  

 

Em relação aos restantes profissionais… 25 

É uma relação boa, sinto aqui um espírito de equipa que não encontrei em outro 

piso, por isso sinto-me bem. Acho que eles trabalham bem, e acho que 

conseguem trabalhar em equipe, entre os várias partes…  

aspectos 
positivas – 
espírito de 
equipa 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos sociais? 

26 

A nível profissional ter de lidar e aprender a lidar com os outros profissionais, de 

maneira a fazer aqui, algum trabalho em equipa, em prol deles, dos utentes. A 

nível pessoal mais nas relações que consegui, desenvolver mais em termos de 

comunicação, e mais um bocado por ai… 

reav positiva- satisfação: 
desenvolver novas 
capacidades e 
competências pessoais 

Neste momento, como é a sua adaptação a esta doença? O que faz para se 

sentir melhor 

27 

Acho que lido com ele todos os dias, com o máximo de boa disposição que tenho, 

de carinho, de…Lido com eles, como qualquer pessoa lá fora, daqui da 

instituição…  

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO 

 

Existe algo que me possa contar, que me ajude a melhorar a compreensão 

em relação à sua experiência/vivência? 

28 

Por exemplo, posso contar aqui um episódio que eu ao pouco, eu achei muito 

engraçado, de sentir recompensada, contente, porque realmente, eles também me 

reconhecem como uma pessoa querida que eu, eu estava a conversar com uma 

senhora, Entretanto a dona J, estava atrás de mim e não tinha reparado…e então 

ela vinha-me “pregar” uma partida…Ela assustou, porque não é normal, por ela 

não se mete assim com as pessoas, e eu por acaso, levantei-me na altura e ela 

assustou-se só depois é que percebi… não é normal, até a enfermeira comentou: 

 

reav positiva: expressões 
de apreço da pessoa de 
quem se cuida 
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que ela nesse dia até estava muito bem disposta…Este tipo de atitudes é bom, 

porque é sinal de também somos reconhecidas como pessoas, não digo como 

importantes, mas que eles nos reconhecem, algum… com algum carinho… É 

mesmo que eu gosto de sentir aqui, é que eles ah…me reconhecem, me tratam 

com carinho também… 

 

 

 

reav positiva: sentir-se 
querido e reconhecido 
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Código:CFP06 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela? (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir) 

1 

Tecnicamente não vou saber certas palavras, mas sei que é uma doença que devido 

às células mortas, não é, as pessoas tornam-se incapaz de, no nosso caso, 

constatamos com as pessoas na própria higiene e acompanhamos diariamente, são 

pessoas que se tornam incapaz de realizar as suas actividades básicas e as vezes no 

tempo e nos espaço e nós temos de estar atentas, a nesse nível. E o nosso trabalho é 

acompanha-los nisso. 

causas: cel mortas 

 

consequencia: alt 
funcionalidade das avd 

desorientação no espaço 
e no tempo 

centração nas act 
funcionais 

O que pensa hoje sobre a doença, sempre pensou assim, ou inicialmente 

pensava de outra forma? A que se deve esta mudança?  

2 

Antes de vir para aqui, claro que estando aqui, há 13 anos, aprendi, e comecei a 

perceber algumas coisas, que antigamente não tinha noção, da doença. 

percepção baseada em 
aspectos concretos 

A mudança deve-se à sua prática diária? 3 

Sim, aqui mesmo dentro da instituição.  

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 4 

Sim, sim. Quando uma utente que esteja numa situação mais progressiva, peço 

ajuda as minhas colegas, à enfermeira, ao médico ou então o próprio psicólogo, a 

maior parte das vezes, é ele que nos vai dar a base de como é que vamos reagir. A 

nossa função é uma obrigação, portanto, o tratamento não é nosso, nós temos que 

cuidar, mas claro que sendo uma equipa multidisciplinar precisamos de informação 

de todos, até mesmo os próprios outros cuidadores, que não são auxiliares, não é, 

transmitem-nos informação para sabermos como havemos de lidar com a pessoa 

em questão. 

procu de suporte  

psicólogo - competências 
instrumentais 

dever e obrigação 

 

profissionais - 
competências 
instrumentais 

Até que ponto a pessoa sente controlo da doença. Dos sintomas e 

consequências. Ou por outro lado, ate que ponto considera eficaz nas suas 

acções de confronto com a doença. Que outros agentes de controlo (famílias, 

amigos, médicos, ou outro elemento que pode considerar importante) podem 

5 
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ser considerados importantes? 

Outro elemento que eu possa considerar importante, Às vezes é a propria familia, 

depende do estado em que a pessoa está, imagina que a pessoa esta numa certo tipo 

demência, em que só pede a presença da família, que às vezes acontece, e nós com 

a nossa paciência, com a calma e com uma voz pausada, temos que explicar que a 

pessoas não está, ou chamar outra pessoa, a pessoa quer a família, mas não 

identifica a família, ou apresentar outra pessoa como a família, e a pessoa já aceita 

interagir com esse segundo elemento, pensando que esta a falar com a família. É 

tudo uma estratégia de som, de voz, e de paciência, há um cuidado que nós 

cuidadores temos que dirigir ao doente, nunca ignorar o problema, não é isso que 

eu quero dizer, não se ignora, mas procuramos soluções que Às vezes nós 

sabemos, quer falar com a mãe, mas eu não sou a mãe, a mãe é para essa pessoa é 

uma pessoa que está ao lado, então vamos pôr essa pessoa a conversar, por vezes o 

doente acalma. 

atribuição de controlo à 
familia 

 

 

estrategias 
ocmportamentais -
competencias relacionais 
e sócio-emocionais 

não reconhecimento : 
consequencias 

estrategias resol plan do 
probl - dramatização 

 

O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

6 

o meu controle em relação a isso, tive uma certa formação, que onde aprendi um 

certo auto-controle e muitas coisas que eu aprendi, eu a trabalhar comigo, para 

conseguir trabalhar com o utente nestas situações. 

estrategias de confronto: 
auto-controlo 

Até que ponto atribui controlo sobre os sintomas e consequências da doença? 7 

eu não te sei responder a isso, porque eu normalmente quando estou com esse 

doente, eu não existo. Existo, mas não, a minha existência não é, para ai chamada, 

estou com esse doente, estou preso com esse doente. Portanto o meu controle nesse 

momento, é só com o doente, procurar entende-lo, estar com ele, e ouvi-lo, as 

vezes, eles precisam mais é de ser ouvidos, mais nada. Consigo o meu auto-

controle, mas é tudo para o doente, não é para mim, a minha pessoa esta guardada, 

estou só para aquele doente. 

envolvimento no cuidado 
–descentração: 
compreensão da 
perspectiva e 
necessidades 

compreender, atender às 
necessidades emocionais 

estrategias de auto-
controlo 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 8 
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Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

8 

é complicado dizer, porque são coisas que nós vamos aprendendo a lidar e 

consequentemente vamos orientando, é um bocado complicado, não sei explicar 

isto, mas eu sinto controle perante isso, e consigo, muitas vezes, tenho resultados 

positivos,  da minha forma de agir com eles. 

 

atribuição de controlo a 
si 

percepção de auto-
eficácia 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros elementos que considere importantes)? 

9 

ah eu acho que nisto somos todos importantes, cada um tem o seu papel, cada um 

tem a sua estratégia, depois o todo é que faz o próprio todo, acho que somos todos 

importantes. 

atribuição de controlo 
aos profissionais 

valorização do equipa 
multidisciplinar 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

10 

estratégias é isso mesmo, muitas vezes é a nossa posição perante o doente, a nossa 

forma de estar, eles não saem daqui, estão sempre aqui dentro,  somos nós, a 

primeira pessoa que eles vêem, somos nós, não é. Somos, claro que todos as 

pessoas da equipa são importantes, mas a primeira pessoa que eles procuram é a 

auxiliar, a auxiliar é que a acorda de manha que lhes dá banho, a auxiliar que lhes 

dá de comer, auxiliar que os deita, auxiliar que os acompanha. Portanto, a única 

estratégia é estarmos presentes, não vejo, estarmos sempre presente com eles. 

 

 

reav positiva: sentir-se 
querido e necessário 

 

envolvimento no cuidar 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

11 

Não te sei dizer, sinceramente, os nossos problemas aqui, não é mesmo demencia, 

há quadros mais profundos, mas esses são doentes vegetativos, a pessoas não se 

manifesta, nós é que temos que estar atenta aos pequenos sinais, pequenos gestos, 

não é. Mas não temos casos muito graves a esse nível, que esteja, não te sei dizer, 

mesmo. 

 

comunicação 

estrategias 
comportamentais – 
vigilância 
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Toma medicação regularmente? 12 

Medicação, para mim, não.  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas actividades, 

ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

13 

Não, muitas vezes precisamos de outras colegas. Pessoas que não dá, precisamos 

de ajuda de outra colega, até para o próprio doente se sentir melhor vigiado, aqui 

trabalha-se muito em equipa. 

apoio instrumental - 
colegas 

valorização do trabalho 
de equipa  - proporcionar 
segurança ao doente 

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias. Costuma planear 

algum tipo de actividade? 

14 

Está tudo planeado, tem que ser tudo planeado porque somos 17, 18 auxiliares e 

tem que ser organizadas pelas alas, os doentes, quem vai tomar conta de certos 

doentes, de outros, não é tudo planeado, não pode ser. Quem vai sair mais cedo, 

quem vai ao medico, quem acompanha esse utente ao medico, quem acompanha o 

utente ao ginásio, quem acompanha o utente ao terapeuta ocupacional, quem 

acompanha o utente às fisioterapias, não, não pode ser, tem que ser tudo planeado. 

 

 

planeamento/ 
coordenação  - das 
tarefas instrumentais 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou outros 

técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de utilidade e ajuda para os 

seus problemas? 

15 

Em relação à parte médica, não posso opinar, não é, mas em relação aos restantes 

técnicos, nomeadamente, a fisioterapia, terapia ocupacional, o próprio psicólogo, 

as vezes precisam da minha, ou da opinião das minhas colegas para saber como 

esta o doente naquele dia, para ver o que há-de fazer. Portanto as recomendações, 

seguimos as recomendações, mas também damos informação como está o doente, 

porque o doente nem todos os dias, o doente apresenta as mesmas capacidades 

para desenvolver as actividades de vida diária. Portanto, seguimos sim, aquelas 

que vem da parte médica, e enfermagem, até os enfermeiros também, as vezes 

precisam de saber, porque eles não podem estar, 2 ou 3, não podem estar com o 

controlo de 40, 50 utentes. Portanto, o nosso papel também é importante no quadro 

deles, toda a informação que nós captamos, é um conjunto de informação para 

 

centrada na co-
construção de 
alternativas 

 

 

 

 

centrada na co-
construção 

 

centrada na co-
construção 
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Em relação à parte médica, não posso opinar, não é, mas em relação aos restantes 

técnicos, nomeadamente, a fisioterapia, terapia ocupacional, o próprio psicólogo, 

as vezes precisam da minha, ou da opinião das minhas colegas para saber como 

esta o doente naquele dia, para ver o que há-de fazer. Portanto as recomendações, 

seguimos as recomendações, mas também damos informação como está o doente, 

porque o doente nem todos os dias, o doente apresenta as mesmas capacidades 

para desenvolver as actividades de vida diária. Portanto, seguimos sim, aquelas 

que vem da parte médica, e enfermagem, até os enfermeiros também, as vezes 

precisam de saber, porque eles não podem estar, 2 ou 3, não podem estar com o 

controlo de 40, 50 utentes. Portanto, o nosso papel também é importante no quadro 

deles, toda a informação que nós captamos, é um conjunto de informação para 

chegarmos a uma resolução, temos que trabalhar, é isso que é a razão de ser uma 

equipa multidisciplinar. 

 

centrada na co-
construção de 
alternativas 

 

 

 

 

centrada na co-
construção 

 

centrada na co-
construção 

valorização do trabalho 
em equipça 

Relativamente à informação que lhes é transmitida pelos outros técnicos em 

termos de utilidade e ajuda para os problemas? 

16 

Isso é positivo, claro, porque todos, acho que devemos cada um dizer o que se esta 

a passar, é positivo. 

centrada na co-
construção 

Segue-as à risca ou vai adaptando? 17 

Recomendações que temos que seguir à risca, outras que se não formem 

aplicáveis, vamos conversar, para ver qual é aplicável para o doente em questão. 

adesão –aspectos 
legitimados pela sua 
utilidade objectiva 

adesão – co-construção 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

18 

Conversamos até chegar, situações dessas, porque as pessoas que não estão bem, 

por exemplo, num quarto onde temos uma pessoa com uma demência mais 

profunda, e outra nem tanto, que ainda tem uma certa capacidade, de perceber que 

o utente da cama A não o deixa dormir, esta sempre a incomodar, esta sempre a 

gritar, temos que saber, não o pôr no mesmo quarto, ou por vezes mudar, para o 

próprio bem da pessoa, portanto se um já esta não vamos fazer com que o outro 

fique também. As vezes ficam nervosos, ficam enervados com a situação, e não 

vamos prolongar esse mal estar, ajudamos por vezes, portanto temos que estar bem 

atentos. 

co-construção de 
alternativas 

aspectos organizacionais 
– modo de reforço de 
alteração dos estímulos 
do meio 

 

 

 

– centrado nos aspecto 
emocionais 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 19 

A minha forma de estar realmente mudou, porque passei a compreender melhor os 

sabores e dissabores do próprio ser humano, não é, isso mudou, acho que mudou 

reav positiva: 
crescimento pessoal 
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Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a(o) 

preocupa? Em relação ao futuro? 

20 

em relação a mim preocupa-me ter uma velhice com uma capacidade psíquica 

limpa, digamos, não é, cognitivamente ter uma velhice boa, falando 

cognitivamente, isso é que me preocupa-me não ter, preocupa-me muito  vir ter a 

doença de Alzheimer, preocupa-me muito ter a doença que eles tem, mas sei que é 

uma coisa que não me compete a mim controlar, pronto é isso. Preocupa-me ter 

uma velhice digna e com saúde, com uma certa qualidade 

antecipação da doença 
no futuro 

 

 

distanciamento 

antecipação da velhice 
com qualidade de vida 

Relativamente ao contexto de prestação de cuidados, o que mais a preocupa 

na relação e na vivencia dessa prestação? 

21 

o que me preocupa às vezes, é não encontrar pessoas com capacidade para 

perceberem o trabalho em si. É um trabalho para além do humano, estamos a 

trabalhar com pessoas, utentes, que não são nossos, no fundo, mas acabamos por 

abraça-los como nossos. E hoje em dia, devido à situação, ao stress, as pessoas 

trabalham meramente porque precisam de trabalhar e isso Às vezes nota-se em 

certos elementos, embora haja muitos elementos que trabalham com gosto pelo 

trabalho e sabem que estão com um ser humano nas mãos, não estou com um 

papel, não estou na secretaria, não estou arrumar caixas, isso é que me preocupa 

futuramente, ah…a capacidade do ser humano, terá para fazer essa grande 

diferenciação, entre o trabalho com objecto, e o trabalho com um doente. 

disponibilidade de 
pessoas com 
competancias 
necessárias – aspectos 
existenciais 

 

 

aspectos organizacionais 
– formais do sistema 

 

 

Quais são hoje as suas maiores necessidades, na vivencia da doença? 22 

Não encontro nenhuma porque tudo vem de nós. As necessidades que eu possa 

encontrar só se for o tempo, que não estica mais, queria era ter mais tempo, para 

estar com eles, isso era o que eu gostaria. Um dia em vez de só poder de estar com 

20 ou 30 poder estar com todos um bocadinho, é o tempo. De resto, não temos 

razão de queixam, nós temos umas boas condições, não são de luxo, mas que 

permitem transmitir um certo conforto ao doente, aqui neste piso, só estou a falar 

do que eu conheço, tentamos fazer isso. 

 

necessidade de tempo – 
atender Às necessidades 
dos doentes 

 

valorização das 
condições instrumentais 
– qualidade de vida 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 23 
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houve essa mudança? Quais os motivos? 

Houve, muita mudança, no princípio quando eu vim para aqui, eram menos 

elementos a trabalhar, eram menos na parte de enfermagem, também era menos 

elementos. Agora não, temos mais colegas, mais elementos a trabalhar, na 

enfermagem o leque é maior, temos os psicólogos, quando precisamos de alguma 

coisa, estamos preocupados, temos a eles, as coisas estão mais estruturadas, ao 

princípio não estava, agora somos responsáveis pelo nosso espaço, pelo serviço em 

si, é diferente, esta muito melhor agora. Existe melhor, como é que eu hei-de 

explicar, existe mais ambiente de trabalho. 

 

aspectos 
organizacionais: 
reorganização 

psicólogos; enfermagem 

estruturação; 

 

 

ambiente trabalho 
positivo 

Quando tem necessidade de recorrer a alguém, a quem recorre? 24 

Temos sempre a quem recorrer, temos sempre os nossos superiores, no sentido 

profissional, temos os nossos superiores, que também estão sempre activos 

superiores hierárquicos 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde e 

familiares? Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

25 

Eu diria que são boas, tanto com as minhas colegas, tanto com os familiares dos 

utentes. Ate porque os familiares sempre que tem qualquer coisa, primeiro 

dirigem-se à auxiliar e depois é a auxiliar é que passa. ou então quando os 

problemas, a maior parte deles são problemas que as auxiliares podem resolver e 

quando não é do nosso foro, encaminhamos para, de quem é de, depende da 

especificidade do problema.  Se for do foro médico encaminhamos para o medico, 

se for do enfermagem encaminhamos para o enfermeiro, e assim sucessivamente, 

mas a maior parte dos problemas nós conseguimos de resolver. 

com os colegas 

rela positiva com os 
familiares 

 

comunicação: proc plan 
de problemas 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

26 

a minha actividade sociais resume-se aqui, e as amizades lá fora, mas é o que eu 

lhe digo aprendi a ver as pessoas com outros olhos,  a estudar as pessoas com 

outros olhos, essa parte já acho que é muito boa. 

restrição da act social 

reav positiva: 
desenvolvimento de 
novas capacidades e 
competencias 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 27 
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Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

27 

é uma experiência que me tem gratificado bastante, e gosto, mas neste momento, 

não era capaz de fazer outra coisa, mesmo que por um motivo ou outro não 

pudesse trabalhar aqui, ia procurar o mesmo ramo, prestadora de cuidados, ou 

trabalhava com crianças socioeconómicas desfavorecidas, ou trabalharia com 

idosos. Mas estou satisfeita, no serviço, vivo comigo bem, um dia de cada vez, 

estou satisfeita comigo, sinto-me satisfeita e realizada profissionalmente, portanto 

não faria nada de diferente, sinto-me bem comigo. 

reav positiva: satisfação 
existencial 

 

 

centração no dia-a-dia 

 

reav positiva: realização 
pessoal e 
profissionalmente 

Existe algo que nos queira contar, que nos ajude a melhorar a compreensão 

em relação à sua experiencia/vivência? 

28 

eu fui sempre uma pessoa positiva na vida, portanto. Uma vida aberta sem 

problemas nenhuns, talvez seja do pais onde nasci, que vive da agricultura, mas 

para isso é preciso que chova, quando chove leva as coisas todas para o mar, por 

isso do nada conseguimos as vezes ter as nossas coisas, só preciso do básico, desde 

que tenha saúde, dinheiro é preciso, para ter o mínimo, para ter uma vida 

socialmente e dignamente e de resto conviver com as pessoas, não é preciso mais 

nada, é a minha forma de vida. 

valorização de 
qualidades pessoais: 
valorização do positivo 

REAV POSITIVA 
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Código:CFP07 

O que sabe actualmente ou o que pensa sobre a doença (a gravidade, as 

causas, as consequências, e evolução)? 

1 

É assim sobre a doença, depende da situação porque a certas e determinadas 

doenças que portanto…de utente para utente existe doenças diferentes e nós a 

maneira de proceder, a maneira de falar tem que ser completamente diferente, 

não… por exemplo, suponhamos um senhora que tem nós temos aqui que tem 

um braço e um perna partida, nos temos que tratar dela de maneira diferente do 

que seja uma pessoa com Alzheimer ou Parkinson, não tem nada a ver é 

completamente diferente… 

 

 

necessidade de cuidados 
especializados 

Relativamente à doença de Parkinson e à doença de Alzheimer o que sabe 

sobre a sua evolução, às causas e/ou às consequências que provoca na 

pessoa? 

2 

Dia para dia as coisas têm tendência para piorar, a pessoa em si deixa, pronto… 

de ser tanto não colabora tanto a vestir, Se calhar estamos a falar com ela, e nem 

estão cá. E nós por nós é que tentamos dar a volta ao contexto, para poder tratar 

dela, não é…Se calhar se a gente a levanta, elas coitadinhas ficam e não se 

levantam. São situações praticamente que temos que, somos nós a fazer quase 

tudo…Porque eles e a doença em si tende agravar-se mais do que a melhorar, é 

uma situação um bocadinho complicada 

evol: tende para piorar 

não colabora no vestir 

alheamento 

reformulação  

dependência funcional 

evol: sentido negativo 

gravidade- sit complicada 

Relativamente ao conhecimento houve mudança? A que se deve essa 

mudança? 

3 

Agora sabe-se mais sobre a doença, portanto alem de haver mais Livros e Cursos 

que nós tiramos. E da para mais avaliar a doença em si e fala-se muito mais. 

Antigamente via-se uma pessoa a tremer, e não se sabia se era Parkinson, se o 

que era, não se sabia., Agora é já diferente 

inf/compr            formação                 
competências instrumentais 

comparação positiva com o 
passado: ao nível do conh: 
desconhecimento no 
passado um melhor 
conh(mais inf) 

o conhecimento relativamente à doença de deve-se essencialmente a 

formações? 

4 

Em formações, e pronto nós temos sempre tendência a saber mais, que é formações 
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Em formações, e pronto nós temos sempre tendência a saber mais, que é 

mesmo… e eu tenho a vantagem de que tudo o que sei, trazem-me para casa e 

então… 

formações 

valorização de qualidades 
pessoais – tendência a 
saber mais 

apoio instrumental – 
marido 

Neste momento recorre a alguém para receber informação? Relativamente 

ao conhecimento sobre a doença? 

5 

De uma forma geral, por exemplo quando entra um utente novo, nos tentamos 

sempre falar com a enfermeira, ou assim, com a pessoa responsável para saber 

mais algo, porque há sempre coisas que podem não estar à vista e temos que ter 

certos cuidados com o utente, muitas vezes pronto, até ao falar e tudo, eu lembro-

me que no outro dia entrou uma colega nossa e não conhecia o senhor e 

perguntou-lhe: “O senhor veste-se sozinho”; e ele disse “sim visto-me sozinho”, 

passado algum tempo andava só com a fraldinha no corredor, temos que tentar 

saber sempre algo sobre a pessoa, que é para poder ajudar claro, é por isso que 

nós cá estamos para ajudar 

procura de apoio 
instrumental(i.e inf sobre o 
utente)- enfermeira  

 

 

competências instrumentais 
– recol de inf indirecta do 
doente  

 

planeamento – recolha de 
inf sobre o doente  

Para alem do enfermeiro, recorre a outros elementos para receber 

informação de alguém? 

6 

Não de uma forma geral, ou a nossa chefe, ou então o enfermeiro. Não vou mais 

além, pelo menos aqui no trabalho, aqui dentro. Penso que o enfermeiro já está 

informado sobre a situação, não vou… 

procura de apoio 
instrumental 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 7 

Nós vimos a doença como? Nós a partida que estamos nesta área já temos que 

ver portanto os utentes, pronto com a doença… e aí, claro nós temos que ter, uma 

maneira própria de poder tratar deles, saber lidar, saber conversar, saber pronto, 

fazer certas e determinadas coisas. Mas também é assim nesta área ou se gosta, 

ou não se gosta…porque quem não gosta não vale a pena estar aqui… porque 

eles coitadinhos não tem culpa de estar como estão, e nós estamos cá para isso 

mesmo para tratar deles, que é mesmo… 

 

cuidados especializados 

competências pessoais 
necessárias  - gosto pela 
profissão 

 

reav positiva: sentido de 
dever  

E as pessoas de uma forma geral, lá fora, como vem a doença? 8 
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Se calhar o familiar é capaz de coiso, outro não sei, é assim é uma situação um 

pouco complicada…porque sei lá aqueles familiares que quando tem um doente, 

tentam levá-lo sempre para fora, que é para não estarem tanto dentro da doença, 

que é mesmo. Outros que já não é assim, é mais aquele cuidado e assim é 

diferente, e alguns até são demais, não é… até prejudicam o trabalho de outros e 

tentam sempre e não sei quê, é assim… 

 

relação positiva com os 
familiares – valorização de 
actividades distractivas 

relação neativa com os 
familiares – prejudicam o 
trabalho dos profissionais 

O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? Ate que ponto considera ter 

controlo, nos sintomas e consequências da doença? 

9 

É assim, os sintomas por exemplo, se houver algum doente que tenham algum 

sintoma, diferente, por exemplo é assim, que eu tratei ontem e trato hoje e reparo 

que está alguma coisa fora do normal, é claro que eu recorro ao enfermeiro para 

ver o que se está a passar…e pronto tento logo aqui em grupo, Está ali o grupo e 

tenta-se estar alerta, se está alguém, de alguma coisa fora do normal e nós temos 

logo que agir para informar o superior daquilo que se está a passar 

 

resol plan do problema 

PERP ANORMAL 

 

resol plan do proble 

Considera que tem controlo é total ou parcial sobre os sintomas e as 

consequências da doença?  

10 

Não temos Controlo, eu acho que não… pronto o sintoma pode aparecer e certas 

situações que não podemos resolver, nós, que é mesmo 

ausência de controlo  

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para confrontar e 

controlar a doença? 

11 

É assim eu acho que tenho sido eficaz no meu trabalho, pronto tudo aquilo que se 

seja para colaborar, e pronto para fazer, acho que eu tenho me esmerado ao 

máximo para poder ajudar quem necessita, que é mesmo… mas aí só um superior 

é que me pode avaliar e não eu…  

Percepção auto-eficácia 

 

No contexto da relação que nós estabelecemos, se sentimos que fomos 

eficazes na estratégia que utilizámos? 

12 
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Eu acho que sim, eu por mim, eu falo por mim, eu acho que todo o trabalho em si 

que temos para fazer ao doente, e fora do doente também, mas principalmente em 

relação ao doente, não é…é aquilo que eu digo, ao tratar deles, eu penso sempre 

que pode ser o meu pai, pode ser a minha mãe, ou pode ser um meu, ou um dia 

mais tarde eu, eu tento dar ao máximo pela pessoa, porque é um ser humano, 

tento dar sempre o melhor pela pessoa, que é mesmo…  

 

 

proporcionar os melhores 
cuidados possiveis 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros)? 

13 

Eu acho que sim, porque o médico, médico aqui ao nível do serviço todos os dias 

cá está, portanto Ele avalia os doentes, vê os doentes. Ao nível a enfermagem, 

também eu acho que, é assim eu acho que nunca trabalhei num sítio que a 

enfermagem estivesse tão em cima do utente. E também até nós dentro do 

possível, podemos fazer, podemos não fazemos aquilo que, na generalidade das 

colegas e tudo, acho que colaboramos em tudo 

atribuição de  controlo aos 
profissionais e a si 

Relativamente ao psicólogo, a família, aos amigos, ao terapeuta ocupacional 

e fisioterapeutas? 

14 

Ao psicólogo e tudo, tudo bem…a família acho que é um bocadinho… A família 

fica a parte, Muitas vezes a família tenta, não tenta, pronto, como esta parte é 

mais a parte da psiquiatria, eu acho que a família em si, por vezes, ao falar de 

certas coisas os prejudica mais…nós temos aqui utentes que quando vem a 

família, principalmente ao fim de semana, no dia a seguir eles estão muito piores, 

muito piores, porque fala-lhes em coisas passadas, na família, e não sei quê, e 

eles aqui pioram, acho que a nível da família é um bocadinho mais complicado… 

Agora ao nível do psicólogos e isso tudo, acho que aqui está tudo 5 estrelas, é 

mesmo… 

 

atribuição de controlo aos 
profissionais 

 

papel negativo da familia 

 

 

discurso positivo - 
profissionais 

Que acções de confronto a pessoa implementa? Quais os problemas 

identificados como mais importantes, quais os mais difíceis de resolver. De 

que forma encontra soluções para os problemas que surgem? 

15 
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Há doentes aqui que nós temos muita dificuldade em tratar, muita mesmo, pronto 

estou-me a lembrar…ontem ou anteontem fiz manhã e depois vim fazer noite, 

mas pronto, temos ali uma senhora, que todos dias diz “esta roupa não é minha, 

este soutien não é meu, a cueca não é minha”, claro que nós aí temos que dar a 

volta ao contexto, para poder pronto para lhes dar a volta, mas Às vezes é um 

bocadinho complicado, porque é assim muitos, coitadinhos estão, nós fazemos 

praticamente o queremos deles, queremos entre aspas, nós damos-lhes banho, 

vestimos, a roupa que queremos e não sei quê… Tentamos dar a volta por outros 

meios, pronto para eles também se sintam bem e pronto… 

 

comportamentos de 
oposição –  tarefas de 
instrumentais (.i.e. vestir) 
sem a colaboração da 
pessoa 

reformulação 

 

tarefas instrumentais (i.e. 
básicas de vida diária) 

reformulação 

Que estratégias tem utilizado para confrontar a doença? 16 

Tento brincar com eles, tento falar em outras coisas assim que eles gostem, 

depois de estar aqui tanto tempo nos já os conhecemos, não é…e então por 

exemplo, aquela senhora, tento dizer “vamos comer porque a menina da copa 

tem que se ir embora”. O sr XXX, acaba por dizer “vamos lá que eu depois dou-

lhe um docinho”, não é chantagem, mas no fundo até é, não é. São essas 

situações assim…mas normalmente não à problema.  

humor; distracção desviar a 
atenção para assuntos do 
interesse 

 

contrato comportamental – 
reforço contingente ao seu 
cumprimento 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? 

17 

Talvez a tristeza, sei lá, são capazes de ficarem mais triste, e ali e não falam com 

ninguém, nem nada… Este piso é complicada, porque não dá para nós fazermos 

certas e determinadas coisas, muita pouca coisa nós podemos fazer com eles. E 

conversar também, muitos conversam, mas pronto são conversas assim um 

bocadinho, pronto não muito coerentes, e pronto quando alguns por exemplo 

têm, estou-me a lembrar da dona QQ, Alucinações durante a noite, vem cá não 

sei quem que a rouba e não sei quê, claro nós tentamos fazer ver que não é assim 

e “Olhe se calhar sonhou”, e mais não sei quê, tenta-se fazer a eles essas 

situações, mas é um bocadinho complicado… 

tristeza;  retraimento 
relacional 

ausência de controlo 
centrada em aspectos 
relacionais e sócio-
emocionias 

discurso incoerente 

alucinações 

vulnerabilidade – ausência 
de controlo 

relativização 

  

Como é que encontra soluções para os resolver?  18 

Tento falar com eles com calma, e isso tudo. As vezes é um bocadinho difícil aspectos comunicacionais – 
reforçam a atmosfera 
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Tento falar com eles com calma, e isso tudo. As vezes é um bocadinho difícil 

eles entenderem, não é, porque eles choram ou qualquer coisa…Tento distraí-los, 

principalmente a distracção, para ver se eles se esquecem 

aspectos comunicacionais – 
reforçam a atmosfera 
relacional  

expressão emocional - 
choro 

distracção 

Tem necessidade de tomar medicação? 19 

Não  

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou outros 

técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de utilidade e ajuda para 

os seus problemas? 

20 

Ao nível do médico não posso falar porque não está directamente ligado a nós, 

não é. Ao nível da enfermagem também pronto, retirando fora da rotina, À 

sempre um alerta, atenção que, portanto há sempre uma informação para nós, E 

nós tentamos sempre seguir aquilo que a parte enfermagem nos transmite e tudo. 

Portanto, Ai nesse aspecto penso que existe uma boa colaboração e isso tudo 

também…Sempre em informação e tudo, se precisarmos de ajuda também estão 

sempre connosco, portanto…  

 

inf 

adesão automática 

 

discurso positivo 

inf 

apoio instrumental 

Costuma aderir a estas recomendações? A todas ou algumas?  21 

Temos mesmo que seguir todas, eu pelo menos por mim, tento sempre seguir 

todas, porque saindo fora, existe logo algo corre mal 

adesão total – legitimado 
pela obtenção de resultados 
concretos  

Que motivos a(o) levam a aderir ou não? 22 

A melhoria para eles, que é mesmo, da doença em si, porque se falharmos, falha 

tudo. Se uma pessoa falha em qualquer coisa, automaticamente pronto, falha com 

tudo, se não levamos nas orelhas, mesmo. 

adesão – legitimado pela 
obtenção de resultados 
concretos 

Segue-as risca ou vai adaptando? 23 

Não. Ás riscas, as riscas nem sempre, existe recomendações que nós temos que 

fazer. Mas dentro da normalidade, dentro das nossas possibilidades fazemos 

sempre. Acho que na generalidade, toda a gente o faz, porque se falharmos existe 

logo qualquer coisa que corre mal e não pode. 

adesão parcial – 
capacidades instrumentais 

 

adesão – legitimado pela 
obtenção de resultados 
concretos 
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Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

24 

Temos que concordar, temos que concordar Aceitação incondicional 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? 25 

Em termos de rotina, também já sabemos como é, fazemos e tudo e não tentamos 

sair fora do habitual, de doente para doente claro, que é mesmo. Senão pode 

alguma coisa correr mal ou assim. 

adesão – legitimado pela 
obtenção de resultados 
concretos 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 26 

Que alterou, alterou bastante porque é assim, se calhar eu aqui à uma serie de 

anos atrás não estava tão dentro da situação. E agora estamos muita mais 

actualizadas ao nível da doença e sabemos mais como tratar o próprio doente, e 

tudo do que antigamente. Agora não, já é diferente, a prática também e isso tudo 

reav positiva: competências 
e capacidades de cuidar 

Porque acha que se alterou? 27 

Ao nível da evolução, portanto, dos estudos com… discurso positivo – em 
relação ao evol dos estudos 
no confronto com a doença 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a(o) 

preocupa? 

28 

É assim a minha preocupação é tentar cumprir sempre com os meus deveres, ao 

nível do utente. E fazer sempre o melhor para o eles e tudo. Tentar que não lhes 

falte nada, Tentar sempre, é assim, ao nível da roupa tentá-lo pô-lo bonitinho, da 

higiene, principalmente isso, para que ele se sinta bem com ele próprio, já que 

tem de lidar com a própria doença, minimamente ter todos os cuidados que 

necessita 

 

proporcionar os melhores 
cuidados possíveis  - 
qualidade de vida 

 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 29 

Muita atenção a eles, muita atenção principalmente. Portanto não passar por ele, 

se calhar se vir uma pessoa ali toda coisa, dar-lhe uma palavrinha, se calhar só 

isso, dar-lhe um olá, isso já é muito bom para eles 

 

atender as suas 
necessidades 
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relativamente à sua necessidade como cuidadora? 30 

Estar alerta para ver o que eles necessitam atender as suas ncessidades 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

31 

Aqui dentro a minha fonte de suporte, se calhar recorro ao enfermeiro que esteja 

de serviço, Ao nível se calhar de Uma alerta relacionada com o utente. Se for 

uma necessidade por mim sentida tento fazer o melhor possível 

enfermeiro 

 

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO MAL 
MENOR 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde e 

familiares? Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

32 

Óptima, é assim com os familiares dos utentes tento sempre manter uma certa 

distância. Porque eu aprendi, aquilo que eu vejo há anos, acho que é o nosso 

maior inimigo. O familiar é o nosso maior inimigo porque por vezes pergunta-

nos coisas de uma determinada maneira, e quando chega aos ouvidos da 

enfermeira, ou assim, já disseram que nós dissemos de uma maneira que já não 

tem nada a ver, já vi acontecer isso. Quando o familiar tenta perguntar, tento 

passar ao superior, nunca digo nada. Por mim nunca digo nada, digo sempre 

“aguarde só um bocadinho que eu vou chamar a enfermeira”. Porque ao nível da 

doença, eu não falo com eles, falo quer dizer, mas não digo nada sobre a doença, 

da evolução, se piora, nem nada, não digo. Ao nível dos utentes, eles também não 

estão em condição de me perguntar o que têm o que não têm, relaciono-me bem 

com todos, brinco com eles, tento fazer paródias, para eles se distraírem e assim 

afastamento/distanciamento 

relação negativa com os 
familiares – dificulta o 
trabalho 

 

 

resol plan do probl 

 

 

 

 

 

estrategias emocionais – 
humor; distracção 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de sociais? 

33 

 cresci bastante, mesmo. Depois é assim eu já trabalhei numa psiquiatria, que não 

tem nada a ver com esta. Portanto Psiquiatria de hospital estão todos sedados, 

aqui já e diferente, um que se levanta, um que se senta, um que mete a mão, aqui 

nós temos que estar sempre alerta e sempre em movimento, para saber o que se 

está a passar, é completamente diferente. A nível pessoal foi um bocado difícil 

reav positiva: crescimento 
pessoal 

 

satisfação profissional 
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 cresci bastante, mesmo. Depois é assim eu já trabalhei numa psiquiatria, que não 

tem nada a ver com esta. Portanto Psiquiatria de hospital estão todos sedados, 

aqui já e diferente, um que se levanta, um que se senta, um que mete a mão, aqui 

nós temos que estar sempre alerta e sempre em movimento, para saber o que se 

está a passar, é completamente diferente. A nível pessoal foi um bocado difícil 

quando passei para aqui. Porque Estava habituada a uma psiquiatria diferente, 

agora já não, estou habituada. Agora passado um ano e pouco, já estou em 

família, estou em casa.  

reav positiva: crescimento 
pessoal 

 

satisfação profissional 

 

 

 

reav positiva: construção 
de significado positivo 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

34 

Acho que foi o meu feitio, mesmo, agora presentemente posso dizer que estou 

bem. Acho que foi de mim própria, e gosto muito de lidar com os utentes 

qualidades pessoais – feitio 

satisfação pessoal 

Existe algo que nos queira contar, que nos ajude a melhorar a compreensão 

em relação à sua experiencia/vivência? 

35 

É assim, eu não sei como é que hei-de explicar isto, é assim eu deixei um 

trabalho de escritório porque eu adorava lidar com pessoas, pronto adorava tratar 

de pessoas, Eu trabalhava com uma enfermeira, amiga de minha mãe, e comecei 

com domicilio com ela. Gosto de lidar com as pessoas, principalmente idosos, 

crianças não, gosto dos utentes e depois tenho uma vantagem, que o meu marido 

é enfermeiro, talvez seja em casa e isso tudo que me levou a isto. Até os velhotes 

quando estou na terra, adoram que esteja com eles, porque eu gosto de estar no 

meio deles. 

reav positiva: satisfação 
existencial 

 

reav positiva: satisfação 
existencial 

reav positiva: expressão 
afecto reciproca 
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O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela? (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir) 

1 

Demências há muitas, temos a doença de Alzheimer, é uma doença, é 

dolorosa. deve ser doloroso para eles e muito doloroso para o cuidador, 

ah…porque nós vamos vendo todos os dias, não é, todos os dias nos vamos 

apercebendo de mais uma situação,  de menos uma das capacidades que eles 

vão perdendo e nós vamos constatando isso todos os dias, todos os dias. e 

para o cuidador é desgaste, bastante desgastante, é doloroso e muito 

doloroso. Porque, eles são nossos, isto é uma isntituição, mas eles são um 

bocado como se fossem a nossa família, e às vezes nós somos bastante 

possessivos com eles. as vezes é muito dramático. Situações destas, já 

passamos por tantas aqui, que é difícil, muito difícil gerir, gerir os 

sentimentos que nos vão aflorando, no dia-a-dia com os nossos utentes, é 

mesmo, estou-me a lembrar de vários casos, agora assim de repente, passou 

vários, pela memória, pessoas que já foram, pessoas que ainda cá estão, mas 

que, é como eu digo, são nossos. Nós não gostamos de ver os nossos, não é, 

nem ninguém a sofrer, muito menos os nossos, é muito difícil.  

atributos: gravidade doloroso 

 

evolução centada no rendimento 
cada vez mais disfuncional 

consequencias para o cuidador –  
centrada em aspectos somota-
emocional 

centração na vivencia relacional e 
sócio-emocional 

 

gravidade – cuidadores; 
dramático 

vivencia centrada na perda 
relacional e sócio-emocional 

 

Ao nível do conhecimento sobre a doença, sempre pensou assim, ou 

inicialmente pensava de outra forma? A que se deve esta mudança?  

2 

Quando não conhecia, eu ouvia falar, não conhecia a doença em si, não, isto 

é como tudo, quando vim para aqui, nem sequer sabia que as pessoas 

chegavam a determinado estado. Depois com o tempo vamos aprendendo e 

vamos vendo e pronto. As consequências ou as causas, acho que nem eles 

sabem muito bem as causas, não é, as celulazinhas que morrem, ah…mas 

pronto, é como eu lhe digo, as causas nem eles sabem, ou não sabem explicar 

totalmente, não sabe explicar totalmente o que é isso, o que eu sei é que a 

gente tenta dar o maior conforto possível no dia-a-dia, tentamos atenuar com 

eles no dia-a-dia. 

percepção centrada em aspectos 
concretos 

 

limitações/ nos conhecimentos 
científicos 

causas: células que morrem 

limitações nos conhecimentos 
científicos 

estratégias comportamentais – 
competências instrumentais – 
centrada no qualidade dos 
cuidados (i.e. conforto) 

TENTATIVA  DE  CONTROLO 
PROCESSOS 
DIFERENCIADOS 
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Neste momento, recorre a alguém para receber informação?  3 

Ah sim, pesquiso bastante. Temos aqui um outro senhor, eu não conhecia, já 

tinha ouvido falar, mas não sabia muito sobre a doença, e tive esse 

cuidado…um dia fui ver ao quadro, e fui pesquisar, ver à net, pronto é mais 

uma, bastante debilitante, por exemplo, tratar deste senhor, é muito difícil, eu 

gosto muito dele, eu sei que ele gosta muito de mim, no entanto é difícil, 

muito difícil, tratar dele, temos que fazer o possível não chorar à frente dele, 

nem devemos chorar à frente deles, mas vamos vendo o quanto isso nos vai, 

é muito difícil gerir estes sentimentos todos, estes… 

inf/compreensão da doença 

internet/ 

vulnerabilidade – vivencia 
centrada na perda relacionais e 
sócio-emociaonis 

estratégias de auto-controlo 

 

Informação com recurso a outros elementos? 4 

Ah sim, sim, por exemplo, uma utente nossa, tem vindo, é normal da própria 

doença, tem vindo a degradar-se. Portanto, chegou uma altura em eu não 

sabia posicionar a pessoa, já não tem, esta toda…fui lá abaixo procurar a 

fisioterapeuta “terapeuta, passa isto, isto, isto, eu já não sei posicionar a sr X, 

se não se importa, quando tiver um tempinho…?”, efectivamente esteve ali 

comigo, ensinou-me como havia de fazer. “ai terapeuta não vamos partir os 

braços, tenho medo de fazer isso”, isso nós temos uma excelente equipa, 

devemos falar de equipa multidisciplinar, eu tenho a certeza se fosse ter com 

determinado terapeuta, mesmo que aquela não tivesse, vinha cá acima, 

ensinar, sem problema nenhum, ou mesmo o caso do enfermeiro. nisso nós 

somos coesos, conseguimos, isso é muito bom, claro que existe falhas, mas 

nós tentamos colmatar essas falhas, não é, eu acho que e assim que se 

aprende, lá vamos conseguindo fazer as coisas, o que é muitíssimo bom. Lá 

esta a nossa menina… lá está, depois a terapeuta ensinou as outras todas, e 

agora a nossa menina lá esta ela toda bem. é assim as coisa até vão 

funcionando bem, estou a falar deste piso, porque é aquele que eu conheço 

agora, a equipa, é forte é boa. 

vivencia centrada no rendimento 
disfuncional do corpo 

procura de apoio instrumental 

rel com a terapeuta - 
competências instrumentais 

 

valorização do equipa 
multidisciplinar: coesão – REAV 
POSITIVA 

 

 

 

 

 

tentativa de relativização 

rel com a terapeuta: competências 
instrumentais 

valorização da equipa 
multidisciplinar – REAV 
POSITIVA 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 5 

pela maioria, tenho medo que, eu acho que todas da mesma forma, é aquilo 

que eu estava a dizer, e eu falo por mim e posso falar pela maioria das minha 
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pela maioria, tenho medo que, eu acho que todas da mesma forma, é aquilo 

que eu estava a dizer, e eu falo por mim e posso falar pela maioria das minha 

colegas, não é, nós gostamos daquilo que estamos a fazer,  como gostamos 

daquilo que estamos a fazer, é como se estivéssemos a tratar da minha mãe 

ou do meu pai, e nós tentamos dar o nosso melhor. Eu estou a falar, pela 

maior parte das minhas colegas, nós tentamos e quando não sabemos…eu 

costumo dizer que primeiro fazer os trabalhos de casa, depois é que chego ao 

pé do doente, eu faço isso muitas vezes. Ou seja, quando entro, pergunto às 

minhas colegas o que se passou, não é, com aqueles doentes com que eu vou 

ficar, não é, o que se passou no dia anterior, ou no turno anterior, pergunto 

sempre o que se passou, para além das ocorrências que nós temos, fazemos 

sempre isso, é mesmo um trabalho de equipa, porque só assim é que as coisas 

funcionam. 

 

 

reav postiva:  satisfação 
profissional 

 

 

resol plan do problema: 
comunicações 

 

comunicações: ocorrencias 

valorização da equipa: 
comunicação 

 

Relativamente às pessoas de uma forma geral, em termos de sociedade 

civil, como acha que a doença é vista pelas mesmas?  

6 

Eu acho que agora tem uma maior consciência do que é as doenças mentais, 

nomeadamente o Alzheimer, porque é muito falado na comunicação social, 

não é. Nós hoje em dia, temos informação, eu acho que as pessoas só não 

tem informação, se não quiserem, eu acho que sim, eu não me interesso só 

por saude, interesso por mais assuntos, vou pesquisar, que vou ver, que leio 

jornais, tanta coisa, eu acho que as pessoas hoje em dia, estão mais 

sensibilizados para isso. E pelo menos com as pessoas que tenho falado, 

existe sempre um caso, um pai, uma mãe, um parente que tem, não é, as 

pessoas tem conhecimento por tudo o que tem de passar, o cuidador, neste 

caso, e o doente, acho que as pessoas estão mais sensibilizados, não o 

suficiente, se não tínhamos mais associações, acho que só temos uma, pois, 

eu vi algures na internet ou algures, deveríamos ter muitas mais, mas pronto, 

acho que as pessoas estão mais sensibilizadas para isso, eu acho que sim. 

Portanto, eu acho que hoje se fala mais da doença, do que antigamente, não 

me lembro de se falar tanto em Alzheimer, por exemplo, ou da Parkinson 

com se fala hoje, mesmo na tv, eles falam imenso, no outro dia estava a falar 

da Parkinson, que tinham feito uma operação ao cérebro, e a senhora até já 

não tremia tanto. 

mais inf. 

campanha 

 

recolha/organização/compreensão 
da doença 

mais sensibilizados 

 

 

 

mais sensibilizados 

insuficiência/limitações do 
sistema poucas associações de 
apoio 

 

mais sensibilizadas 

campanhas informacionais 

 

evol conh científicos 
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O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

7 

Controlo, controlo nós não temos, o que podemos, é isso que fazemos é 

deixar o doente mais confortável, e é isso que fazemos, porque o controlo, 

nós não temos essa capacidade, eu posso quanto muito, deixar o doente mais 

confortável, por exemplo, eu não saio de nenhum quarto, sem dizer que o 

doente esta confortável. Pergunto sempre se esta confortável, e ele diz que 

sim, se não for, usando a sinalética, seja lá como for. Agora controlo em si, 

so com medicação, não é, so com medicação é que se pode ter controlo 

nestas doenças. Porque de outra forma, eles são medicados pelos médicos. 

Deixá-los os mais confortáveis, com pomadas, almofadas, ah, pronto, deixa-

lo o mais confortável possível, de outra forma, não estou a ver como deixar o 

doente mais, como lhe digo, só com medicação. Eu lembro que nós tivemos 

um senhor que tinha Parkinson e ele às vezes quando fazia noite, passava a 

noite a conversar, era um senhor que até estava bem, mas depois tinha 

alturas, do dia e da noite, era horrível ver o senhor naquele estado, ele dizia-

me “oh X bata-me nas pernas que isto vai começar”, efectivamente era 

horrível,  a estar a viver aquilo com o senhor, e eu tinha que lhe a bater assim 

nas pernas, para ver se os músculos, ficavam mais… era difícil viver essa 

situação, porque até era um senhor que ainda era novo, eu ajudava o senhor, 

batendo nas pernas, no músculos, até aquilo passar. Eu as vezes dizia-lhe “oh 

sr X eu não estou a magoa-lo?”, e ele dizia-me “não bata, bata com força”, 

era a forma de nós conseguirmos. 

ausência de controlo – tentativa 
de controlo centrada nos aspectos 
mais instrumentais – qualidade 
dos cuidados – conforto 

 

atribuição de controlo aos 
profissionais – terapia 
farmacológica 

 

tentativa de controlo centrada nos 
aspectos mais instrumentais – 
confortáveis, pomadas, 
almofadas – qualidade dos 
cuidados 

atribuição de controlo aos 
profissionais – terapia 
farmacológica 

 

 

 

vulnerabilidade – centrada no 
rendimento disfuncional do corpo 

tentativa de controlo centrada em 
aspectos instrumentais  

 

percepção  da auto-eficácia 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

8 

ah sim, era aquilo que eu estava a dizer a pouco, eles podem não falar, não é, 

podem não, ainda agora veio uma doente do hospital, a X, deveria dizer a 

dona X, o que eu estava a dizer à pouco, eles são nossos, pronto. e eu entrei 

no quarto com uma colega minha “X?”, assim que olhou para nós, não fala, é 

o que eu digo aquele abraço e quentinho, caloroso é bom, esta a ver. Eu 

consequencias: comunicação 

 

 

reav positiva: expressão de 
afecto 
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percebi que ele quis isso, e nós também, é a relação que existe entre nós e 

eles, já os conhecemos tão bem, isto não é nenhum hospital, aliás num 

hospital o tratamento é completamente diferente do que é aqui, nós aqui, eles 

estão aqui anos, nos estamos aqui anos, nós já nos conhecemos lindamente. 

Principalmente o doente de Alzheimer, pode não saber o nome, mas 

conhece-nos muito bem, de quem gosta, de quem não gosta, sabe muito bem.  

 

reav positica: desenvolvimento 
de significados e valores 
sentimentais 

 

vivencia centrada em aspectos 
relacionais e socio-emocionais 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros elementos que considere importantes)? 

9 

Toda a gente, toda a gente, a tal equipa multidisciplinar, e ai também faz 

parte a família, não é. Para já quando eles entram, nós não os conhecemos,  e 

ai a família é importante, que a família nos passe dados, o que eles gostam, o 

que não gostam, como gostam de ser tratados,  nós aprendemos com a 

família, isso é essencial, isso é o primeiro passo. Depois vamos conhecendo e 

sabe que as vezes a família, acaba por ter ciúmes de nós, já presenciei isso 

muitas vezes, depois o feedback entre nós e eles é tão grande, os próprios 

familiares acabam Não é aquele ciúme doentio, não estamos a falar disso, 

porque até depois eles sentem Se um bocado culpados, porque não podem vir 

cá todos os dias, porque trabalham, é o filho que trabalha, a filha que trabalha 

e depois quando eles vem, existe isso muito connosco, ficam assim, assim, 

percebe assim como quem diz “se calhar gostava de estar a fazer isso ao meu 

pai, mas não posso infelizmente”, mas não chegam a ser mal educados, ou 

algo do género, não. Mas eu acho que isso até é bom é de salutar, é sinal que 

a pessoa esta a ser bem tratada, não é. Sabe que os filhos, coitados, tem a 

vida deles, que é assim mesmo, e não podem estar presentes tantas vezes 

como gostariam de estar, e as vezes é muito complicado. Depois temos o 

médicos, os terapeutas, nós, os enfermeiros, a tal equipa, sem essa equipa é 

impensável, as coisas não funcionam, não funcionam mesmo. 

atribuição de controlo – equipa 
multidisciplinar 

atribuição de control à familia 

comunicação: recolha de inf com 
o familiar de aspectos 
relacionados com a pessoa  a 
quem se presta  cuidados 

reav positiva: amor e afecto da 
pessoa a quem se cuida 

 

 

 

percepção de sentimentos de 
culpa nos familiares 

 

relação com os familiares: 
discurso positivo 

 

relativização: ausência dos 
familiares 

atribuição de controlo aos 
profissionais 

valorização da equipa 
multidisciplinar  

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que 

identifica como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? 

10 
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Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que 

identifica como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? 

Como encontra soluções para os resolver? 

10 

Nós temos estes doentes com, ah… estava a pensar num senhor que nós 

temos, quando entrou para aqui, a maior parte deles quando entram, eles não 

conhecem nada disto, não conhecem as pessoas, não conhecem a casa, não 

conhecem nada disto, portanto é normalíssimo que as pessoas fiquem 

agressivas, e que sejam agressivas. Eu estava a lembrar-me de um senhor que 

nós temos cá, que ele ao principio, que nós não conseguíamos chegar ao pé 

dele, o senhor era simplesmente terrível. O que é que nós fazíamos? Era 

deixá-lo, não existe nada que possamos fazer quando eles são agressivos, não 

é, as vezes nós, tentar, tenta-se sempre falar com o doente, se não houver o 

feedback não vale a pena, é deixa-lo estar, e foi isso que aconteceu muitas e 

muitas vezes com esse doente. No entanto, hoje esta bem, sei que é um 

miminho, cortou o cabelo, está todo bonito e eu: “oh se X todo bonito hoje, 

faço ideia quando era mais novo, era só raparigas”, fica todo feliz da vida. 

Ao princípio era impensável, era impensável. Lembro-me que um dia eu 

tentei vestir o pijama para ele ir para a cama, nos primeiros dias em que ele 

estava cá, eu demorei 20m. eu sentei com o senhor na cama, com a maior das 

paciências, lá estive a falar com ele, a tentar e demorei 20m e tinha um ala 

para arranjar. Demorei 20m com aquele senhor, mas consegui, mas pronto, é 

evidente que nem sempre pode ser assim, não é, mas foi a única forma, foi o 

discurso, tentar dar-lhe a volta, levar as coisas a bem, passado 20m, que eu 

estive com ele, só para vestir o pijama. 

 

relativização do comportamento 
agressivo 

comportamentos agressivos 

 

 

estrategias comportamentais – 
afastamento temporário  

estrategias emocionais – permitir 
a expressão emocional 

 

 

estrategias de confronto 
emocional : humor 

 

competências emocionais: validar 
os sentimentos, compreensão 

 

 

 

 

reformulação do problema: 
comportamento de oposição – 
tarefas instrumentais 

Toma medicação regularmente? 11 

Não, não e nem queria meter-me nisso, eu odeio essas coisas, já há uns anos 

atrás, quando tive a minha, tive uma depressão e depois chegou uma altura, 

passado 7 meses, só estava drogada, aquilo só me punha a dormir. Então 

depois entendi que tinha uma filha e não podia fazer isso, tinha outras 

prioridades na vida, não podia tomar e fui fazendo o desmame. Aquilo só me 

fazia estar a dormir, eu não precisava de uma cura de sono, portanto deixei 

de tomar. 

 

antecedentes perturbação 
disfórica 

impossibilidade de cumprir os 
deveres e responsabilidades 

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO 
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No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

12 

Eu consigo fazer sozinha, agora eu acho que se nós dividirmos e se nós 

trabalharmos em equipa, nós trabalhamos muito melhor e produzimos muito 

mais do que for sozinha. eu sozinha acabo por fazer as coisas sozinhas, é um 

facto, eu posso faze-las sozinha. Mas só o que me pode acontecer é isto, 

posso ficar irritada, chateada, não é, porque estou a fazer sozinha, quando 

não há necessidade nenhuma de fazer isso sozinha. Se a pessoa trabalhar em 

equipa produz-se muito mais, eu tenho essa experiencia, eu tenho experiencia 

hospitalar, e eu trabalhei sempre em equipa, e as coisas funcionaram sempre 

na perfeição. Por isso é que eu digo, este piso, como nós trabalhamos em 

equipa as coisas funcionam muitíssimo bem.  Porque eu trabalho com a 

minha colega,  ou seja, tudo o que a minha colega sabe, passa-me a mim, eu 

passo Às outras colegas, as outras passa-me a mim, portanto isto é um ciclo, 

logo produz-se muito melhor em equipa. Eu trabalho sozinha, pessoa que eu 

posso fazer sozinha, muitíssimo bem. só que, é isso, o que pode acontecer é 

acumulação de trabalho, logo uma pessoa fica logo muito mais irritável com 

a coisas, ou porque se acumula, infelizmente nesta profissão as coisas estão 

sempre  a acontecer, não é, as vezes nós temos que parar, de fazer o que 

estamos a fazer, para ir fazer uma outra coisa, qualquer. E a outra coisa pode 

ser uma pessoa que neste momento esta a precisar de mais cuidado do que a 

outra, quer dizer que aquilo que eu tinha projectada, em fazer, voltou para 

trás, não pode ser, porque uma pessoa acaba-se por perder, no meio disto 

tudo, e a acaba por nem sequer sentir-se realizada, eu não gosto. 

valorização do trabalho de equipa 

 

 

 

consequencias emocionais 
sobrecarga fisica  

 

valorização do trabalho equipa 
multidisciplinar REAV 
POSITIVA 

 

 

valorização do trebalho de 
equipa: comunicação – compet 
instrumentais 

 

 

consequencias emocionais: pela 
sobrecarga física 

imprevisibilidade dos 
acontecimentos 

estrategias comportamentais – 
distracção 

imprivisbilidade dos 
acontecimentos 

Agora gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades 

diárias. Costuma planear algum tipo de actividade? 

13 

É os trabalhos de casa, eu costumo planear, eu gosto disso. Gosto de chegar 

aqui, de olhar para o quadro e vejo sempre as ocorrências, não é. Acabo por, 

o trabalho de casa consiste em procurar as colegas que tiveram no turno 

anterior, e perguntar o que se passou. Estou me a lembrar de uma situação 

me particular, perguntar à minha colega que esteve, no dia anterior esteve 

resol plan dos problemas 

 

 

comunicação – inf  
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É os trabalhos de casa, eu costumo planear, eu gosto disso. Gosto de chegar 

aqui, de olhar para o quadro e vejo sempre as ocorrências, não é. Acabo por, 

o trabalho de casa consiste em procurar as colegas que tiveram no turno 

anterior, e perguntar o que se passou. Estou me a lembrar de uma situação 

me particular, perguntar à minha colega que esteve, no dia anterior esteve 

onde eu hoje vou estar, se a pessoa, o que é que ela fez, fez isto ou aquilo. 

Primeiro faço o trabalho de casa, e depois é que vou para o turno. 

resol plan dos problemas 

 

 

comunicação – inf  

 

resol plan dos problemas 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a que tem recorrido, em termos de utilidade e 

ajuda para os seus problemas? 

14 

Imprescindível, é imprescindível, eu costumo dizer, eu sou auxiliar de acção 

médica, há os enfermeiros, há os médicos, é evidente que todos eles, tem 

qualidades que eu não tenho, eu terei outras que eles não têm, tudo isto, faz 

com que nós, e fazemos, tenhamos e fazemos uma boa prestação de cuidados 

por isso acho que é fundamental. Eu se vir que um doente, sei lá, está 

hipotenso, eu analiso, vejo o doente, como estou mais, aqui na instituição, 

mais em contacto, analiso, vejo, pondero e chamo, sempre em prol do 

doente. Por exemplo, chamo o enfermeiro, o medico, seja quem for, ou 

mesmo os terapeutas, sempre. 

 

aspectos relacionados 
CONTRATUAL 
DIFERENCIADA com a 
articulação de todos os elementos 

 

 

comunicação 

 

RESOL PLAN DO 
PROBLEMAprocura de apoio 
instrumental 

 

Costuma aderir a estas recomendações? (todas, algumas). Segue-as à 

risca ou vai adaptando? 

15 

Nós seguimos à risca, mas também podemos adaptar, porque eu conheço 

bem o doente, e sei se, um exemplo, uma almofada, o doente fica mais 

confortável se eu lhe meter mais uma almofada, do que não estiver lá 

nenhuma, então ai eu adapto, é uma coisa que eu posso adaptar. Percebo que 

a doente, se ficar ali com mais uma almofada, então é isso que eu faço, coisas 

que nós temos que ter iniciativa, e tentarmos fazer o melhor e de maneira a 

que o doente fique confortável, isso é que importa. 

 

adesão parcial autonomia 
decisória – articulação entre as 
exigências instrumentais e a sua 
percepção vivenciada com 
integração das diferentes 
perspectivas 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate 

que não é benéfica para si, como faz? 

16 

Eu não ponho em causa, se é para benefício do doente, ai tenham paciência, 

se é o benefício do doente, ai nada em causa.  

adesão – aspectos legitimados 
pela utilidade objectiva 
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Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

17 

Eu já trabalho aqui vai para 16 anos, evidente que ao longo deste tempo todo, 

tenho vivido experiencias, e já rodou muita coisa, e eu própria mudei, eu 

própria mudei muito, continuo a dizer que eu gosto muito daquilo que eu 

faço. Ao contrário do que se diz, tipicamente, ao contrário do que se diz a 

auxiliar, não estamos aqui, não serve apenas, para fazer a higiene do utente. 

A maior parte das pessoas pensa que nós estamos aqui, desculpe a expressão 

mas é um facto, estamos aqui para lavar rabos, essencialmente isso, e não é 

nada, porque principalmente porque nós estamos com utente, nós 

presenciamos, nós conhecemos o utente melhor do que ninguém, não haja a 

menor duvida. Nós sabemos tudo, do que ele não gosta, do que gosta, há a tal 

experiencia de que vamos adquirindo ao longo dos anos, e eu acho que, eu 

cresci muito, enquanto pessoa, enquanto profissional, aprendi imenso, e 

todos os dias aprendo, por isso é que eu digo que eu gosto da minha 

profissão, muita coisa que acontece. Ainda à pouco estava a explicar, quando 

nós dispersamos, porque estamos aqui, e depois somos chamadas, qualquer 

situação que despoletou, não interessa o porquê, e exactamente por ai, nós 

aprendemos imenso, nós estamos constantemente a aprender coisas. Portanto 

eu não vejo que a profissão de auxiliar de acção médica, que as vezes as 

pessoas pensam, eu acho que é um todo, eu pelo menos tento tirar lições de 

tudo, lá está como sou cusca, gosto de saber tudo. Pronto, quando não 

percebo determinada situação, é um dor de cabeça para mim, vou a net, e 

faço apontamentos, porque eu gostava de ter ido mais longe, não fui por 

diversas contingências da vida, eu gosto de aprender mesmo, tenho essa 

necessidade, mesmo, quando não percebo fico irritada. Vou à net ou às vezes 

pergunto aos profissionais, quando há tempo, quando temos as coisas 

organizadas, pergunto aos profissionais.  

reav positiva : crescimento 
pessoal; 

reav postiva: satisfação pessoal 

 

reav positiva: realização 
profissional 

 

 

vivencia centrada em aspectos 
relacionais e sócio-emocionai 

 

reav positiva: crescimento 
pessoal 

 

 

 

imprevisibilidade dos 
acontecimentos 

reav positiva: desenvolvimento 
de competência 

 

reav positiva: desenvolvimento 
pessoal 

recolha/inf/vomprensão da 
doença 

 

 

 

procura de apoio profissionais – 
competencias instrumentais 

necessidade de tempo 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? Em relação ao futuro? 

18 

Preocupo-me, olhe preocupo-me, sabe porquê, quando olhe para as noticias, critica ao sistema – qualidade de 
cuidados prestados a pessoas 
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ouço coisas aterradoras, não é, de lares, o que fazem às pessoas de 3ªidade, e 

isso preocupa-me imenso. É o que eu digo eles são o nosso espelho, nós 

estamos a caminhar exactamente para aquilo que eles são hoje. A minha filha 

as vezes costuma-me dizer, eu não sei como vai ser o meu futuro amanhã, a 

minha filha “oh mãe ponho-te num lar”, eu costumo dizer “eu não me 

preocupo nada que me ponhas num lar, mas um com o mínimo das 

condições”. Porque aquilo que eu hoje estou a fazer é dar conforto às pessoas 

que necessitam, era isso que eu gostava de ter amanhã. E quando nós 

olhamos para a nossa tv, o panorama, e vê-se estas coisas que nós vimos, em 

tratam tão mal a 3ª idade, fico com uma raiva tremenda, infelizmente, existe 

em determinados lares, enfim fazem coisas que… o nosso estado deveria 

apoiar muito mais a 3ª idade e não apoia. coitados eles ganham 200 ou 300 e 

os medicamentos, ainda hoje ouvi isto, que os médicos até passam os 

medicamentos mais caros, como é que vai ser a minha velhice amanhã, não 

é. 

idosas 

 

 

antecipação de uma velhice com 
qualidade  de cuidados 

 

 

 

critica ao sistema – qualidade de 
cuidados prestados a pessoas 
idosas 

 

insuficiência/limitações – no 
apoio prestado as pessoas idosas 

antecipação negativa da velhice 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 19 

aquilo que eu acho que de vez em quando deveríamos ter algum apoio extra, 

nomeadamente com os psicólogos. Eu sei perfeitamente bem, eu precisei e 

fui ter com o psicólogo, não andava bem, andava exausta, esgotada, pronto, 

também sei que se calhar numa conversa responder mal a uma colega, mas 

sou incapaz, ate hoje, de maltratar um doente. Até porque eu costumo dizer, 

eu gosto de vir para ao pé deles, porque até pela experiência de vida que eles 

tem, seja lá pelo que for, eles dão me aquilo que eu não tenho, não sei, eu 

sinto-me bem com eles. Aquilo que eu estava disse inicialmente, é 

exactamente isso, eu gosto-me de sentir bem, e sinto-me bem ao pé deles. Eu 

sei se procurar o psicólogo, eu sei que ele me ajuda, ele até me disse o que 

havia de fazer...muitas vezes eu acho se calhar é a única forma que nós 

temos, estes inquéritos para nós, deveríamos fazer mais vezes, porque sinto 

que à colegas que as vezes precisam, tal como eu exausta, todos os 

problemas que eu tive que me debilitaram um bocado, mas a ter controlo 

sobre coisas que eu tive, mas nem sempre acontece com toda a gente. E isso, 

para quem é cuidadora sofre muito, mesmo que tenhamos os mais diversos 

apoio emocional 

procura de apoio  

vivencia centrada nos aspectos 
somato-emocionais 

 

 

reav positiva – satisfação 

 

 

estrategias – procura de apoio 

competências instrumentais 

 

apoio emocional 

estrategias de auto-controlo 

 

consequencias emocionais: 
sofrimento 
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mecanismos de defesa, mas sofre-se imenso. Eu lembro-me aqui há uns anos 

atrás o pai da minha filha, à hora do jantar, em que nós estávamos todos, eu 

levava sempre os problemas do serviço para lá, enfim, houve uma vez ele 

disse-me “basta, mas basta mesmo, não voltas a falar do CR”, porque eu 

levava os problemas todos para casa. Para mim era uma novidade, alias, 

passado 8 dias de eu estar aqui, eu quis-me ir embora, nunca na vida eu 

imaginei, que o ser humano chega-se ao estado que enfim, eu nunca pensei, 

que as pessoas estivessem doentes e que, pronto uma doença qualquer, 

passado 8 dias quis me ir embora. Na altura, a nossa chefe, a enfermeira 

excelente, disse-me “olhe eu não sei porquê mas acredito em si, gosto da sua 

forma de trabalhar, de estar, portanto vamos esperar mais 8 dias, e depois se 

a X quiser pode-se ir embora”, passaram 8 dias, 15 dias, até hoje. 

 

 

 

 

 

 

estrategias de distanciamento 

 

 

 

 

reav postiva: satisfação pessoal 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha 

que houve essa mudança? Quais os motivos? 

20 

A minha filha, e por muito estranho que lhe possa parecer são os utentes, são 

o meu suporte. É realmente a minha filha, e os próprios utentes que me dão 

essa força, eu às vezes olho para eles, e digo ”porquê tanta coisa, não vale a 

pela”. 

filha 

utentes 

relativização por mal menor: 
comparação com outros 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E 

a nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

21 

Eu acho que sou um ser humano muito melhor, as negativas, as vezes são 

daqui mesmo esgotada, mas também quer dizer, eu chego a casa, faço uma 

vida social normalíssima, também não tenho muito tempo, mas vou ao 

cinema, nós juntamo-nos todas, trocamos impressão umas com as outras. 

satisfação: crescimento pessoal 

consequencias centradas em 
aspectos somato-emocionais 

restrição do tempo livre 

valorização de actividades de 
prazer/recreação 

valorização das actividades 
sociais 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

22 

nós aqui fazemos jantar, vamos a casa uma das outras, falamos, só o facto de valorização  de acti sociais 

encontro funciona como grupo de 
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nós aqui fazemos jantar, vamos a casa uma das outras, falamos, só o facto de 

falar Às vezes já, não é. Falamos sobre as situações, não, acho, eu encontro 

também a minha paz de espírito aqui com eles, de alguma forma eu não fico 

tão “sã”, mas por outro lado eles dão-me paz de espírito. 

valorização  de acti sociais 

encontro funciona como grupo de 
ajuda – partilha de sentimentos, 
espaço de socialização com 
desenvolvimento de novos 
interesses partilhados 

reav positiva: satisfação 
existencial 

Existe algo que nos queira contar, que nos ajude a melhorar a 

compreensão em relação à sua experiencia/vivência? 

23 

que é extremamente doloroso para o cuidador é, são varias situações, é 

doloroso,  mas também muito recompensador. Evidentemente aquele que não 

pode sorrir, mas sorri com os olhos e conhece-nos, e isso é tão bom, não é, eu 

sinto-me gratificada por isso, quando eles olham para nós e… e tudo faz 

esquecer o resto, o cansaço. É tão bom aquele sorriso, ou quando eles nos 

dão aqueles abraços quentes, mesmo quentes, sinto o meu coração quente. 

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO 

 

reav postiva: expressão de  amor 
e afecto  

comunicação não verbal 
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Código:CFP09 

O que sabe actualmente sobre esta doença, o que pensa sobre ela? 

(gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir) 

1 

A doença, é as células do cérebro vão degenerando, o que faz que a pessoa não 

tenha mobilidade, não consiga ser autónoma e nós temos que ajudar a esse 

nível…ao não conseguindo ser autónoma, elas acaba-se por revoltar, há pessoas 

que conseguem viver com a nossa ajuda, outras senhoras que não, que querem 

continuar a fazer tudo sozinhas, e que ao não conseguir, revoltam-se…tentar 

não contraria-los, também não podemos fazer as vontades todas, não é possível, 

são muitos, nos também não somos assim tantas, não fazemos as vontades todas 

tentando dentro do nosso possível, lhe fazer ver que não podem fazer sozinhos e 

nós estamos ali para a ajudá-los, eles não estão a pedir nada que não seja da 

nossa obrigação, isto é uma obrigação que nós temos, “ajudá-los”, mas eles não 

podem fazer sozinhos e nós estamos ali para a ajudá-los… 

causas: cel do cérebro 

consequencia: alterações na 
mobilidade; funcionalidade 

reacção à doença – por parte 
da pessoa – revolta 

estrategias comportamental – 
não contrariar – validar o 
sentimento 

insuficiência de pessoal 

reformulação do problema 

REAV DEVER 
RESPONSABILIDADE 

Ao nível do conhecimento que tem da doença, sempre pensou assim, ou 

inicialmente pensava de outra forma? A que se deve esta mudança? 

2 

Não, foi por os conhecer, também foi por tratar da minha avó com 

alzheimer…Porque achava que eles deixavam de pensar, deixavam de ter as 

lembranças para trás, não… eles continuam a ter as vivências deles, já tiveram a 

vidinha deles, já tiveram a casas deles, o seu emprego, agora ficaram novamente 

dependentes…e há aquelas pessoas que ficam dependentes mas que se lembram 

das coisas, e vão buscar as coisas, e alguns deles não…lembram-se sim das 

coisas do passado, contam coisas muito engraçadas, do passado, mas coisas 

recentes da família não se lembram. Mas eu achava não que o Alzheimer era 

esquecimento total, e não é…O que eles esquecem é a vivencia de agora, é o 

saber comer, e essas coisas, isso é o que acaba primeiro, mas as coisas para trás, 

os pais, as mães, o que eles viveram para trás eles lembram-se… 

antecedentes familiares 

 

relativização 

 

consequencia: dependência 
funcional 

consequencia: memoria a 
longo prazo preservada, com 
prejuízo da memoria a curto 
prazo 

reav positiva 

consequencias: memoria a 
curto prazo; avd 

preservação da memoria a 
longo prazo 

Essa mudança deve-se à sua experiência, ao que atribui essa mudança de 

conhecimento? Inicialmente pensava de forma diferente, a que se deve essa 

3 
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Essa mudança deve-se à sua experiência, ao que atribui essa mudança de 

conhecimento? Inicialmente pensava de forma diferente, a que se deve essa 

mudança? 

3 

Por ter lidar com eles, porque ser muito curiosa, porque falo pelos cotovelos, e 

falo com eles…sempre que aparecesse uma nova senhora, pergunto-lhe sempre 

o que ela fazia, o que ela não fazia, Se ela não souber responder pergunto ao 

familiar…porque é muito importante nós sabermos o que eles fizeram, que eles 

deixaram de fazer, o que eles gostavam, se gostavam de ouvir música, se 

gostavam…uma senhora nova que entrou a pouco tempo, que a filha esta no 

estrangeiro, e um dia eu deitei-a e quando cheguei ao pé dela ela estava a chorar 

e perguntei-lhe o que é que era, ele disse que era a solidão, “Então gostava de 

ouvir música, gostava de ter um rádio” e ela disse que sim… e nós quando a 

deitamos mais cedo ligamos o rádio… pronto são estas coisas 

vivencia centrada em 
aspectos relacionais e sócio-
emocionis – relação de 
cuidados próxima 

recolha de inf através do 
familiar 

 

 

 

estrategias distractivas 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação, relativamente 

ao conhecimento da doença? 

4 

Sempre que eu tenho uma dúvida, temos o enfermeiro, eu tive de férias e 

cheguei hoje… temos ai senhoras que foram para o hospital, eu já não sabia 

qual era a situação deles, porque de um momento para o outro eles mudam, 

deixam de poder andar, ficam no quarto… e Eu tenho que me informa, saber 

como é que eles estão, para poder saber como lidar com eles… 

enf 

 

imprevisibilidade da evol 

 

procu de inf - enf 

Ao nível do conhecimento da doença, dos sintomas 5 

Isso já não passa por nós, aqui é um bocado… Isso é mais ao nível, se formos 

cuidadores em casa é diferente, aqui não passa bem por nós…Eu passei mais 

isso foi com da minha avó, ia ao médico, falava com ela…porque a doença, 

porque Deu-se pela doença, porque estava a trabalhar aqui com eles e dei pela 

doença… Inicialmente deram calmantes, a minha avó paralisou completamente, 

eu achei aquilo muito estranho, e a memória cada vez era menos, fazia coisas 

estranhíssimas…eu fui ao médico e perguntei, e o médico explicou, também não 

explicou bem, explicou “que era as células do cérebro a morrer” e eu achei 

aquilo muito estranho e calmantes…então voltei ao médico e perguntei, então 

ela deu-lhe o medicamento certo e a minha avó melhorou imenso, estava com a 

doença, mas melhorou imenso… 

 

 

prevenção/detecção da 
doença – os conhe permitem 
evitar ou minimizar o 
problema de saude 

insuficiência 
disponibilização de inf sobre 
as causas e evol da doença 
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Recorreu a outra forma de receber informação? 6 

Sim, antes de vir para aqui fiz formação, não vim para a aqui sem fazer 

formação…Achei que era importante, porque não conhecia… eu entrei para 

aqui não conhecia os serviços, entrei para outro sector o sector da limpeza…ah 

e quando comecei a conhecer achei devia vir para aqui, que era uma boa opção, 

mas também não conhecia, não sabia se ia gostar ou não…Então fiz formação 

primeiro, com uma empresa formadora, aqui da casa, fiz formação e depois é 

que pedi para vir para a aqui, para ter alguma base… 

formação 

Já consultou livros, internet… 7 

Por enquanto ainda não… mas estou a trabalho em outro sítio, noutro lar onde 

nós fizemos um bocadinho de animação lá, e por acaso vou comprar um livro 

onde tem animação, que acho que é muito giro, para eles fazerem… e puxa 

muito por eles, incrível, nunca me tinha percebido, que com aqueles jogos 

tradicionais, com aquelas músicas, simples, eles vão buscar as coisas e acham 

muita piada, nunca me tinha percebido disso…  

INF/COM 

 

REAV 
POSITIVA 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 8 

É vista como a pessoa esta a fazer de propósito, está a embirrar, as pessoas não 

percebem esta doença, não sabem…porque se elas tem cabeça para umas coisas 

tem para fazer outras, a minha avó era do género, assim que o meu pai chegava, 

não é que houvessem problemas lá em casa, contava todas as coisas, o mínimo 

que fosse. o meu pai não se chateava, mas se fosse para chatear houvesse o 

mínimo atrito aquilo chateava. Então a minha mãe não percebia porque é que 

ela se lembrava daquilo tudo e não se lembrava de coisas básicas, que tinha de 

fazer, não se lembrava E eles não entendem isso. Não entendem porque é que 

ela tinha de comer comida passada, a minha avó…A minha mãe dizia que ela 

era preguiçosa, não entendem… não conseguem perceber porque há coisas que 

eles conseguem e coisas que não conseguem, eu também não sei explicar mas 

sei que é assim…   

incompreensão 

 

 

 

 

incompreensão 

 

 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 9 
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O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e consequências? 

9 

Nós temos que tentar, tem que haver a medicação, não é, essa é a parte…nós 

temos que tentar incentivá-los, pessoas que conseguem, lá do outro lado um 

senhor que consegue abotoar os botões da camisa, melhor que eu, os do camisa, 

entretanto tem Alzheimer… Ele é preguiçoso para se levantar, lá estou eu 

“preguiçoso para se levantar”, mas os botões é a primeira que ele me diz “eu 

abotou-te os botões, eu ajudo”, e nós temos que os incentivar, aquilo que eles 

gostam fazer, acho que é por aí… O comportamento, temos que ir dizendo, se 

eles fazem alguma coisa diferente, que não devem, temos que dizer “ tem que 

ter em atenção, porque isto não se pode fazer”, por algum motivo, não dizer que 

eles já não a fazer…Não chamando à atenção, dizendo acho que isso é uma 

forma errada, Dizendo “isso é feio”ou “não se pode fazer” ou “ você fazia e 

deixou de fazer”, isso não, mas tentar dar a volta à situação, pronto “não deve 

fazer, porque incomoda”, pronto… 

atribuição de controlo aos 
profissionais – terapia 
farmacológica 

valorização da autonomia 

 

 

reforçar/valorizar comp de 
autonomia 

 

relativização/compreensão 

 

 

relativização ou reforçar 
comportamentos alternativos 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

10 

Em relação à doença, não temos muito, pelos menos aqui, não temos muito, não 

conseguimos parar a doença, não é, nem conseguimos que seja melhor ou pior. 

Nós tentamos, á mais a nível do comportamento, nós tentamos, uns que tem um 

feitio, e outros, implicam e… Nós tentamos que ali entre eles se comportar, 

porque eles deixam de se comportar também…Quando tem as crises 

que…Entrem ali, esteja bem uns com os outros, não impliquem. Porque foi o 

que eu disse de inicio, já tiveram a vida deles, os hábitos deles, aquelas coisas 

todos que tentam manter agora, só que aqui não conseguem porque são muitos, 

não é… alguns tem que ceder, alguns que não cedem, é mais ao nível do 

comportamento que nós tentamos aqui… 

ausência de controlo no 
confronto com a evolo 

tentativa de controlo incide 
sobre os aspectos ligados à 
vida relacional 

 

tentativa de controlo incide 
sobre os aspectos ligados à 
vida relacional 

 

 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e nas suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos e outros elementos considera importantes)? 

11 
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Em relação ao enfermeiro é a medicação a horas, essas coisas…o médico é dar 

atenção aos avisos da doença, não é… Ao nível dos fisioterapeutas, eu acho que 

sim, tem que haver fisioterapia de conforto, para alguns deles que já estão 

acamados, porque existe, não é… Não os deixar paralisar totalmente, se houver 

essa hipótese… Porque temos ai pessoas completamente já paradas, todas, que 

não conseguimos mexer, e se estivesse fisioterapia de conforto conseguia que 

ela tivesse maior qualidade de vida até mais tarde, porque sabemos que a 

doença vai acabar aí…depois as terapeutas ocupacionais que é muito importante 

para eles, temos os psicólogos, que fazem joguinhos individuais com eles, 

escreverem, eles acham muito importantes porque eles depois comentam 

connosco “ah pediram para fazer um conto de natal, pediram para fazer não sei 

quê” e para eles é muito importante…. os teatros que fazem com eles, uma 

senhora que fez ai uma passagem de modelo, que pensava que era a rainha, 

então levou aquilo muito a sério e pronto é muito importante, para terem 

ocupação… 

atribuição de controlo ao 
enfermeiro – aspectos 
instrumentais- gestão da 
medicação 

atribuição de contro ao 
médico – perceber os sinais 
da doença 

atribuição de controlo aos 
fisioterapeutas – aspectos 
instrumentais (i.e. conforto) 
proporcionar qualidade  de 
vida  

atribuição de controlo aos t o  
e psicologos– aspectos 
instrumentais – realização de 
act 

 

 

realização de actividades 

E ao nível da família e outros elementos que considere importante? 12 

A família é muito importante, o que não acontece muito aqui…mas eles também 

são muito mauzinhos para a família, porque alguns deles estão revoltados, 

acham que deviam estar em casa e não aqui, e tornam-se maus, mesmo, para a 

família. Mas à outros que não, que a família vem, e outros que a família nem 

sequer cá vem, acabamos por ser nós, um bocadinho a família deles… 

falta de apoio familiar 

reacções da pessoa – 
revoltados com a 
institucionalização 

falta de apoio familiar 

envolvimento no cuidar - 
relação próximas 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

13 

Conversando, nós aqui, conversando, tratando o melhor possível, os cremes que 

elas gostam, aquelas coisinhas todas que elas gostam, isso é mesmo básico e se 

fizermos elas ficam todas contentes, “Está cheirosa”, “está bonita” e “esta roupa 

é mais bonita, veja lá”, pronto, esse tipo de coisas, tentar fazer aquelas coisas 

que elas gostam, e depois é a conversa…normalmente quando faço manhãs, 

raramente faço, mas quando faço, andam sempre a passear com eles, uma 

senhora que tem a mania, tem a mania não, isto é uma maneira de dizer, a 

competências – instrumentais 
- dialogo 

proporcionar prazer 

reforço positivo 

envolve-los/dialogar – 
manutenção da autonomia 

actividades de distractivas 
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cabeça dela esta noutro sítio, e diz “que a vem cá buscar” que ela é a princesa, e 

depois querem cortar a cabeça…no outro dia andei com ela pelas janelas todas, 

ela ficou muito contente, como ela não os vi-o ficou descansada, pronto este 

tipo de coisas, entrar nas paranóias, um bocadinho, deles, em alguns deles…  

delirios persecutórios 

confronto com a realidade  

validar sentimento 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

14 

O único problema é quando eles entram mesmo em stress, nas crises, deles, e ai 

nós não conseguimos, é andar à volta com eles, é tentar dizer “esteja calma”, o 

enfermeiro vem e dá o medicamento, não há muito por onde, por onde resolver, 

porque é assim… é mais quando eles estão em crise, porque se eles estão 

calmos nós conversamos e falamos de coisas, da televisão, ou esta fala mal 

daquela, porque se portou mal, ou porque esta mal sentada, ou porque está a 

deitar o lixo para o chão, não temos grande… 

crises 

acti distractivas; sugestão de 
significações contrarias 

atrib de controlo aos 
profissionais – terapia 
farmacologica 

atribuição de vulnerabilidade  
- crises 

dialogo – distracção 

Toma medicação regularmente? 15 

Sim, devido ao tipo de trabalho que eu tenho, sim, para descanso da cabeça, 

normalmente tomo… 

vivenvia centrada em 
aspectos somato –emocionais 

terapia farmacologica - 
descanso da cabeça 

Ansiolitíco, algum medicamento para dormir? 16 

Não, não tomo medicamentos para dormir, apesar de ser muito difícil dormir, 

porque já perdi a hora do sono, devido aos turnos…ah eu descontrolei, eu 

normalmente quando chego a casa durmo um bocadinho e depois à noite não 

consigo dormir, porque já me descontrolei completamente, tenho mesmo que 

aproveitar aquele bocadinho que consigo dormir, para conseguir descansar… 

Não eu tomo ao nível de tónico para o cérebro, gizengue, e outro que eu não me 

lembro do nome, mas ao nível de gizengue e assim… 

terapia farmacologica – pert 
do dono 

dificuldades em dormir 

 

 

terapia 
complementares/suplementos 

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

17 

Consigo se o utente me der hipótese, não, mas consigo, não preciso…depende apoio instrumental – 
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Consigo se o utente me der hipótese, não, mas consigo, não preciso…depende 

do utente, eu tenho um utente no outro lar, com 90 kg, e eu trato dele sozinha, 

sem problema nenhum, levanto-o, dou-lhe banho, tudo…tenho aqui utentes 

mais pequeninos, mais levezinhos, que eu não consigo tratar deles, são mais 

mexidos, não dá para tratar deles sozinha, depende do tipo de utente… mas se 

for um utente adequado para mim, consigo sim… 

apoio instrumental – 
dependendo do utente 

 

 

apoio instrumental - 
alterações comportamentos 

Gostava que descreve de forma resumida as suas actividades diárias. 

Costuma planear algum tipo de actividades? 

18 

Sim, tenho que saber quais são os utentes…normalmente nós temos uma tabela, 

que eu, antes de sair de um turno, já sei no turno a seguir com quem vou estar, 

dependendo da colega, eu sei se for de manhã, eu sei que, vou ver o tipo de 

utente…Se a colega ajudar, dividimos logo as tarefas aquelas em que é preciso 

ajuda mútua, e fazemos a duas. Começamos pelos outros, damos as papas a 

quem come na cama…ah levantamos primeiro aqueles que vão comer À sala 

depois, damos-lhes banho, fazemos, vestimos a roupa, penteamos, pomos os 

cremes, e vão para a sala comer… estão ali um bocadinho, depois é hora de 

almoço e voltam para a sala…e depois é hora do lanche, isto é de manhã…pela 

tarde damos o lanche, estão ali, depois vão jantar, voltam e depois nós deitamo-

los…basicamente o nosso trabalho é este…. 

RESOL PLAN DO 
PROBLplaneamento 

 

 

apoio instrumental – tarefas 
instrumentais 

tarefas instrumentais avd 

 

 

 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou 

outros médicos de saúde a quem tem recorrido, em termos de utilidade e 

ajuda para os seus problemas? 

19 

Sempre que tenho pedido ajuda, tenho sido, como é que hei-de explicar, tem 

explicado bem e tenho conseguido resolver a situação. Nomeadamente ao nivel 

dos enfermeiros, nós não passamos para o médico. Temos aí uma senhora, eu 

acho que é terapeuta, que vem ajudar dar banho a uma senhora, e se houver 

algum problema nós de manhã dissemos, e ela resolve com a senhora…porque à 

tarde ela não quer deitar-se sozinha, fazer as coisas, porque ela faz, mas não 

quer. E então nos pedimos a ela, consegue falar mais com ela, consegue tentar 

convence-la, e ela nunca disse que não… Existe sempre uma boa conversa, 

conseguimos trabalhar juntos, e resolve-se as coisas, ou pelo menos tentamos… 

discurso positivo – aspectos 
centrado nos resultados 
concretos 

 

apoio instrumental 

 

disponibilidade 

 

 

aspectos relacionais  
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Costuma aderir a essas recomendações? (Todas ou algumas). Segue à risca 

ou vai adaptando? 

20 

Não, se eu não sei tenho que seguir o que me dizem, eles é que sabem…eles é 

que sabem, é isso mesmo, por isso é que cá estão, tenho que seguir…. 

adesão 
incondicional 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate que 

não é benéfica para si, como faz? 

21 

Se não concordar tenho que dizer na altura que, ou porque não consigo, por este 

motivo ou por aquele, ou não é possível fazer, nunca posso dizer que a 

recomendação deles, não é indicada, não é… 

depende da sua capacidade 
instrumental 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? Ou seja se 

tem em conta as recomendações que lhe são dadas pelos diferentes 

profissionais? 

22 

Sim, tenho que ter, mesmo, porque eles é que estudaram para isso…Nós 

estamos cá mesmo na parte de cuidadores…Tudo o que fazemos a mais, somos 

nós que gostamos de fazer, conversar com eles, e essas coisas, sou eu que gosto 

de falar com eles, não é nossa função…  

adesão incondicional baseada 
no seu conh absoluto 

aspectos relacionais 

Como vive hoje a doença? O que se alterou? Porque acha que se alterou? 23 

Na minha vida, sim houve, é assim, tenho certos cuidados com alimentação, 

porque choca-me até onde as pessoas chegam, choca-me um bocado, ah pronto 

tenho mais cuidados…não como, tento que os pais, tem diabetes…a minha mãe 

tem a tensão alta, também siga, o meu filho que coma mais saladas, mais 

aquelas coisas, que a gente sabia que tinha de comer, não é…só que não tinha a 

noção onde é que nós podemos chegar, eu achei que certas situações nós já não 

passávamos e eu vi certas coisas que me chocam, então às primeiras vezes é 

horrível ver…então como eu vi, e se nós podemos evitar, o que dizem, que 

ouvimos na tv, já ouvi muitas vezes, e como eu já tenho visto, tento evitar 

que… 

comp em prol da saude 

choque 

 

 

 

choque 

 

comport em prol da saude 

campanhas de inf na tv 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 24 
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preocupa? Em relação ao futuro? 

O que mais me preocupa? Não sei. Acho que nós continuamos a ter este tipo de 

cuidados, são cada vez mais pessoas com esta doença… nós temos que tentar, 

nós cuidadores, saber mais sobre a doença, e estar mais atenta a certas coisas 

que aconteçam… 

 

NECESSIDADE 
inf/compreensão da doença 

Estar mais informado, para poder identificar alterações que possam 

ocorrer no comportamento da pessoa? 

25 

Sim acho que sim, acho que é mais a esse nivel.. porque aí informamos o 

enfermeiro, e ele toma os procedimentos que tem que tomar. Só que nós é que 

estamos directamente ligados a eles, e nós temos cada vez mais, ser mais atenta 

a certos pormenores, para que o enfermeiro possa tratar… Porque somos nós no 

fundo que tratamos deles, porque se não formos nós a informar o enfermeiro, ou 

que tem uma ferida, tem uma mancha, eles também não sabem…eles às vezes 

caem e nós não vemos, eles caem e levantam-se e nós não vemos. Temos aí uma 

senhora que deixou de andar, coxeava, e nós não nos apercebemos que ela caiu, 

entretanto tinha caído, ela caiu, e consegui-o levantar-se naquela altura e depois 

mais tarde tinha a bacia partida…Pensávamos nós que caiu, não havia outra 

forma de ter a bacia partida 

 

necessidade de competências 
instrumentais – 
detecção/sinalização 

 

 

quedas 

 

quedas 

Quais são hoje as suas maiores necessidades, como cuidadora? Ao nível da 

vivência da doença, como prestadora, na relação que estabelece com eles 

onde é que sente mais necessidade? Se pudesse ser diferente… 

26 

É complicado ser diferente, há coisas que nós não se pode controlar, que é como 

os miúdos, que seguem a gente…não, mas existe coisas que nós não podemos 

controlar, temos que dar uma certa liberdade, também não podemos deixar, que 

eles fiquem sempre ali, são pessoas que ali estão, apesar da doença…temos que 

deixar uma certa liberdade, ai de cada um de nós andar a atrás deles, que é 

quase impossível. 

 

valorização da sua 
autonomia 

Onde sente mais dificuldade é… 27 

É no controle, sim, sim… porque eles, como eu lhe disse, eles tem uma vida reacção da pessoa 
demenciada – preservar a sua 
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para trás, e coisas que eles querem continuar a fazer. Ainda hoje uma senhora 

me disse “Ah eu não consigo fazer assim, já não consigo, eu agora preciso de 

ajuda” e outra senhora “ah eu estou tonta, tenho que ter uma cadeira de banho” 

eles tem essas preocupações. Só que ai nós podemos controlar porque estamos 

ao pé deles, mas há situações que não está ninguém, na parte da tarde, por 

exemplo, se estivermos a deitar muitos, não fica ninguém na sala… Se eles se 

levantam, nós não temos controlo, Por mais que a gente lhe diga “esteja 

quietinha que não está aqui ninguém” não ficam, se tiverem necessidade de ir à 

casa de banho, se puder levantar-se, levanta-se e vai. 

autonomia 

 

atribuição de controlo a 
comportamentos e hábitos 
funcionais 

 

insuficiência de  pessoal 

vulnerabilidade  - 
imprevisibilidade  do 
comportamento 

 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

28 

Normalmente é aqui aos enfermeiros, sendo aqui. Se for em casa ao médico, ou 

uma pessoa responsável, não é, que esteja a cuidar...Nós temos necessidade, 

porquê?, porque começamos a ter conhecimento da situação, entramos aqui para 

cuidar deles, que não vim especificamente para a pessoa que tem Alzheimer, 

vim para aqui para cuidar de quem precisava. Quando entrei aqui, depois estive 

no quadro, e vim para este sitio… é que eu Vi realmente que são pessoas 

diferentes, na altura também tivemos uma formação, mas geral, e também 

falamos mais um bocadinho no Alzheimer, também tive a minha avó, que me 

deu uma certa bagagem, pronto é assim…Normalmente é por nossa iniciativa, 

que nós temos, procuramos ler alguma coisinha, é mais aí… 

enfermeiros 

 

 

necessidade cuidados 
especializados 

 

 

insuficiência de formação 

necessidade de formação – 
direccionada/especialidade 

procu inf/compreensão 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde e a 

família? Pode falar um pouco sobre isso? 

29 

Em relação à família, é assim, temos ai umas pessoas compreensivas, temos aí 

uma médica, que tem cá a mãe, compreende perfeitamente a mãe, e compreende 

tudo o que nós fazemos. Temos aí familiares que não, que não compreende que 

é nós que estamos com eles, nós muitas vezes, eles conhecem o familiar, o 

utente antigamente, mas não conhecem as situações deles agora, nós tivemos 

uma situação, por exemplo, um familiar que pediu para a mãe se deitar, e a mãe 

deitada fica muito mais nervosa, e eu tentei ao pé da enfermeiro dizer, mas 

enfermeira disse para a deitar, e eu tive que deitar, mas foi um desastre…Aquele 

discurso positivo sobre a 
relação com familiares – 
compreensiva 

 

discurso negativo sobre a 
relação com familiares – 
falta de compreensão 

 

 

discurso negativo sobre a 
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familiar vai para casa descansado, em vez de ouvir o que nós temos para dizer, 

não é, foi para casa descansado, mas a mãe não ficou bem…eles não conhecem 

o utente, acho que deviam, alguns ouvem o que nós temos para dizer, e depois 

acham que tem sempre, alguns e, é um bocado complicado…em relação aos 

profissionais, os superiores, enfermeiros, não, isso temos uma boa relação, 

sempre que é pedido ajuda, isso, temos… 

relação com os familiares - 
dificultam o trabalho 

 

 

discurso positivo sobre a 
relação com os profissionais 
– centrado nos aspectos 
relacionais 

 Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal, ao 

nível profissional, e em termos sociais? 

30 

É mais a preocupação, a nível da alimentação, que eu não tinha tanta 

preocupação, e agora preocupo-me um bocadinho mais. Porque se me alimentar 

melhor e comer mais sopas ou verduras e essas coisas, posso ter uma melhor 

saúde…se a minha mãe está com a tensão alta, é ir ao médico, e se aquele 

medicamente não deu certo, eu digo para ela voltar lá, nem todos os 

medicamentos são iguais para toda a gente, cada uma pessoa é um medicamento 

diferente, o médico tem que ver e ir à procura, o médico não é bruxo, tem que 

experimentar a esse nível e é assim, quando um sintoma aparece, a minha mãe 

cuidou mais da minha avó, porque estava mais tempo com ela, apesar de eu dar 

banho e fazer aqueles cuidados, que eu faço aqui, mas o cuidar dela, o aturá-la, 

como ele costumava dizer, foi a minha mãe… então ficou muito cansada de 

cabeça, então eu preocupei-me, e já lhe disse “vá ao médico, diga que está 

cansada, olhe que a avó já teve este problema”. O médico disse, anteriormente, 

que ela tinha arteriosclerose, e isso chama-me tudo a atenção, e digo-lhe “vá ao 

médico, vá se tratar. O que é que ele pode dar, o que não pode”. Entretanto deu-

lhe uns medicamentos que, eu acho que não faz nenhum efeito, eu já lhe disse 

“fale com o médico, outra vez”, estou mais atenta às situações…  

comp em prol da saude - 
alimentação 

 

 

comp em prol da saude – 
atenção com a saude 

 

 

 

comp em prol da saude 

Neste momento, como é a sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor? Nesta experiência e 

na relação que estabelece com eles? 

31 

É assim, Eu tento, como eu lhe disse, eu tento não fazer só os cuidados, e falar 

com eles “está boa”, “como é que vai hoje”, ela “ah estou muito doente”, “ não 

está nada”…. Uma senhora, antes de ir de féria disse-lhe “ olhe vou de férias, 

envolvimento no cuidado – 
comunicar/expressão de 
empatia 
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É assim, Eu tento, como eu lhe disse, eu tento não fazer só os cuidados, e falar 

com eles “está boa”, “como é que vai hoje”, ela “ah estou muito doente”, “ não 

está nada”…. Uma senhora, antes de ir de féria disse-lhe “ olhe vou de férias, 

então quando eu vier temos que andar de bicicleta” e agora já lá fui ter com ele 

“Ah ainda não pode ser, fica para a semana”…Tento dar este tipo carinho, é um 

tipo de carinho, onde, não tentar só cuidador, mas tentar ser costumo dizer a eles 

“olhe já não tenho avó, posso ser sua netinha”, ou quando eles estão na cama e 

não querem comer “ah é mesmo parecida com a minha avó, a minha avó nunca 

queria comer, mas comia a sopa toda” ou o meu avô “ é muito parecido com o 

meu avô…”. Tento fazer o lugar da família, que não se consegue, não é, mas 

pronto, tentar, ou dizer que “quero ser netinha delas”, a este nível… 

envolvimento no cuidado – 
comunicar/expressão de 
empatia 

humor 

 

relações de cuidado 
próximas 

 

 

 

relações de cuidado 
próximas 

Existe algo que me queira contar, que ajude a melhorar a minha 

compreensão em relação à sua experiência/vivência? 

32 

É preciso gostar, do que se faz, porque se não gostar, tornarmo-nos, 

simplesmente, cuidadores… é preciso saber gostar do que se faz, saber 

compreende-los, e tentar respeitar a maneira deles terem sido, dentro do nosso 

possível, fazer com que eles tenham as mesmas situações aqui, basicamente 

isto… 

competências – valorização 
de aspectos afectivos 

compreensão 

valorização da sua 
autonomia 
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Código:CFP10 

O que sabe actualmente sobre esta doença, o que pensa sobre ela (ao nível da 

gravidade, das causou, as consequências que provoca, como vai evoluir)? 

1 

Sei que a demência é a perda total ou semi-parcial…total das capacidades 

cognitivas do utente, eles tem períodos em que se esquecem totalmente do 

presente, de onde estão, lembram-se muitas vezes do passado, de situações do 

passado… a doença leva a que eles sejam um pouco agressivos, não reconhecem a 

família, perdem as capacidades motoras, perdem a capacidade de comer, muitos 

deles não gostam de tomar banho, inventam mil e uma coisas para não tomar 

banho…também… tem períodos em que eles estão muito agressivos, temos que 

saber lidar com essa agressividade, não é, porque se entrarmos com agressividade, 

a agressividade vai gerar agressividade, não é… Sei que é uma doença que é 

muito stressante tanto para a pessoa como para o cuidador, porque tenho um caso 

na família, infelizmente é o meu pai, que era uma pessoa super activa e agora 

neste momento esta muito parado, momentos em que se lembra do passado, muito 

passado, é do presente é raro ele se lembrar, lembra-se quem são as filhas, mas se 

perguntar pelo nome delas se calhar não se lembra… marca muito, é muito 

stressante para a pessoa que trata deles, porque eles tanto que tão bem, como de 

repente estão muito agressivos, não é o caso do meu pai coitadinho percebe, não 

sabem onde estão, notam-se nele, não sabem qual é o tempo e o espaço, não se 

lembram mesmo… É pronto um bocadinho cansativo, porque o cuidador também 

tem que saber cuidar com o utente, da própria a doença, porque nem toda a gente 

consegue cuidar de uma pessoa com demência, porque implica muitos, muitos 

cuidados, ao nível de, estar sempre a vigiá-los, porque esquecem-se das coisas, 

não se lembram onde colocam as coisas, é muito stressante, mesmo muito…   

consequencias: perda total 
ou semi-parcial 

alterações cognitivas: 
esquecimento – memoria 
a curto prazo; 
desorientação espacial; 
preservação da memoria a 
longo prazo; alterações 
comportamentais; 
alterações das capa 
funcionais avd 
(i.e.alimentação, 
locomoção), dificuldade 
no reconhecimento; 
comportamentos de 
oposição – tarefas 
instrumentais (i.e. banho); 

competencias 
instrumentais  -  

consequencias para o 
cuidador 

historia familiar 

consequencias alterações 
comportamentais; 
cognitivas: memoria a 
curto prazo; preservação 
da memoria a longo prazo; 
dificuldade no 
reconhecimento 

consequencias nos 
cuidadores – stressante 

desorientação 
espacial/temporal 

vivencia somato-
emocional 

cuidados especializados – 
tarefas instrumentais 

-  competencias 
instrumentais so nível do 
conh da doença 

 

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma ao nível do 

conhecimento sobre a doença? A que se deve a mudança? 

2 
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Não pensei, desde que vim para esta área, tenho tido varias formações e sempre, 

pronto sabia quais os sintomas, que eles começam a esquecer-se facilmente, 

começam a se lembrar do passado, esse é um dos primeiros sintomas…e sempre 

foi, desde que vim para esta casa, tenho tido varias formações, eu sempre soube 

qual era as características, tanto assim que quando o meu pai começou nessa fase, 

que eu disse à minha mãe “ vai ao médico, porque ele deve estar num principio de 

Alzheimer”, pronto, não é aquele Alzheimer mesmo elevado, não é, moderado, 

mas uma das características é o esquecimento, não têm vontade de comer, não 

tem vontade de nada, ficam muito apáticos é uma das características é… 

formações 

alterações cognitivas: 
esquecimento; memoria a 
longo prazo 

formações 

detecção/identificação da 
doença 

evol: diferentes fases 

alt cognitivas: 
esquecimento  

alt sócio-emocionais – 
apatia 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

obtida com recurso a outros elementos? 

3 

Várias formações, tenho várias formações ao nível de como cuidar das demências. 

Já fiz varias sessões, várias palestras, é um tema que eu, pessoalmente tenho 

necessidade de conhecer cada vez mais, não sei se será de ser um caso pessoal, e 

de como lido com eles, mas é um tema que eu gosto imenso, gosto porque…eu 

acho que os pessoas dementes, os idosos são crianças novamente, mas os 

dementes muito mais, porque eles são como bebes, se eles forma capaz sentam-se 

e babam-se percebe… tem que se ter outro cuidado, outra maneira de agir com 

eles, tem que se ter, é muito stressante, compreendo que é uma doença muito 

agressiva para o idoso, mas também para a pessoa que cuida. Às vezes a minha 

mãe fica sem paciência para ele, e digo-lhe “Não tens que ter calma, porque se 

começas a entrar agressivo com ele, assim também não vais ajudá-lo”, ele agora 

esta melhorzinho, porque está a fazer a medicação, nunca foi agressivo, mas 

pronto tem aquelas fases em que não querem tomar banho, porque se tomar banho 

fica doente, percebe… é preciso é saber lidar, porque se soubermos lidar eles 

estão controladinhos, é nesse sentido, percebe, se nós conhecermos as 

características e saber como agir, funciona muito bem a relação entre o cuidador e 

a pessoa com demência, funciona na perfeição… 

formações 

inf/compreensão 

 

 

infantilização 

 

necessário cuidado 
especializado – centrado 
nas caracteristicas 
relacionais , sócio-
emocionais 

gravidade: agressiva o 
doente e cuidar 

resol plan de probl:  

atribui de controlo aos 
profissionais – medicação 

pensamentos mágicos – 
pessoa com demencia 

atribuição de controlo a si  

necessidades de cuidados 
especializados – centrados 
em aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 4 

Eu acho que a maioria das pessoas como não tem a mínima informação, é vista  



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

292 

 

como doentes de psiquiatria, que não são. É uma doença normalmente como as 

outras, só que as pessoas estão doentes, mas não estão malucas… muitas pessoas 

quando falam da demência, são consideradas malucas…acho que ainda há muito 

pouca informação sobre a doença, a própria demência em si, ainda há pouca 

informação.  

identificação de atitudes 
de discriminação social  

 

pouca inf  

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

5 

Eu acho eu é total, desde, é que eu digo, desde que uma pessoa tenha uma certa 

informação sabe gerir a situação…se uma pessoa está deprimida, nessa altura não 

vamos entrar, não vamos ficar deprimidas também, eu pessoalmente sei lidar com 

essas situações… Saber distinguir se eles estão deprimidos ou não, muitas vezes 

por causa da família, ou por causa de alguma situação que eles se lembrem tentar 

dar a volta, da melhor maneira, levá-los a passear, pô-los ouvir uma musica, 

qualquer coisa positiva que os faça esquecer…Porque se nós vamos a alimentar o 

dia deprimido que eles tem, não é, vamos estar a alimentar a depressão deles, 

porque é uma depressão que eles tem, a demência… porque muitas das vezes eles 

estão deprimidos, porquê, não se sentem bem, sentem que realmente necessitam 

de ajuda, muitas das vezes um carinho, um sorriso, o levá-los a passear, faz-lhes 

muito bem, eles esquecem-se. Eu costumo de dizer muitas vezes ao meu pai “sai, 

vai passear”, e ele quando tem os netos ai pé dele, ele esquece um bocado a 

doença, ninguém diz que ele está com um problema de Alzheimer, percebe. Se 

nos conseguirmos que eles se ocupem, o máximo tempo possível eles esquecem 

um bocado doença. Se nós incentivarmos “eu não consigo comer, não quero 

comer” muitas vezes eles dizem isso e se nos dissermos “precisa de comer, se não 

se alimentar…”, “eu vou ajudá-lo, mas vai continuar a comer” se a gente o 

incentivar, conversar com eles, ele consegue, porque ele consegue…Muitas vezes 

é só a demência psicológica, porque o resto, as capacidades motoras, eles 

conseguem…pronto nesse sentido eu acho que sim sei lidar totalmente, se for 

possível, como temos vários Alzheimer´s, demências, eu sei lidar com as 

situações, tanto assim quando elas me chamam, muitas das vezes, quando alguém 

esta muito alterado ou por exemplo, ainda hoje houve uma situação em que uma 

atribuição de controlo a si 
– tentativa de controlo 
centrado nos aspectos 
emocionais 

competencias 
instrumentais – inf/conh 

compreensão/descentração 

acti distractivas 

valorização do positivo 

 

atributos da doença: 
consequencias emocionais 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais  

competencias – facilitar a 
expressão emocional – 
carinho, sorriso – empatia 

actividades distractivas 

 

envolvimento no cuidado 

reforçar comportamentos 
alternativos 

 

atribuição de controlo – 
tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

consequencias: agitação 

assumir a 
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pessoa não queria tomar banho, porque já tinha tomado e mandava elas tomar 

banho, “vamos tomar outro banhinho, já tomou tudo bem, mas vamos tomar 

outro, vai ficar mais cheirosa, muda de roupa” então a senhora foi, se nós 

soubermos conversar com eles, percebe…Em algumas temos que, sim senhor, 

concordar com eles muitas das vezes, mas noutras situações temos que tentar dar 

a volta, para que eles mudem também a sua atitude. 

responsabilidade 

comportamento de 
oposição – tarefas de 
higiene 

centrada nos aspectos 
relacionais e 
sócio.emocionais 

validar o sentimento 

reformulação do problema 

 Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

6 

Sim, sim, temos, por exemplo, o caso do sr B, que era super agressivo e muita das 

vezes as colegas eram também agressivas com ele, porque ele tentava-lhes 

bater… entretanto, não sei se sabe mas eu sou a coordenadora delas, das 

auxiliares, e eu dizia-lhes sempre “vocês não podem entrar assim” porque o 

senhor cada vez que via as mesmas pessoas que o descontrolava, ele gritava não 

queria tomar banho com elas…Então eu tentei incutir a elas, que quanto mais 

calma estivessem, mais falassem delicadamente e explicam-se tudo o que fossem 

fazer, porque estas pessoas tem que saber tudo o que vão fazer, não é chegar ali, 

pegar nelas e fazer tudo e mais alguma coisa. Temos que dizer “olhe neste 

momento vamos tomar um banhinho ou vamos ali”, para eles saberem o que vão 

fazer, porque nós também não gostaríamos, chegar e levarem-nos para qualquer 

sitio sem sabermos, e então desde o momento em que elas conseguiram ter essa 

capacidade de “olhe não quer ir agora, vamos daqui a um bocadinho, vai ficar 

mais um bocadinho na cama” ele está completamente diferente, completamente 

diferente… 

percepção de auto-eficácia 

comportamentos 
agressivos 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais 

assumir a 
responsabilidade 

relação com profissionais 
– competencias 
relacionais – aspectos 
comunicacionais e 
afectivos 

envolvimento – respeito 
pela privacidade e 
autonomia 

 

autribuição de controlo – 
tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
realacioanis e socio-
emocionais 

Que outros elementos considera importantes no controlo da doença e suas 

consequências (médicos, enfermeiro, outros técnicos de saúde)? 

7 

Eu acho que os enfermeiros também, os médicos também tem muito a ver, porque 

é a medicação, não é…Os enfermeiros se a medicação não for administrada como 

deve ser, sabe-se perfeitamente que não tem efeito… também eu acho que este 

utentes, neste momento, a única coisa que eles necessitavam era de mais 

ocupação, ocupação, uma animadora social, em que ocupa-se mais o tempo deles, 

atribuição de controlo aos 
profissionais – 
medicamentos 

 

insuficiência de 
actividades de ocupação 
do tempo 
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porque eles passam tempo todo, aqui, sempre a ver televisão, Qual é a ocupação? 

... Eles saem do quarto vão para a sala, o único espaço que eles…a única 

actividade que eles tem é comer… Estas pessoas precisavam de actividade, muita 

actividade, era o que eles necessitavam, eu acho que falta haver essa intervenção 

da animadora social. 

 

 

insuficiência de 
actividades de ocupação 

Neste momento, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

8 

Neste momento, é assim, para tentar controlar…como eu já lhe disse tento então 

falar com elas para que elas consigam falar mais calmamente, muita das vezes 

digo a elas para ter empatia com a pessoa em si, ou seja, pôr-se no lugar da 

pessoa, se fosse a mãe, se fosse o pai delas, não é… eu muita das vezes vejo 

nestes senhores o meu pai, percebe… porque eu também não gostaria que 

chegasse e ver alguém, a ser agressivo com eles, porque muitas das vezes, é 

assim, é preciso ter muita paciência para estas pessoas, então digo-lhe a elas, e 

tento dizer à chefe, a enfermeira, que arranje formação ao nível da demência, que 

muitas das pessoas não tem, não sabem o que é a demência, eu acho que é isso 

que nós temos estado a debater, é que haja mais formação sobre a demência, que 

isso era óptimo para elas. Mas eu acho que neste momento, pronto este piso, as 

pessoas estão um bocadinho mais Interiorizadas com a própria doença, e pronto, 

ao nível dos cuidados, da prestação, da maneira como nós falamos com eles, acho 

que esta a ter resultados, esta a ter resultado tanto assim que lhe digo, que muitos 

deles eram super-agressivos, e neste momento estão muito controlados, também 

tem a ver com a medicação, não é, mas muito a ver com as próprias pessoas que 

cuidam deles. 

resol plan de problemas 

 

 

 

reav positiva 

 

 

resol pla de problemas 

insuficiência de formação 

 

 

reav positiva 

 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio emocionais 

 

 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

9 

É assim, por exemplo, uma das consequências da doença é que eles recusam-se a 

tudo é mais alguma coisa, recusam-se a comer, recusam-se a tomar a medicação, 

recusam-se a tudo e mais alguma coisa. A maneira como a gente tenta ultrapassar, 

tudo isso, é inventar, ou seja, não comem de uma maneira, não querem tomar a 

comportamentos de 
oposição 
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medicação, mas a gente inventa…masga a medicação, mete no pão, mete no leite, 

sem eles verem, a gente inventa mesmo, com estas pessoas temos que inventar, 

não querem mas tem que tomar, de qualquer maneira tem que tomar, então a 

gente inventa mil e umas coisas…Ou é barrado no pão, e eles assim comem, é 

como os bebes, temos que os enganar… 

reformulação do problema 

Toma medicação regularmente? 10 

Não  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas actividades, 

ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

11 

Não muita das vezes… às vezes peço ajuda, com certeza, não é… não 

trabalhamos sozinhas, acho que todos devemos ajudar uns aos outros, todos nós 

precisamos uns dos outros… quando me vejo um bocadinho enrascada nas 

minhas funções, peço ajuda com certeza… 

 

procura de suporte/apoio 
instrumental 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades diárias. 

Costuma planear algum tipo de actividades? 

12 

Como sou coordenadora das auxiliares tenho, além das tarefas delas, tenho outras 

tarefas que elas não fazem… Então distribuo as colegas por ala, consoante os 

utentes, divido-os, muita das vezes tenho que ter em conta se aquela pessoa, tem 

mais capacidade ou não de cuidar de outra pessoa, isso também tenho que saber… 

porque se é uma pessoa que não tem tanta, neste momento não, mas se por acaso, 

vem outra pessoa de outro piso e não esta tanto dentro da doença, tento pô-las 

naquelas pessoas mais fáceis, que não seja uma demência, mesmo, mais elevada. 

Para então evitar esses conflitos e haver aqueles atritos entre as 

pessoas…entretanto se faltar alguma auxiliar eu vou para as alas, faço o mesmo 

que elas fazem, dou banho, corto unhas, isto quando há falta, porque eu sinto-me 

incapaz de estar aí, e ver que elas estão um bocado atrapalhadas, vou fazer os tais 

cuidados que são essenciais, dar banho… Depois tenho o quadro, como eu já lhe 

disse, tenho que o preencher semanalmente, tenho sempre em atenção as 

consultas, as fisioterapias, que muitas vezes elas esquecem-se, O controlo das 

planeamento – aspectos 
instrumentais 

 

 

 

mudança de profissionais 

planeamento - aspectos 
instrumentais 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

assumir a 
responsabilidade 

tarefas instrumentais 

planeamento das 
actividades ; comunicação 

controlo do material 
básico 
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Como sou coordenadora das auxiliares tenho, além das tarefas delas, tenho outras 

tarefas que elas não fazem… Então distribuo as colegas por ala, consoante os 

utentes, divido-os, muita das vezes tenho que ter em conta se aquela pessoa, tem 

mais capacidade ou não de cuidar de outra pessoa, isso também tenho que saber… 

porque se é uma pessoa que não tem tanta, neste momento não, mas se por acaso, 

vem outra pessoa de outro piso e não esta tanto dentro da doença, tento pô-las 

naquelas pessoas mais fáceis, que não seja uma demência, mesmo, mais elevada. 

Para então evitar esses conflitos e haver aqueles atritos entre as 

pessoas…entretanto se faltar alguma auxiliar eu vou para as alas, faço o mesmo 

que elas fazem, dou banho, corto unhas, isto quando há falta, porque eu sinto-me 

incapaz de estar aí, e ver que elas estão um bocado atrapalhadas, vou fazer os tais 

cuidados que são essenciais, dar banho… Depois tenho o quadro, como eu já lhe 

disse, tenho que o preencher semanalmente, tenho sempre em atenção as 

consultas, as fisioterapias, que muitas vezes elas esquecem-se, O controlo das 

fraldas, das manápulas, o controlo do material é tudo comigo, tenho que fazer a 

requisição e tudo mais, pronto é mais isso… Se faltar alguma colega, tenho que 

telefonar para repor, para ficar sempre, é esse o controle das actividades.  

planeamento – aspectos 
instrumentais 

 

 

 

mudança de profissionais 

planeamento - aspectos 
instrumentais 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

assumir a 
responsabilidade 

tarefas instrumentais 

planeamento das 
actividades ; comunicação 

controlo do material 
básico 

assumir a 
responsabilidade 

supervisão 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos (médicos, 

enfermeiro, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta) em termos de utilidade e 

ajuda na resolução para os seus problemas?  

13 

Eu, por vezes, como é impossível reunir com todas, nós temos um livro de 

ocorrências, a maior parte das ocorrências tem que ser escritas, ou seja, indicações 

médicas não podemos escrever, porque nós não temos nada a ver com indicações 

médicas, mas o essencial colocamos…temos o quadro das actividades, na nossa 

sala, em que eu também escrevo muito das informações, se a pessoa tem que ir à 

consulta, se a pessoa não pode molhar o penso, se tem que fazer um raio-X,.. se 

for no turno da manhã, porque eu só faço manhãs, tento reuni-las e dizer e para ter 

atenção, porque é muito importante para a pessoa. E a quem eu tento recorrer, 

muitas vezes, quando não consigo resolver muito bem a situação, vou para a 

enfermeira chefe…Eu tento dar a volta, resolver, se não conseguir recorro à 

enfermeira chefe e arranjamos uma solução ente as duas 

comunicação  

 

 

estrategias de confronto 
planeamento centrada nos 
aspectos de comunicação 
entre profissionais 

 

assumir a 
responsabilidade 
comunicação 

 

estrategias de confronto 
procura de suporte 
instrumental - enfermeiro 

Como é que descreve as informações que lhe é transmitida pelos diferentes 

técnicos em termos de utilidade e ajuda para os seus problemas? 

14 

Muito útil, eles é que sabem, muito útil certo. centrada no conh absoluto 

Costuma aderir a estas recomendações? (todas ou algumas) 15 
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Que motivos a levam a aderir ou não? 16 

Primeiro porque é chefe, e segundo, adiro, se quiser, não, se achar que é 

conveniente… se achar que a situação, que a resolução do problema não é bom 

para aquela situação, tento dizer “Vamos pensar noutra situação, porque não é 

bem assim”, muitas vezes, no caso das auxiliares, Muitas das vezes não é bem 

assim com eles pensam, porque não lidam todo o dia com eles, então arranjamos 

outra solução… 

adesão centrada co-
construção de alternativas 
– articulação de objectivos 
instrumentais e percepção 
pessoal do acontecimento 

Normalmente segue-as risca ou vai adaptando? 17 

Não, ao princípio sou capaz de seguir à risca, mas depois vou vendo se tem falhas, 

se não tem falhas, se esta a dar certo, Ou então tento arranjar outra solução mais 

rentável para aquela situação do que a outra 

adesão  - 
MONITORIZAÇÃO 

CONTRATUAL 
DIFERENCIADO 

 procura de alternativas – 
legitimada pela utilidade 
objectiva 

Normalmente é difícil cumprir as recomendações e prescrições que lhe são 

dadas pelos diferentes profissionais? 

18 

Não, elas mesmo assim, quando vem do médico ou da enfermeira, elas acatam 

muito bem, nós acatamos muito bem as informações 

 

Como vive hoje a doença? O que é se alterou? Porque acha que se alterou? 19 

Um bocadinho com receio, de que a doença não seja aceite a sociedade, como lhe 

digo as pessoas são rotuladas “como doidinhas da cabeça” que não são. Alterou 

muito, na vida pessoal alterou um pouco, porque é assim, uma coisa é 

trabalharmos com pessoas com demência, e lidarmos com a doença, mas não 

termos ninguém da família, e nós lidamos muito bem. Quando temos alguém na 

família é um choque porque nunca acreditamos que nos pode acontecer a nós. 

Mas o facto de eu já ter trabalhado, e estar a trabalhar este tempo todo com 

pessoas com demência, já ajuda futuramente, porque aos primeiros sintomas, aos 

primeiros sinais da doença, eu já sei como actuar, os passos que eu vou seguir, 

percebe…porque muitas vezes a situação que eu vivo com o meu pai, quando 

estou com ele, é completamente diferente se calhar não trabalhasse nesta área. Se 

medo - vulnerabilidade 

identificação de atitudes 
discriminatórias 

 

 

choque –  

 

reav positiva – 
competencias 
instrumentais – 
detecção/identificação 
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não trabalhasse nessa área, se ouvisse falar simplesmente da demência, ou da 

Alzheimer, na situação do meu pai eu se calhar não teria a mesma capacidade de 

agir com ele, nem de pedir aos outros para agir com eles de determinada maneira, 

se eu não tivesse informada, se não lida-se com eles todos os dias, 

percebe…Quem não esta informa, quem não sabe o que é propriamente a doença, 

quais as consequências, quais os sintomas e quais os procedimentos, acho não 

sabe lidar com a doença…porque é preciso muita calma, muita capacidade de 

ouvir, porque eles as vezes precisam de falar, passam horas a falar, e outras vezes 

isolam-se, mas temos de saber respeitar. Acho que para mim, neste momento, a 

nível pessoal, eu gosto muito do que faço, gosto muito desta área porque a gente 

aprende a toda a hora, eu ri-o muito com eles, porque eles fazem imensas 

asneiras, são como os bebes, mas aprende-se, aprende-se a dar afecto, muitas das 

vezes as pessoas não sabem dar afecto, nem carinho, nem a saber ouvir, percebe. 

E então na minha vida pessoal alterou completamente, porque eu vejo que o meu 

pai esta doente, mas sei que ele está, como é eu hei-de dizer, apesar de estar a 

fazer medicação, ele é controladinho, porque ele não é agressivo como os outros, 

talvez porque não vive numa família, e não vive num ambiente agressivo. Então 

cada vez que eu vou a casa dos meus pais, eu digo muitas vezes a minha mãe eu 

tento incutir que ela tem que ser assim…Mas se eu não estivesse nesta área, talvez 

não soubesse como os outros, não é, se fosse um bocadinho “ignorante” em 

relação à doença, e que realmente o meu pai estivesse maluco da cabeça, percebe. 

Eu acho que, para mim foi muito positivo de estar aqui a trabalhar com eles, 

porque eles antes estavam dispersos pelos pisos, muito positivo. Em relação ao 

futuro eu acho que sim, cada vez, as coisas estão mais evoluídas e que um dia, 

tenho esperança, que um dia haja alguma coisa, um medicamento, uma vacina, 

como há tantas agora, para evitar essas demências, Alzheimer ou Parkinson, 

qualquer coisa…  

 

 

 

 

 

valorização de 
competencias 
instrumentais – conh das 
causas e evol da doença 

valorização de 
competencias emocionais 
–  validar a expressão 
emocional; descentração 

reav positiva: construção 
de um significado positivo 

 

 

reav positiva 

 

 

 

 

reava positiva 

 

 

reav positiva 

 

esperança da evolução de 
conhecimento nas terapias 
- medicamento 

Neste momento, quais são as suas maiores preocupações? O que é que hoje 

mais a preocupa? 

20 

As minhas maiores preocupações é não saber, por vezes, se a pessoa esta super 

agressiva, está, não saber lidar, dar tudo de mim e ao mesmo tempo não conseguir 

fazer nada. Porque muitas vezes fazemos tudo e mais qualquer coisa, e chegamos 

incapacidade de 
confrontar    
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ao fim e reparamos que não conseguimos fazer nada, ou a doença esta tão 

avançada ou muita das vezes os familiares não contribuem para a recuperação, 

para o equilíbrio do utente…e muita das vezes eu tento ajudá-los, e tento, faço 

tudo o que é possível, e sinto-me cansada, porque afinal fiz tanto mas não 

consegui fazer nada. 

 

familiares – não 
contribuem para a 
recuperação 

 

incapacidade de confronto 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 21 

Penso que não, de momento não estou a ver nenhumas, mesmo  

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

22 

Muitas das vezes quando não sei, vou mesmo à net saber, porque não me passava 

pela cabeça o que era uma demência, demência pensei que era mesmo uma 

doença, não era o grupo de várias doenças, relativa pela parte cognitiva, então era 

a net que recorria. Entretanto, tive a possibilidade de fazer algumas formações 

sobre a demência, e aceitei logo de imediato, porque acho que é uma coisa em que 

tenho gosto aprender, percebe, porque nós não sabemos tudo, como se diz “ a 

morrer e a aprender”, então é uma área em que dá gosto aprender. Hoje em dia é o 

que há mais, se formos ver, aparece cada vez mais pessoas com Alzheimer, 

Parkinson., percebe…e por vezes, apoio-me um bocadinho, quando saio daqui as 

vezes “oh coitadinho de aquele senhor que entrou” desabafo muito com o meu 

marido, porque ele é mais calmo e esta sempre tudo bem, falo muitas vezes com 

ele, então é o meu suporte. Por vezes, saio daqui, não digo que é stressante, mas 

cansa, não é fisicamente, mas mentalmente cansa, porque não é só um, são vários. 

Depois não é só os utentes, é as colegas, os profissionais, é tudo, os técnicos. 

Muitas das vezes chego a casa e tenho que desabafar com alguém, não é aqui 

dentro, porque eu, desabafo e falo de questões de trabalho e tudo mais, mas muita 

das vezes “Porque é que eu vou falar, se elas não me compreendem” porque não 

estão dentro da situação, não é. Por vezes chego a casa e desabafo com o meu 

marido, porque como ele também tem o sogro com este problema, ele costuma 

dizer que ele também já sabe muito sobre Alzheimer, sobre doenças, porque 

quando foi para a formação eu apresentei um trabalho sobre a demência, e ele 

ajudou-me a fazer o trabalho, interessante porque quando eu falo ele já sabe, já 

internet 

inf/compreensão da 
doença 

 

formações 

inf/compreensão 

 

 

 

apoio emocional – marido 

 

 

consequencias – desgaste 
emocional 

preocupações: colegas, 
profissionais/tecnicos 

 

 

apoio emocional - marido 
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sabe muito das situações, porque ele diz que também estudou comigo, é um 

suporte de vida, sim senhor… 

Neste momento como são a sua relação com os profissionais de saúde e 

familiares? Pode falar um pouco sobre isso? 

23 

Sim, acho que a relação é boa. No sentido em que, muitos dos familiares, como é 

sou a coordenador delas, a maior abordam-me sobre situações, ou porque o 

utente, a mãe, o pai, o irmão, acham que estaria melhor assim, que é para a 

doença. Eu então tento ir ao alcance das necessidades, ao alcance de satisfazer os 

desejos deles. Ainda ontem uma senhora me ligou que a irmã, coitadinha, quase 

que não fala, mas que irmã estaria melhor numa cama baixinha, que há uns anos, 

cai-o da cama e partiu o cólon do fémur, e neste momento a própria irmã achava 

que ela devia estar nua cama baixinha, porque tinha partido…com certeza eu vou 

lá arranjar uma cama esteja descansada, É uma relação óptima, boa, tanto com os 

diferentes técnicos, medico, enfermeiro, como os outros técnicos, acho que tenho 

uma boa relação, sim senhora… 

discurso positivo: relação 
com familiares 

centrada na satisfação 
aspectos/necessidades 
emocionais dos familiares 

 

 

 

 

 

discurso positivo: relação 
com os diferentes 
profissionais – ava 
categorica 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos sociais? 

24 

Consequências positivas, por vezes…Sociais também, é o que eu lhe digo, 

trabalhar nesta área requer muito gosto, muita atenção, e as características que 

ultimamente tenho apreendido e tenho sido capaz de responder a essas. Saber que 

uma pessoa que até não pode ter doença, mas de um momento para o outro 

começar a manifestar as tais, sintomas, características. Então eu sei muito 

facilmente tanto a nível, no trabalho, na rua, penso eu, que consigo distinguir 

essas características e tentar actuar da melhor maneira e dizer alguém para 

actuar… 

 

 

 

reav positiva: 
aprendizagem de 
competencias 

O que faz para viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor? 25 

Não faço nada, porque eu não me sinto mal, percebe. É o que eu digo, gosto do 

que faço…gosto do que faço mas gosto de estar informada, gosto de saber o 

porque é que eles, sou muito curiosa, ele está a tomar aquele medicamento 

reav positiva 

inf/compreensão da 
doença 
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Não faço nada, porque eu não me sinto mal, percebe. É o que eu digo, gosto do 

que faço…gosto do que faço mas gosto de estar informada, gosto de saber o 

porque é que eles, sou muito curiosa, ele está a tomar aquele medicamento 

“porque é que ele está a tomar aquele medicamento”, quais são as consequências. 

É nesse sentido, gosto de saber, saber mais, aprender mais, várias formações e de 

trabalhar com eles… 

reav positiva 

inf/compreensão da 
doença 

Existe algo que me queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiência/vivência? 

26 

Já lhe disse, que gosto imenso disso, e que tenho o meu que, pessoalmente está 

naquela situação… Muita das vezes estou de férias, mas revi-vos nele, eu até digo 

muitas à minha mãe, comparo muitas vezes “Se tu estivesses um sr. X”, “não era 

nada disto”, “se calhar tinhas razão para falar”, percebe.., é a convivência que se 

tem com eles, não sei, é tudo um pouco, é preciso ter gosto, é preciso de saber um 

bocado da doença, para lidar com eles, é preciso ter muita capacidade. 

reav positiva 

 

 

competencias 
instrumentais: conh da 
doença 

aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 
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Código:CFS01 

O que sabe actualmente sobre esta doença, o que pensa sobre ela? (ao nível 

da gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir?) 

1 

De uma maneira geral, para mim, a demência é um conjunto de sintomas, vá, que 

a pessoa apresenta a nível cognitivo, e que lhe afecta em toda a sua vida. no meu 

caso,  e pela a minha profissão, dou mais o azo, à parte das actividades de vida 

diária. Portanto, a pessoa começa a não ter capacidade para realizar as suas 

actividades sozinha. Desde o tomar banho, a alimentação, a apanhar um 

autocarro, a tomar medicação, a gerir o dinheiro…para mim. Numa fase inicial, é 

obvio, que a pessoa é perfeitamente capaz, de fazer estas coisas com algum 

controlo, mas numa fase mais avançada, começa a perder toda, essa capacidade, e 

em si mesmo, de realizar a higiene, por exemplo, que é uma coisa muito 

simples… de ser realizada. Acaba por ser um automatismo que nós temos, como 

o andar, que a pessoa também acaba por perder. Como em muitas pessoas que 

nós temos aqui, não é… que já estão numa fase tão avançada da demência que 

não conseguem realizar mais nada.  

funcionalidade 

ALT COGNITIVOS 

 

actidades de vida diária 

 

 

 

evolução :diferentes fases 
com progressiva perda de 
funcionalidade 

 

perda da mobilidade 

 

perda da funcionalidade 

 

Ao nível da causa? A própria causa? 2 

A causa, o que eu, e isto, é do que eu aprendi, são várias, pronto… Desde a 

questão, por exemplo da demência vascular que muitas vezes, muitas vezes não, 

surge após… ou a incidência é maior em pessoas que tiveram algum AVC, por 

exemplo… lá tá vascular…Alguma coisa ali, a nível vascular, que perturbou as 

áreas cerebrais. De resto, depende… quer dizer, depende da doença que estamos 

a falar em si, depende do tipo de demência, dos corpos de Lewy, afecta, existe 

uma alteração ao nível dos corpos de Lewy…na Alzheimer, quinhentas mil 

teorias, em relação ao Alzheimer, uma delas é a questão da formação das placas 

amilóides ao nível cerebral, não é. Algumas tem um factor hereditário, como 

factor de risco, outras tem a ver com as alterações químicas no nosso corpo. 

causas: avc 

 

 

 

causas: 

 

causas: placas amilóides 

factor herediário 

alt químicas  

Anexo C 

Análise do Discurso da entrevista semiestruturada – cuidadores formais 
secundários 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Existe uma panóplia… de causas, não é… 

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma? 3 

Foi um conhecimento que fui adquirindo, nunca, no inicio como é obvio, não 

sabia qual era mecanismo da demência, como é que isto surgia. No inicio 

pensava...no inicio antes de estudar isto, pensava Olha coitados são velhos, toda a 

gente tem isto, toda a gente conforme envelhece acaba por ficar assim. A maior 

parte do conhecimento adquiri na faculdade… e depois é obvio que foram 

surgindo coisas novas, nomes diferentes, e tive que ir pesquisar, não é, fui lendo, 

fui me informando, Procura sempre estar actualizada das coisas novas, porque 

isto esta sempre a mudar… Porque isto estas coisas do cérebro, estão 

constantemente a mudar, portanto… mas foi um conhecimento que eu fui 

adquirindo… depois com eles, surge sempre uma coisa nova, vamos ler, e 

estamos sempre a actualizar. 

 

 

 

 

critérios 
CIENTIFICO/CULTURAIS 

 Neste momento recorre a alguém, em especial, para recolher a informação? 4 

É assim por norma, partilho muita coisa com a minha colega, procuro sempre 

conversar um bocado com a ela, para ter a opinião dela, e depois para ela próprio 

me dizer se sabe algum sítio. Se não, eu própria ou na internet, ou em livros que 

tenho em casa, procuro sempre tento ler sempre ao máximo, toda a informação 

que possa. 

outros profissionais 

internet  

livros 

inf/compreensão da doença 

Agora, como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 5 

Eu penso que as pessoas olham para a pessoa com demência, como os malucos. 

Como os malucos, que… associando vá os malucos do Júlio de Matos, vá por 

assim dizer, não é? Associam, por exemplo, uma esquizofrenia mas nos idosos. 

Não propriamente como… não é um processo normal de envelhecimento, porque 

se fosse eles não estavam dementes, não é? Mas…mas as pessoas, na minha 

opinião as pessoas tem medo, das pessoas com demência, Porque muitas delas 

que é perfeitamente normal… tem alguns comportamentos de agressividade, 

porque não conhecem, é normal, não é… e depois por outro lado tem medo no 

sentido de, eu não quero estar assim. Eu penso que as pessoa, pensam não sabem 

identificação de atitudes de 
preconceito e 
discriminação social 

 

 

medo  -dos 
comportamentos 
agressivos; antecipação da 
doença no futuro 

 

 

medo – pelo 
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como tudo isto se processa, não sabem donde é que vem a demência, não sabem 

porque é que isto aparece, portanto tem medo, pelo desconhecimento, e não 

propriamente, porque…sabem o que é…mas não querem estar assim…Como eu 

não sei como ele chegou ali, eu afasto-me Às vezes até pensando que assim 

aquilo se passa, por toque… eu não posso tocar naquelas pessoas. Por exemplo, 

os utentes que estão no 4º piso, são as pessoas mais independentes, tem um medo 

desgraçado, de vir cá abaixo, não querem vir ao 3ª piso, não querem ter contacto 

com estas pessoas, porque estas pessoas estão malucas, e eu não sou assim. É 

mais pelo, no caso dos idosos, que negam a demência, é mais no sentido de eu 

não vou não estar assim, eu não gosto daquilo, tenho medo daquilo. Nas outras 

pessoas, é porque não conhecem, porque não sabem o que é e como lidar com a 

situação, não existe muita informação. A doença de Alzheimer é a mais 

conhecida, é a que a maior parte das pessoas conhece. mas à outro tipo de 

demências…Demências,  que ninguém sabe dizer se é de Alzheimer, se é de 

Pick, se do que se é, são mais atípicas…e as pessoas não sabem como lidar, e 

como não sabem como lidar, rejeitam e não querem… 

desconhecimento 

 

 

identificação de atitudes de 
preconceito social e 
discriminação 

 

identificação de atitudes de 
preconceito social e de 
discriminação 

 

medo – antecipação da 
doença no futuro 

 

desconhecimento 

 

 

identificação de atitudes de 
preconceito social e de 
discriminação 

O que pensa sobre, até que ponto é que sente controlo sobre a doença (total 

ou parcial) ao nível dos sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou 

emocionais) e suas consequências? 

6 

Estamos a falar da demência, o controlo é sempre um bocadinho parcial, mais 

que não seja porque não há uma forma, é obvio que existe medicação e tudo o 

mais. Mas de eu controlar a questão dos sintomas, da pessoa estar de determinada 

forma e eu conseguir conte-la, é sempre parcial na questão da demência, 

porque… Todo o estado da pessoa, clínico, psicológico, o que seja, é sempre 

muito flutuante, portanto não há uma forma de eu dizer “eu faço isto”, não há 

uma certeza…Mesmo na mesma pessoa, eu tenho vários utentes, que eu há dias 

que as vezes tenho que agir de determinada maneira, em outros de agir de 

outra… E as vezes nenhuma delas resulta, porque a pessoa naquele dia não adere 

a nada, nem se acalma, ou pelo contrário fica mais desperta, para nenhuma das 

coisas que eu apresento. Portanto o controlo é muito parcial, não é? Porque há 

dias em que eu consigo facilmente, com um toque não mão, muito suave e a 

atribuição de controlo 
parcial 

 

 

 

 

 

 

tentativa de controlo sobre 
aspectos relacionais e 
sócio-emocioanis 

atribuição de controlo 
parcial 

tentativa de controlo sobre 
aspectos relacionais 
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pessoa acalma, outros dias em que não há nada que eu faça… em relação em eu 

lidar, à minha forma como eu me sinto, não é? 

Em termos de consequências, e do curso da doença, de forma e controlo é 

que atribuí ao seu papel? 

7 

A maior parte das pessoas aqui a minha ideia é manter o que as pessoas 

conseguem fazer, ou pelo menos a algumas das pessoas, uma delas que eu falo, a 

ideia é dar bem-estar. Uma delas uma pessoa que tem uma Rigidez, muito grande 

ao nível articular, não comunica, não sei ate que ponto é que ela compreende ou 

não, exactamente uma vez que ela não comunica, não diz nada. A minha ideia é 

mesmo relaxar… relaxar a nível motor, acabo por estimula-la através de, porque 

levo-a para a sala de snoolzen, e a ideia é estimular todos os sentidos, através de 

todas as luzes que lá existem, e através dos outros estímulos que vou dando e 

pela mobilização… A minha ideia é… para alem de ela própria se sentir mais 

confortável, com o seu corpo, e não estar ali…tipo robô, é também depois 

facilitar um bocadinho o trabalho, por exemplo, das auxiliares… que realizam a 

higiene com ela e que muitas vezes vêem ter comigo e dizem “ela da outra vez 

estava melhor porque você estava com ela todos os dias e ela estava mais 

molinha”, e eu pois tudo bem, então eu vou voltar, porque ela própria já não deve 

estar a se sentir bem. Acaba por ser, eu faço o meu trabalho para a pessoa, e 

depois também para as auxiliares, terem o trabalho um bocadinho mais 

“facilitado”, facilitar no sentido de não terem que nem elas se terem que esforçar 

tanto, em termos de força, nem depois de correr o risco de magoar a utente. 

Porque uma senhora que esteja demasiado rígida, e elas para mobilizar, para 

lavar, para isto para aquilo, para transferir… é muito mais complicado, a ideia 

com estas senhora aqui…eu trabalho para elas, para elas se sentirem bem, e ao 

mesmo tempo se elas se sentem bem estão, mais calmas, estão mais relaxadas, 

sentem-se mais calmas… e vão assim também dar um ar mais calmo e relaxado 

às próprias auxiliares que depois levam as coisas levam as coisas muito mais 

calmamente, sem grandes preocupações e grande agitação. 

manutenção da autonomia 

qualidade de vida 

evol da doença centrada 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

 

 

sala de snoolzen 

 

 

 

articulação e 
interdependência com 
outros profissionais – 
apoio instrumental  - 
dialectica prestador de 
cuidados - utente 

 

 

 

 apoio instrumental – 
dialectica prestador de 
cuidados – utente 

 

 

 

 

aspectos relacionais e 
sócio-emocionais  

 

 

Considera que tem sido eficaz, naquilo que tem feito para controlar, 8 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

306 

 

combater os sintomas e as consequências da doença? 

Nalguns casos sim, noutros não, há uma senhora que eu acho que não. Porque ela 

não interage, não… mas na maioria felizmente sim, penso que sim. As pessoas 

estão mais calmas, mais reactivas aos estímulos, por acaso só há uma senhora que 

eu acho não têm qualquer tipo de efeito. De resto penso que sim. 

percepção de auto-eficácia: 

(tentativa de controlo 
incide sobre os aspectos 
relacionais e sócio-
emocioanais) 

E que outros elementos é que considera importante ao nível do controlo dos 

sintomas e consequências? 

9 

Eu penso que toda a equipa é importante, porque cada uma tem um papel 

específico na pessoa, não é? As auxiliares tem o seu papel extremamente 

importante, na higiene, que são elas que o fazem, no cuidar, que são elas que 

estão sempre atentas a eles. Extremamente importante as auxiliares também 

saberem como lidar, que é o problema as vezes, mas… os enfermeiros, como é 

obvio também fazem parte da equipa e também tem o seu contributo, não só ao 

nível da medicação, mas outras coisas…Os familiares infelizmente, muita gente 

aqui não tem visitas, mas é extremamente importante, uma das senhoras com que 

eu estou ela não tem qualquer tipo de visitas, ela não tem qualquer tipo de visitas, 

eu acho que muitas das coisas que ela mantém é devido a falta de contacto 

familiar…porque se nós formos ver nós somos todos estranhos a estas 

pessoas….acabamos por ser familiares, somos a familia delas porque somos nós 

que estamos aquí todos os dias com elas, que metemos uma mão, que damos um 

carinho, que dizemos um bom dia, às vezes damos um beijinho…Mas O familiar, 

é familiar, foi aquela pessoa, seja filho, seja tio, seja primo, seja amigo, seja o 

que for, há sempre uma cara que nos liga lá fora, não é? E muitos deles perderam 

completamente, para além que terem deixado as suas casas, as suas coisas, 

perderam o contacto com o exterior. Porque já ninguém vem cá, vê-los, nem que 

seja para dizer um olá. 

atribuição de controlo à 
equipa multidisciplinar 

 

insuficiência de 
competências 

 

 

 

ausência de apoio familiar 

 

 

vivencia centrada em 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

 

 

ausência de apoio familiar 

Pensa que é uma das consequências da institucionalização? 10 

Esta ali acabou, não interessa mais. E obvio que à pessoas, eu conheço casos, que 

deixaram de vir visitar pessoas por saturação, eles próprios, Estarem cansados, da 

repetição do comportamento do familiar, ou outras situações, estão cansadas 

justificação ausência de 
apoio familiar: por 
saturação, cansaço 
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daquilo e então afastam-se… o problema é que se afastam… é que esse afastar 

não é um dia, dois dias, três dias …Esse afastar, não são um dia, dois dias, três 

dias e arrasta-se durante anos anos e anos… Eu seu que há situações dessas, 

conheço casos, muitas pessoas não vêem Porque estão saturadas da situação, ou 

porque a pessoa também…não podemos pensar que o filho ou a filha, o tio, ou a 

prima, são maus, não é…a gente também não sabemos o que estas pessoas 

fizeram aos familiares, e dai esta separação, mas muitas das vezes é o que 

acontece. A gente também não sabemos como era a relação, mas muitas vezes é 

isto que acontece, também… deixas aqui, entras aqui, não quero saber mais de ti, 

mas também…epa tou cansado, preciso de férias, de aliviar a cabeça, durante um 

tempo mas o aliviar da cabeça às vezes é durante anos a fio. 

 

 

 

 

justificação da ausência do 
apoio familiar: relação 
previa familiar-utente 

 

 

 

justificação da ausência de 
apoio familiar: ex somoto-
emocional cansaço 

 

Neste momento actual que tipo de estratégias, acções tem utilizado para 

confrontar a doença? 

11 

Com uma, só uma das senhoras, realizo o treino de higiene, aplicar a ela sozinha 

Realizar toda a sua higiene e realiza…a ideia é testar ao máximo …A questão da 

rotina, através das rotinas… a rotina diária do eu chego lá, ela levanta-se sozinha, 

vamos depois ali…vamos depois acolá e seguir sempre a mesma sequência da 

tarefa, com aquela senhora é sempre. Levantamos da cama, calça os chinelos, tira 

a camisa, pega na toalha, vai para a casa de banho e faz sempre daquela 

maneira… tanto é que às vezes esquece-se, por exemplo, “então agora vou à casa 

de banho sem dentes”, e quando é que põe os dentes é agora ou é no fim, ela 

“pois é no fim, tenho que me vestir primeiro”, pois é no fim, então vamos 

continuar… Com as outras pessoas, que estão por norma mais frustradas, e a 

minha intervenção ao nível do snoolzen, aí por norma vejo o que elas querem 

fazer? Não faço um planeamento certinho, não há uma estruturação vá, levo-as 

para a sala de snoolzen, deixo-as estar um bocadinho a ver e logo se vê. 

Conforme elas estiverem, conforme elas se sentirem…Passa muito por aí… 

“Quero ir para ali”, “Quero ficar aqui, vou para ali”, está bem e passa para ali… 

“Quero mexer ali”, ou “não quero mexer, quero estar”… Passa muito pela 

vontade da pessoa, é óbvio que a outra senhora que não fala, sou eu um 

bocadinho que vou dando, tento indo dando os estímulos para ver qual é a 

tentativa de controlo incide 
sobre as funções/hábitos 
básicos  

estrategias 
comportamentais – 
programação de 
actividades básicas de vida 
diária estruturação de 
rotinas  (sequenciação; 
repetição)  

alt cognitivas: 
esquecimento 

 

 

estrategias 
comportamentais – sala de 
snoolzen 

 

valorização da autonomia 
decisória do utente 

 

alt comportamentais –  

 

sala de snoolzen –explorar 
o espaço físico/material e 
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reacção dela. Mas outras senhoras, que realmente, conseguem comunicar, pela 

fala, pelo apontar, não é, aí por norma a estratégia é deixá-las, elas estarem com o 

ambiente. Quando são coisas mais estruturadas de mesa. Ai é a ideia estar é 

sempre ao pé… A estratégia é estar sempre ao pé, sempre presente, para qualquer 

duvida que surja, para Estar sempre a motivar, por norma começam a fazer e 

depois dizem “Não consigo fazer isto, não consigo mais não dá”. “Não, mas 

experimente lá, tente lá fazer, vá eu faço consigo… O fazer consigo, o estar 

sempre ali, para elas “olhe eu não consigo fazer”…A ideia é o estar, a estratégia é 

estar ao pé. 

afectivo emocional 
envolvente  

grupos – 

empatia 

reforço verbal 

 

empatia 

Como é gere essa presença? 12 

Quando são muitas pessoas é complicado… Eu tento ao máximo rodar… tento 

não ter, por exemplo, muita gente com demência num estádio mais avançado. 

Tento sempre ter pessoas que sejam mais autónomas e depois outras pessoas que 

estejam com dependência mais severas, e ai coloco-me mais de perto das pessoas 

com dependência mais severa e as outras conseguem sozinhas, gerir aquela 

situação, e fazer… Por norma até as pessoas que estão melhores, aproveito e 

funcionam ali como minhas co-terapeutas… e ajudam a gerir o grupo e ai 

trabalha-se outras coisas, não é, aproveito e treino com elas outras situações, 

acaba por ser um bocado por aí…Jogar com toda a gente e fazer 

rotatividade…porque muitas vezes, não consigo, não aguento estar uma hora 

inteira com elas sentada numa mesa, não dá, vinte minutos roda, vem outra, vinte 

minutos roda, vem outra…porque elas não aguentam querem-se logo ir embora. 

 

planeamento~ 

evol: progressiva 

 

 

reforçar comp alternativos 
– tentativa de controlo 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

 

planeamento 

 

Neste momento, quais os elementos que identifica como mais relevantes? 

Quais os mais difíceis de resolver, e como encontra as soluções para os 

resolver?  

13 

Esta é difícil de responder, porque isto está de tal forma intricado na rotina, que 

eu não penso nessas coisas, nos problemas que são… As alterações de 

compreensão, eu penso que as alterações de compreensão são o que dificultam 

mais… o envolvimento em tudo. Porque a pessoa não perceber venha para aqui, 

sente-se, ou coisas simples, não é?, leve a colher à boca, eu penso que as 

alterações de compreensão são o maior problema… Como eu ultrapasso, acabo 

 

alt de compreensão 

 

 

estrategias cognitivo- 
comportamentais – 
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por servir de modelo, eu faço, ao mesmo tempo que estou a dizer sente-se aqui… 

Assim A pessoa repete, faz igual e da próxima vez Se calhar já consegue fazer 

sozinha, quando ouve aquele som, do sente-se. Se calhar já repete e faz a mesma 

coisa, mas penso que o grande está muita aí. 

modelagem 

O mais difícil na interacção que estabelece é a questão da compreensão, e 

como encontras as soluções para resolver essas situações?  

14 

As soluções depende, depende da pessoa, depende situação, depende do contexto 

onde estamos, Se por exemplo, eu estiver na casa de banho, e ai surgir algum 

problema, Eu ai vou dizer então vá, como é a questão da rotina, e a sequencia ai 

vou faze-la pensar a ela sobre a rotina, como é que fazemos todos os dias, como é 

que fizemos ontem. Utilizo a pessoa para pensar, se for na sala de snoolzen já é 

diferente, já utilizo muito o modelo, a repetição, isso vai depender da situação, da 

pessoa, do contexto onde estou, se existe alguém comigo, outro técnico ou não, a 

solução vai depender muito disso, não é… 

 

programação de 
actividades: estruturação, 
sequenciação e  

 

 

modelagem 

Já sentiste necessidade de tomar medicação regularmente? 15 

Não  

Consegue fazer todas as actividades sozinhas, ou necessita de ajuda de 

terceiros?  

16 

Não ás vezes é preciso ajuda; as vezes não é preciso pedir, porque As auxiliares 

ajudam-me, seja nas actividades de grupo, seja às vezes se é preciso transferir 

alguém, e isso elas ajudam-me…E faço em conjunto com a fisioterapeuta, Às 

vezes algumas sessões.  

articulação entre os 
diferentes profissionais – 
apoio instrumental 

articulação entre diferentes 
profissionais – 
programação de 
actividades de confronto 

Gostava que de forma resumida descreve-se as suas actividades diárias? Se 

costuma planear as actividades? 

17 

Então, isto está muito estruturado, porque tenho muita gente, então isto está tudo 

muito estruturado. Todas as manhã, logo de manhãzinha, treino de higiene, com a 

senhora I, foi o que eu já disse tudo muito rotinado, tudo muito sequenciado, com 

ela todas as manhãs, ela já sabe só ao sábado e ao domingo é que está com as 

planeamento 

programação de activ de 
confronto – treino de 
higiene – sequencia de 
comporta, repetição e 
rotinização 
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outras meninas, de resto é tudo comigo. O objectivo é ela fazer tudo sozinha, 

basicamente… que o faz mas se eu não estiver lá não faz. Então tenho que lá 

estar. De resto, são sessões no snoolzen, a grande parte do bolo, durante 30 a 40 

minutos, na sala, estou com alguém no snoolzen…lá está os objectivos vai 

depender da pessoa, que for, no caso daquela senhora com mais rigidez, é a 

questão do relaxamento… Para ela própria se sentir bem… no caso de outra 

senhora, por exemplo é simplesmente Interagir, ela tentar falar, uma senhora que 

ao meu ver, esta muito virada para si, e que se fecha muito, tem muitos períodos 

depressivos, tem períodos em que esta constantemente a chorar, a ideia é ela ir 

para ai e acalmar, baixar um bocadinho aqueles níveis de agitação, com ela é 

muito por aí… De resto, uma vez por semana é as Sessões de grupo que faço ao 

mesmo tempo em conjunto com a fisioterapeuta, muitas vezes essas sessões são 

um bocadinho a puxar a criatividade da pessoa, usar um bocadinho, costuma-se 

dizer que eles são, já se ouve muitas vezes, que eles são criancinhas em ponto 

grande, e a ideia é através de Diferentes materiais, portanto seja tintas, areias, 

seja o que for?, eles criarem coisas, nem que seja olhar os dedos e fazer dois   

riscos ou três riscos… a ideia é dar larga à imaginação e eles Terem um Espaço 

que é deles E eles fazem o que querem… há tanta gente a mandar neles, aqui… 

terem uma horinha por semana onde eles podem mandar, não tem mal 

nenhum…De uma forma geral, é isto… 

 

 

 

relaxamento  

 

 

distracção – programação 
de actividades 

tentativa de controlo incide 
sobre os aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

 

programação de act de 
grupo 

articulação com diferentes 
profissionais – 
programação de act de 
grupo 

programação de act de 
prazer 

 

valorização da autonomia 
decisória 

Como é que descreve as recomendações que são dadas pelos técnicos de 

saúde (médicos ou outros técnicos de saúde), a quem tem recorrido na tua 

prática diária, em termos de utilidade e ajuda para os problemas que vai 

encontrando? 

18 

Alguns são úteis, não é, outros já sei deles, portanto, às vezes…o que acontece é 

que quando, nomeadamente, quando é médico, quando o médico diz, Eu já sei, 

porque eu já estive com a pessoa, já vi essa a situação… mas considero úteis, 

como é óbvio… porque como eu disse à pouco somos uma equipa, e cada um 

tem a sua fatia do bolo, não é… Cada um tem a sua intervenção diferente, 

portanto é sempre importante qualquer informação, que uma pessoa diz “mesmo 

que eu já saiba”, não é…acaba por ser uma confirmação, daquilo que eu achei ou 

que eu vi, não é. é sempre útil a informação seja de quem for, Seja uma colega, 

 

 

 

centrada na monitorização 
do cumprimento dos 
objectivos 
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terapeuta ocupacional, seja de uma fisioterapeuta, seja de uma auxiliar, seja de 

quem for… É sempre útil. 

Costumas aderir a essas recomendações (todas ou alguma)? E que motivos 

que a levam aderir e/ou não? 

19 

A todas desde que concorde com elas e desde que não vá interferir com os meus 

objectivos com a pessoa, porque se interferir com os meus objectivos eu 

Confronto e pergunto…sugiro outras alternativas e pergunto “pode ser, não pode 

ser?”. No caso de um o médico, o neurologista, o enfermeiro, é obvio que tem de 

se tentar sempre negociar, porque eu não posso interferir no trabalho deles e eles 

não podem interferir no meu. Temos que encontrar ali um entremeio, onde 

possamos todos agir intervir, sem andarmos, aos trambolhões, não é… a ideia é 

haver sempre uma negociação… 

 

exploratório – co-
construção de alternativas 
com articulação entre as 
diferentes perspectivas 

 

 

É difícil cumprir as recomendações? 20 

Não  

Em situações de rotina também funciona assim? 21 

Também  

Como é que vive hoje a doença? O que se alterou? E o porquê da alteração? 22 

Compreendo melhor a doença, não é, porque papel, ver tudo escrito no papel é 

uma coisa, estar com pessoa com demências e diferentes sintomas é diferente, 

Compreendo melhor. Se calhar começo a pensar duas vezes, quando tenho 

determinados comportamentos que são factores de risco, para a doença, se calhar 

levou-me a alterar alguns hábitos e daí pensar como seria o meu futuro. Foi um 

bocadinho por aí, sem grandes preocupações, de vou ficar assim, vou ficar 

assado, mas Se calhar fez me pensar, como é que eu poderia contornar a história 

da demência. 

reav positiva: compreensão 
da doença 

 

 

prevenção de 
comportamentos 

Quais são as tuas preocupações presentes, o que mais a preocupa? E em 

relação ao futuro? 

23 
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Nesse momento… não tenho assim grandes preocupações…Preocupa-me mais é 

um dia não saber como responder, não ter resposta, o que me preocupa mais é 

isso. A pessoa aparecer de uma maneira que eu não sei como, que ainda não 

apareceu felizmente, e eu não saber como dar resposta, como ajudar, como poder 

tranquilizar,  como poder arrebitar, como é que eu… Não saber dar resposta 

aquela situação, não conseguir dar bem-estar à pessoa, isso é o que preocupa, um 

dia não… esgotar, um dia eu esgotar…isso é a minha maior preocupação. 

 

antecipação 
incapacidade  de 
confronto 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

bem estar 

Hoje quais as suas maiores necessidades sentidas? 24 

Isto parece ser um bocado redundante ou não, a minha necessidade aqui é que 

eles estejam bem, não é…desde que o utente, na minha perspectiva…não…desde 

que ele tenha bem-estar, é obvio que tendo limites, e eu quando chega ali a um 

ponto Eu afasto-me…Quando eu vejo que eu já estou a ficar afectada, com 

determinada situação… eu afasto-me. É obvio que não deixo a pessoa e vou-me 

embora, mas…tenho uma margem de manobra, de maneira a não ficar alí 

enrolada naquela rede, mas tento ao máximo… a minha maior necessidade são 

eles, são as pessoas estarem bem com elas próprias, da maneira como estão, mais 

nada. 

 

tentativa de controlo 
processos psicológicos 
diferenciados - bem-estar 

 

estrategias de confronto – 
evitamento/fuga 

 

tentativa de controlo de 
processos psicológicos 
bem-estar da pessoa 

Quais é que são as suas fontes de suporte? Se são diferentes ao longo de 

tempo? Quais os motivos que levam a recorrer as essas fontes de suporte? 

25 

Bom, no inicio, farta-me de ler, passava o tempo inteiro a conversar com 

terapeutas mais velhos, que tinham mais experiência porque eu tinha receio 

também, porque não sabia como intervir, sabemos que a demência tem estes, 

estes, estes sintomas, mas tambem, Mas como é que eu converso com uma 

pessoa com demência, não consigo…O que é que eu posso fazer, o que não 

posso… No inicio eu recorria muito a outros terapeutas mais velhos, com mais 

experiência…agora aprendi um bocadinho, não é, portanto acabo muitas vezes, o 

suporte é a minha imaginação, é experimentar, lembrar-me de uma coisa 

qualquer e experimentar… Conversar muito, com a minha colega, com a 

psicóloga… acaba por ser por aí … e quando não chega leio, leio, leio, leio até 

encontrar alguma resposta. 

inf/comp da doença 

PROC SE 
SUPORTEoutros 
profissionais 

receio – vulnerabilidade 

 

 

recursos pessoais - 
imaginação 

PROC DE OUTROSoutros 
profissionais 

inf/compreensão 
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Neste momento como é que são a relação com os restantes profissionais de 

saúde (os técnicos de saúde, familiares, ou outros cuidadores que ache 

importante)? 

26 

Neste momento penso que é uma relação boa, com todos os técnicos com que 

trabalho…Eles não tem qualquer problema, penso eu, em me sugerir ou 

perguntar qualquer coisa, eu também não tenho em relação a eles… Em relação 

aos familiares já houve tempo assim mais complicados, mas actualmente penso 

que está tudo resolvido… Resolveu-se bem, e está tudo a correr bem… 

disponibilidade – aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

 

 

sit complicadas – relações 
com profissionais 

Quais as principais consequências que identificas como mais importantes na 

tua vida pessoal, profissional e social? 

27 

Actualmente penso que não…Actualmente penso que consigo gerir minimamente 

bem… esta situação. Porque mesmo que haja situações que sejam mais, para 

mim, vá, na minha vivência, também com o meu feitio, com a minha 

personalidade, que também influencia. Mesmo que haja situações que eu não 

concorde e que a mim… me causem mais stress, eu consigo separar o daqui da 

rua…Por enquanto não afectou grande coisa… 

estrategias de auto-controlo 

qualidades pessoais 

 

auto-controlo 

O que faz para viver melhor esta experiencia? Como é que faz para se sentir 

melhor? 

28 

Primeiro não guardo tudo para mim, visto que tenho colega que conhece, tenho 

colegas que conhecem a instituição, e as pessoas com quem eu estou. Partilho 

muito essas experiencias, e todas as situações mais stressantes, a primeira coisa 

que faço é oh T preciso dizer-te uma coisa, e a gente conversa, e fico por ai. De 

resto eu lá fora não penso muito nas questões daqui, em termos emocionais, não é 

que me afectem, é obvio que gosto imenso de trabalhar aqui, e das pessoas que cá 

estão… mas por norma, não fico muito tempo a pensar no que acontece aqui, 

ainda consigo fazer…quando estou aqui penso em tudo o que cá está…Quando 

estou lá fora tenho as minhas outras preocupações, por enquanto ainda consigo 

diferenciar. 

procura de apoio 
emocional 

 

 

 

auto-controlo 

Alguma coisa que nos possa contar, que melhore a nossa compreensão da 29 
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sua vivência?  

Acima de tudo o que eu acho importante é não olhar para a pessoa com 

demência, como uma pessoa que está a morrer, e que não tem valor… o mais 

importante é…ok a pessoa está demente, não sabe onde está, não sabe quem eu 

sou, não sabe quem ela própria é às vezes… Mas é pessoa e dar à pessoa a 

oportunidade de escolher, de dar à pessoa um carinho, dar à pessoa… 

oportunidades, trata-la como pessoa e não como algo que não come, que não fala, 

que não decide, mais de tudo é lembrarem-se que é uma Pessoa com demência, e 

não uma “coisa”. E lembrar-nos que tem sentimentos, apesar de não saber muito 

bem quais é que eles são às vezes ou estarem confusos…tem sentimentos, tem 

bracinhos, tem perninhas, coração, cérebro tem isso tudo, não funciona tão bem, 

mas tem isso tudo …É importante lembrar-nos disso, acima de tudo, se nos 

lembrarmos disso, o resto sai. 

reav positiva 

 

desorientação temporal e 
espacial 

 

tentativa de confronto de 
processos psicológicos 
diferenciados:  
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Código:CFS02 

O que sabe actualmente sobre a doença, o que pensa sobre ela? (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir) 

1 

É assim, eu não tenho também ainda muita experiência, porque eu estava com 

crianças, e há agora mais ou menos 1 ano, 1 ano 1\2 é que estou com 

idosos…Não tenho, muito, muito, pronto muita percepção sobre, mesmo assim, 

principalmente a parte da demência, eu tenho 29 anos de serviço mas era com 

crianças, e só agora é que estou… Acho que é fascinante, e estou a adorar, gosto 

mesmo muito daquilo que faço, adoro mesmo… mas pronto existem certas 

coisas que não consigo chegar lá, que ainda não me percebi muito bem… Mas 

acho que há coisas que são muito idênticas, que fazem as crianças, que os idosos 

têm que são muito idênticas. Olhando aqui com os casos que nós temos, por 

exemplo quando nós temos as entrevistas, e está sempre a parte da psicologia, dá 

para perceber que aquela pessoa está ali com qualquer problema cognitivo que 

se vê nitidamente. A evolução, não sei muito bem, se a pessoa não estiver uma 

estimulação, se não estiver uma relação com os técnicos, estou-me a referir aqui 

não é, se não houver, é assim aquelas situações, eles conhecem-me, se eu for lá 

todos os dias conhecem-me, sabem quem eu sou, se calhar não sabem, não é… 

 

 

 

 

reav positiva 

 

 

 

 

articulação/interdependência 
com outros profissionais 

 

centrada na percepção 
concreta 

centrada na ambivalência  

  

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma? A que se 

deve esta mudança? 

2 

Não, quer dizer coisas que me comecei a perceber, não fazia ideia, coisas que 

tenho aprendido muito, aqui em relação à demência, tenho aprendido muito, 

mesmo, não fazia ideia…  

reav positiva 

A diferença ao nível do conhecimento deve-se principalmente à sua 

experiência, da sua relação com estas pessoas? 

3 

Sim, sim, e principalmente com a experiencia que vou tendo aqui, mais no TT 

piso, e da experiencia que tenho tido…Também sinto que se nós, nos 

entregarmos e se estivermos presentes todos os dias, e se conversarmos com 

eles, nós vamos aprendendo muito, e eles também, acho eu, que eles também 

aprendem muito. Aquela senhora que não fala nada, não diz nada, e todos os dias 

 

reav positiva 
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Sim, sim, e principalmente com a experiencia que vou tendo aqui, mais no TT 

piso, e da experiencia que tenho tido…Também sinto que se nós, nos 

entregarmos e se estivermos presentes todos os dias, e se conversarmos com 

eles, nós vamos aprendendo muito, e eles também, acho eu, que eles também 

aprendem muito. Aquela senhora que não fala nada, não diz nada, e todos os dias 

dava-lhes os bons dias “vá quero um sorriso, quero que me diga o bom dia” e 

houve dois dias, bem um foi mesmo “bom dia” e um sorriso, e isso é 

gratificante…não é, como é que uma senhora que não fala e de repente… acho 

que tem de haver uma relação muito forte entre eles e a pessoa que esta com 

eles, que cuida, quer dizer eu não sou uma pessoa que cuide, não é, bem eu não 

estou a toda a hora, nem todo o dia muito presente no piso…agora nos últimos 

meses estou com todos os pisos, tem sido doloroso é praticamente espólios, é 

fazer entrevistas e fazer as admissões, e pronto com a saída da minha colega, 

quase que não os via e eles de repente, a senhora X “então onde tem andado que 

não a tenho visto”, não é. Acho que tem de haver uma relação forte, tem que, 

nós temos que dar muito de nós, para perceber e entender as demências, acho 

eu…pronto e Muito carinho, eles precisam de muita presença, isso é o meu 

ponto de vista, não sei se está correcto, penso eu… 

 

reav positiva 

 

 

 

 

 

 

 

TENTATIVA DE 
CONTROLOvivencia 
relacional e sócio-
emocional – dialectica 
prestador de cuidados – 
doente 

sobreposição de 
responsabilidades 

 

vivencia relacional e sócio – 
emocional  - dialectica 
prestador de cuidados-
doente 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

com recurso a outros elementos? 

4 

Já li algumas coisas sobre a demência, mas é assim, olhe eu vou daqui Às vezes 

tão cansada que começo a ler e adormeço…mas agora vou ver se compro assim, 

algumas coisas sobre a demência, para ver se me debruçar mesmo, para ter mais 

conhecimento  

livros 

aspectos somato-emocionais 

inf/compreensão da doença 

Formações, colóquios…. 5 

Sim, sim, é assim, formação não temos muito, não há muita possibilidade de a 

gente ir, a formações, mas gostava muito de ter uma formação sobre, sobre a 

demência. 

insuficiencia de formação 

Com é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 6 

Não sei, se calhar vem como uma coisa inerente à idade, os idosos reflectem-se 

muito nisso. É uma coisa que é própria da idade, às vezes até muitos médicos 

“ah isso é próprio da idade”, não é, mas acho que sei lá, não sei se está 

correcto…mas eu também acho que é a idade que trás a demência, não é. Porque 

a gente também não vê pessoas muito novas com demência… 

atitudes sociais – positivas 
de normalização 
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O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e consequências? 

7 

É estarmos bem atentos, sei lá, À pessoa, ao seu dia-a-dia, e se existe algumas 

situações anormais, para agirmos no momento certo, penso eu, Eu até posso lhe 

contar uma situação, que tive um familiar que eu achava que ele tinha uma 

demência, eu com a minha inexperiência, achei que ele estava a ter ali uns 

sintomas diferentes daqueles… Porque eu também estava muito presente e achei 

que ele em determinados dias e horas, via-se de forma que não era habitual. 

Penso que a pessoa estiver, com aquela pessoa, dia-a-dia e não sei quê, vai-se 

apercebendo que não era normal e que qualquer que não esta bem… E de facto 

depois eu aconselhei-o para ir ao médico, e constatou-se que a pessoa tinha já 

uma demência, uma demência já avançada… Sintomas era esquecer-se da chave, 

muitas falhas de memória, regressava muito ao passado, tinha situações de 

humor, que tanto depressa ria como chorava, uma pessoa que activa, que andava 

de bicicleta, que fazia ginástica, deixou de fazer por medo, começou a ficar em 

casa com muito medo, e portanto não era normal. E de facto o médico disse-me 

“ele devia ter vindo há mais tempo, porque”, uma pessoa que tem 90 anos e 

questionei-o “o que nós podemos fazer”, e ele: “ nada, é a idade, a idade”… 

ATRIBUIÇÃO DE 
CONTROLO -estrategias – 
vigilancia 

identificação/avaliação 

 

percepção centrada na 
anormalidade 

 

 

 

 

esquecimento 

labilidade emocional 

alt de comportamento 

percepção centrada na 
acumulação progressiva de 
aspectos qualitativos e/ou 
quantitativos 

 

causas: idade 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

8 

Eu penso que sim, não eu acho que tenho a certeza que sim. Tento sempre aliviar 

tanto os familiares, como a própria pessoa, tento desmistificar essa situação. 

Fazer da pessoa como, vamos ajudar, vamos estar presentes, sim, sim. 

percepção de auto-eficácia 

Tentativa de controlo 
relacional relação com 
familiares – desmistificar 

tentativa de compromisso 
mal menor 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências? 

9 

A parte médica acho que é importante, e acho que tem que se saber escolher 

muito bem, pronto… no caso que eu contei, tenho a experiência, que a pessoa foi 
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A parte médica acho que é importante, e acho que tem que se saber escolher 

muito bem, pronto… no caso que eu contei, tenho a experiência, que a pessoa foi 

a 3 neurologistas, e foi horrível, pronto…a pessoa durante esse período esteve, 

foi a um, não acertou, uma carrada de medicamentos, “entupida de 

medicamentos”. Foi a outro e, cada vez a pessoa pior, é assim ficou num 

Alzheimer profundo, dependente para tudo, uma pessoa que não era assim, que 

começou com uns sintomas ligeiros e com a medicação e não sei quê, ficou num 

Alzheimer profundo, uma coisa horrorosa, pronto. Depois foi a um outro, retirou 

um deu mais outro, vez um reajuste, mais não sei quantos meses, e a pessoa cada 

vez mais afundada. Foi a outro, disse “temos muita pena, mas isto é da doença e 

não há nada a fazer”. É obvio que nós não ficamos por ali, obviamente e 

partimos para um psiquiatra, e de facto, se visse nem dá para acreditar, nem o 

próprio médico diz que não sabe o que se passou ali. Porque, esse caso teve uma 

melhoria, o que é ele fez, retirou toda a medicação dos neurologistas, e neste 

momento está só com o ebixa, e mais nada…  ah tem uma coisinha ligeira para 

dormir, porque tinha as noites um bocado agitadas, tem o bunil para dormir, e 

neste momento é uma pessoa, se conversar com ele é uma sabedoria, a fazer a 

sua vida, vê-se que está ali qualquer coisa, mas pronto, está completamente 

diferente. Portanto eu penso que aqui é preciso saber escolher, saber procurar, 

ver bem o tipo de médicos, pronto. Eu, é assim, Tenho horror a neurologistas, 

não sei, não gosto… acho que eles dão muita medicação e estudam pouco a 

pessoa, vão pouco, aprofundo muito pouco, é assim tudo muito superficial e no 

entanto…por acaso eu acompanhei este caso, e acompanhei ao psiquiatra, e ele 

fez-lhe ali uns exames que eu achei aquilo uma delicia, portanto ele foi à origem 

da infância dele… todos os testes que aplicou e ficou a perceber, pronto…   

 

Para além do neurologista e do psiquiatra, que outros elementos considera 

importantes no controlo da doença e das suas consequências? 

10 

Pronto todo a equipa, não é… se a pessoa está institucionalizada, acho que todo 

a equipa multidisciplinar, acho que é muito importante estar próximo, e apoiar, e 

acarinhar e fazer tudo o que for possível para aquela pessoa ter a sua vida 

normal, ou mais possível normal, acho que sim, acho que numa instituição como 

esta, acho que é super importante o nosso papel, o papel de cada um, não é  

atribuição de controlo 
equipa multidisciplinar 

tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
relacionais 

E a nível familiar, até que ponto considera importante?  11 
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Também acho que sim, ah isso também acho que é muito importante, a familia 

apoiar… E aqui tenho alguns casos, e reforço isso nas entrevistas, até nas 

admissões, os primeiros meses aqui, acho que é importante acompanhar a 

pessoa, se for possível todos os dias, acho que sim… lá tá a minha comparação 

com as crianças, porque acho que é a mesma coisa quando vamos colocar na 

escola, acho que é importante um acompanhamento, para não se sentirem que 

foram largados, e pronto… e mais nos idosos que tem a ideia “sou velho, já 

estou sem poder dar nada”. Acho que sim, que a família aqui tem, mas também 

tem que ser alertado para isso, e se não for muitas vezes fazem isso de forma 

inconsciente, não tem noção, da importância que é, estar presente nestes casos…   

reforçar o comportamento 
das familia 

 

atribuição de controlo à 
família  

 

 

tentativa de controlo 
aspectos sócio-emocionais 

 

limitações/insuficiência ao 
nível da competência das 
famílias 

Na fase actual, que tipo de estratégias é que tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

12 

Como já lhe disse, o meu papel aqui, tento acompanhar de facto a família, dar 

alguns conselhos que ache importantes, como também acompanhar muito a 

pessoa… tentar claro está, estar todos os dias, nem que seja para dar um 

beijinho, dar os bons dias, acho que…Pronto dentro do possível, e dentro do 

trabalho que tenho, que tento fazer isso, tento ir todos os dias ao piso, e tento 

todos os dias falar com um, se isso for possível…certos casos que estão muito 

ligados, e que me reconhecem facilmente… Não sei se conhece o sr T, o sr. T 

vê-me aquilo é uma paixão, ele vem ter comigo, com a dona R, a dona Q, que é 

uma doçura, está-me sempre a chamar para eu ir ao pé dela, vários casos…existe 

no piso boas relações e eu acho que isso é preciso dar muito de nós para 

conseguir, de certa forma para eles sentirem que tem ali alguém, que tem ali um 

apoio, que tem uma pessoa que gosta deles, que esta lá…eu gosto mais de estar 

no terreno do que papelada, d e aqui existe muita burocracia, de papelada, e eu 

acho que isso rouba muito tempo aos técnicos.  

aconselhamento aos 
familiares 

envolvimento no cuidado – 
empatia 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

 

 

 

reav positiva 

 

tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

critica incide sobre aspectos 
organizacionais – 
burocracia 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

13 

Acho que isso é mais para a parte da vossa área…  
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Como assistente social, como processo de institucionalização, o que lhe 

parece que deveria existir, o que é mais difícil de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? O que é mais relevante? 

14 

Nem sei…acho que aqui tentar minimizar, arranjar estratégias, nem sei…acho 

que devia existir um projecto com todos os técnicos, e cada um trabalhar uma 

parte, de estimulação, sei lá… em relação à instituição não sei… 

 

  projecto integrado 
multidisciplinar 

Toma medicação regularmente? 15 

Eu não, graças a deus, alias eu sou anti-medicamentos, detesto medicamentos…   

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

16 

No trabalho, em relação aos técnicos no trabalho aqui, é assim eu gosto muito de 

trabalhar com o gabinete de psicologia…em determinadas situações peço muita 

ajuda, ou a dr. C, ou dr, M, pronto porque acho que com as duas surge sempre 

duas ideias diferentes, vamos agir assim, vamos fazer assim ou não sei quê. 

Gosto muito de discutir muito com o gabinete de psicologia… 

articulação/interdependência 
entre profissionais 

 

relação exploratória – co-
construção de alternativas 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades diárias? 

Costuma planear algum tipo de actividade? Recurso a rotinas, recurso a 

formas criativas? 

17 

Planeamos fazemos, temos um plano mensal, mas pronto isto também, para nós 

e, tanto eu, como a minha colega, que ela esta com Tª e o Pº Piso e eu com o Qº  

e o Rº Piso e temos as auxiliares, ela tem duas, e eu tenho duas e portanto 

coordenamos, logo aí essa tarefa é difícil. Eu cheguei cá com muita boa de 

vontade, com muitas ideias, com muitas coisas e tudo foi por água, porque existe 

muita coisa de imprevisto, muitas situações em que as pessoas acham que nós 

não temos agenda, e que aparecem e tem ser atendidas, e muitas vezes tudo o 

que nós planeamos não é possível realizar. Aqui, como eu lhe disse existe muito 

aquele trabalho, de que eu não gosto tanto, que é de facto muita papelada, e 

pouco tempo no terreno, pronto. Que já tentei, eu e a minha colega, mudarmos 

isso e não conseguimos, está enraizado e são as normas da instituição e nós não 

planeamento 

coordenação 

 

 

imprevisibilidade de 
acontecimentos  

 

 

critica incide sobre aspectos 
organizacionais - burocracia 
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conseguimos alterar. Estamos sempre a tentar fazer coisas para eles, e não é 

possivel, ou porque a instituição não pode, em termos de actividades, que dantes 

por exemplo tínhamos 3 actividades por mês, até era pessoas que vinham 

gratuitamente, mas que a instituição tinha que dar um lanche, ou o transporte, e 

as vezes não é possível por outras coisas que são mais necessárias do que 

propriamente, acham, pronto, que são mais necessárias, do que propriamente ter 

uma actividade lúdica, mas pronto as regras são essas e nós vamos fazendo 

dentro daquilo que é possível. Mas tento sempre por fazer algo de diferente, algo 

que seja diferente e que seja bom para eles. Tentamos, agora andamos a ver se 

conseguimos fazer umas coisas diferentes, vamos ver se há tempo, se é possível. 

vivencia centrada em 
aspectos organizacionais – 
critica incide sobre aspectos 
organizacionais – 
inflexibilidade 

 

 

 

tentativa de compromisso 
mal menor 

tempo 

Como descreve as recomendações dos técnicos de saúde a quem tem 

recorrido, em termos de utilidade e ajuda para os seus problemas? 

18 

É assim, numa equipa multidisciplinar todas as opiniões são úteis, não é, temos é 

que chegar a um consenso e por vezes não se chega, pronto… mas acho que sim 

todos os técnicos com a sua sabedoria, com a sua formação, acho todas elas acho 

que são aproveitadas, é pena é que aqui, muitas das vezes o objectivo não é o 

utente… o técnico não tem como objectivo o utente, isso acho que é uma pena, 

por vezes é… 

 

aspectos relacionais 

 

 

identificação de 
comportamentos negativos 
de outros profissionais   

Costuma aderir a essas recomendações? (todas, algumas). Que motivos 

levam a aderir ou não? 

19 

Algumas, algumas, nem sempre…posso dar a minha opinião, porque é assim … 

eu sou um pouco esmagada… uma das coisas que eu não concorde, e tem havido 

algumas, e por isso tenho sempre pedido ajuda… é de facto as mudanças, que lá 

está… Eu acho que, e já falei várias vezes com o gabinete de psicologia, Eu acho 

que as mudanças, para este tipo de população acho que não é nada bom, e vocês 

sabem isso melhor de que ninguém. E de facto aqui, quando a pessoa não está 

tão bem, porque quando isto foi estruturado com esta, que definiram, não é, que 

tinha a ver, de acordo com o estado clínico da pessoa, e tinha que, conforme a 

pessoa vai caindo, a pessoa tem que mudar, eu não acho isso bem. O que eu digo 

sempre é que deve mudar se a pessoa quiser, se a pessoa tem de concordar, se 

ela quer ir de livre vontade, e aqui não tem havido por parte dos técnicos, se a 

equipa multidisciplinar – 
relações de força 

 

articulação/interdependência 
entre profissionais 

adesão parcial – depende da 
articulação dos imperativos 
instrumentais e a sua 
avaliação 
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Algumas, algumas, nem sempre…posso dar a minha opinião, porque é assim … 

eu sou um pouco esmagada… uma das coisas que eu não concorde, e tem havido 

algumas, e por isso tenho sempre pedido ajuda… é de facto as mudanças, que lá 

está… Eu acho que, e já falei várias vezes com o gabinete de psicologia, Eu acho 

que as mudanças, para este tipo de população acho que não é nada bom, e vocês 

sabem isso melhor de que ninguém. E de facto aqui, quando a pessoa não está 

tão bem, porque quando isto foi estruturado com esta, que definiram, não é, que 

tinha a ver, de acordo com o estado clínico da pessoa, e tinha que, conforme a 

pessoa vai caindo, a pessoa tem que mudar, eu não acho isso bem. O que eu digo 

sempre é que deve mudar se a pessoa quiser, se a pessoa tem de concordar, se 

ela quer ir de livre vontade, e aqui não tem havido por parte dos técnicos, se a 

pessoa está demente, vamos tem que ir para o piso para as demências, e vamos 

transferi-la quer ela queira, quer ela não queira… e por vezes eu sou das pessoas 

que digo que não concordo e aí… 

equipa multidisciplinar – 
relações de força 

 

articulação/interdependência 
entre profissionais 

adesão parcial – depende da 
articulação dos imperativos 
instrumentais e a sua 
avaliação 

 

 

 

critica incide sobre aspectos 
organizacionais – 
identificação de 
comportamentos negativos 
de outros profissionais 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? 20 

Sim, claro obviamente. Consoante os casos sim, por vezes sou a pessoa mais 

condescendente, pronto… desde que eu veja que aquilo é o mais correcto e que 

se aplica à pessoa. Algumas coisas que eu acho que não são tão correctas, mas 

numa equipa multidisciplinar, qual é a força de um elemento perante os outros 

que já estão, é difícil dar a volta. 

autonomia- articulação entre 
os imperativos 
instrumentais e percepção 
pessoal 

 

menosprezo/desvalorização 
critica incide sobre aspectos 
organizacionais - equipa 
multidisciplinar – relação de 
força 

Como vive hoje a doença? O que se alterou? Porque acha que se alterou? 21 

Acho que enriqueci muito ao obter conhecimento, pronto nesta forma, mais 

sobre a doença. Também tenho um bocado medo, preocupa-me a demência, por 

acaso preocupa-me, sei que existiu na minha família alguns casos, e preocupa-

me de certa forma, tento minimizar.  

reav positiva 

vulnerabilidade - medo 

antecipação negativa da 
doença no futuro  

Para alem desse enriquecimento pessoal, que outro tipo de consequências, 

positivas ou negativas, que identifica na sua vida como cuidadora?   

22 

Não acho que não houve, é assim, temos que aprender a conviver, cada vez mais 

na sociedade esta a existir, e acho que temos que aprender a conviver, acho que 

temos que aceitar de certa forma, estes tipo de problemas…Temos que estar 

preparadas para aceitar 

reav positiva 

O que mais a preocupa? 23 

Tipo, os cuidados a estas pessoas, de certa forma, acho que é isso, os cuidados…  
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Quais são hoje as suas maiores necessidades? 24 

Acho que a pessoa tem que estar preparada, tem de saber muito bem aquilo que 

esta a fazer…eu acho que aqui é muito a falta de formação, aqui quer dizer, 

pronto neste tipo de situações, existe algumas pessoas que entendem muita das 

demências, que sabem como cuidar, como estar, isto ao nível dos técnicos e de 

auxiliares, enfim, mas existe muitas pessoas que não sabe… é assim eu acho que 

também não é só o saber, mas também tem a ver com a própria pessoa, porque 

as vezes a pessoa até pode saber, mas não está ali, mas não está para isso, não, 

pronto não lhes diz nada “estas demente, olha não sei quê vamos tratar-te 

assim…”. Neste campo, deveria ser, tipo as pessoas que cuidam, acho que isso é 

difícil de mais, mas as pessoas que tratam deste tipo de população que deviam 

ser bem analisadas, uma entrevista ao pormenor, para ver se a pessoa tinha perfil 

para ser cuidadora, ou para estar numa instituição com este tipo de população. 

Acho que Isso era o ideal, assim como em todas as profissões, acho que todos 

devíamos de ser bem analisados, sei lá devia haver um método, enfim se tens ou 

não perfil para ser assistente social, és, senão tens o que vais para lá fazer, não 

vais ser um bom profissional. Na minha formação tive alguns professores, que 

diziam que olhavam para muitos, e que diziam que não iam ser bons assistentes 

sociais. Já tive ligada ao ensino, e de facto vi situações aberrantes, que as 

pessoas estão ali para ganhar o seu ao fim do mês, mas aquilo não lhes diz nada, 

e portanto não são conseguem ser bons profissionais, não se conseguem 

entregar, aqui existe a mesma coisa, se a pessoa não estiver preparada, se não 

estiver dentro dela, disponível, não consegue ser.  

falta de formação 

 

 

 

 

 

necessidades de cuidados 
especialidados – 
competencias relacionais e 
sócio-emocionais 

necessidade de cuidados 
especializados – avaliação 
dos cuidadores 

 

 

 

 

 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve alteração? 

25 

Sempre à minha família, pronto, família e amigos, tenho um bom leque de 

amigos graças a deus. Enfim aqui dentro da instituição também tenho, em 

relação ao trabalho, e existe bons profissionais aqui também, gosto imenso de 

trabalhar com eles, em relação aos casos, e não sei quê, são pessoas que se vê 

que trabalham com gosto. E o meu suporte é de facto a minha família, tenho uma 

óptima família, tenho uns bons filhos, uns bons pais, um bom marido, graças a 

 

apoio instrumental - 
profissionais 

 

apoio emocional -familia 
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deus. Acho que isso também é importante, para pessoa ser um bom profissional, 

e depois face a análise, às vezes de determinadas pessoas, e quando venho a 

saber que “é assim, é assado” e ai esta, a razão, porquê do mau profissional 

também, acho que é uma das coisas importantes, é nós estarmos bem com a vida, 

com a nossa vida, para ser um bom técnico. 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde e 

familiares? Pode falar sobre um pouco sobre isso? 

26 

Pronto, como lhe digo, graças a deus, eu não acho que eu, que não tenho aqui. 

Mais um que outros que tenho mais empatia e temos que aceitar isso, mas 

também consegue-se ver, não é…aqui acho que me dou bem com todos os 

técnicos, à excepção de certas coisas nas reuniões multidisciplinares, que se eu 

não estou a favor, se não vou, a ideia das pessoas é logo estou contra, as pessoas 

às vezes não percebem muito bem o meu papel aqui, se estou aqui como 

assistente social é para os defender, e para achar o que é melhor, e às vezes não 

chegam…mas penso que isso depois não sai das reuniões. Porque em relação aos 

utentes, isso vê-se, acho que eles gostam muito de mim, até pode constatar, 

perguntando a alguns deles, não sei. Em relação aos familiares, tenho uma 

óptima relação com todos eles, pronto, mesmo em relações a problemas que a 

instituição tem, e que eles nos procuram e que confiam em nós, mas nós também 

não conseguimos resolver, porque as normas são estas, lá está, e não 

conseguimos dar outro tipo de resposta que eles queriam, mas fica uma boa 

relação. Tento aconselhar até à última aquilo que eu possa ajudar resolver… Eu 

penso que sim, tenho uma boa relação, agora também se consegue ver que 

aquela pessoa não vai muito consigo e isso fica de lado, por acaso que duas 

pessoas que sinto, que uma boa, que não houve ali aquele click, não é, mas isso 

para mim também não significa nada, tenho que aceitar…não foi que eu tenha 

dado uma má resposta, ou que fosse indelicada, Não há, e isso é próprio do ser 

humano…Já me questionei, e perguntei porquê, mas não consegui obter resposta 

da minha parte o porquê…e penso que isso é normal, e em termos gerais dou-me 

bem com toda a gente, aliás, eu tenho 29 anos de serviço, tive no ministério de 

educação, eu vim para aqui porque o ministério não precisava de assistentes 

sociais, e tive sempre relações muito fortes e relações muito boas. Eu já me 

 

relação emocional de 
identificação, rejeição 
emocional 

 

menosprezo do seu papel e 
função por parte de outros 
profissionais 

 

reav positiva: expressão de 
afecto 

 

discurso positivo 

critica incide sobre aspectos 
organizacionais – 
inflexibilidade 
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Pronto, como lhe digo, graças a deus, eu não acho que eu, que não tenho aqui. 

Mais um que outros que tenho mais empatia e temos que aceitar isso, mas 

também consegue-se ver, não é…aqui acho que me dou bem com todos os 

técnicos, à excepção de certas coisas nas reuniões multidisciplinares, que se eu 

não estou a favor, se não vou, a ideia das pessoas é logo estou contra, as pessoas 

às vezes não percebem muito bem o meu papel aqui, se estou aqui como 

assistente social é para os defender, e para achar o que é melhor, e às vezes não 

chegam…mas penso que isso depois não sai das reuniões. Porque em relação aos 

utentes, isso vê-se, acho que eles gostam muito de mim, até pode constatar, 

perguntando a alguns deles, não sei. Em relação aos familiares, tenho uma 

óptima relação com todos eles, pronto, mesmo em relações a problemas que a 

instituição tem, e que eles nos procuram e que confiam em nós, mas nós também 

não conseguimos resolver, porque as normas são estas, lá está, e não 

conseguimos dar outro tipo de resposta que eles queriam, mas fica uma boa 

relação. Tento aconselhar até à última aquilo que eu possa ajudar resolver… Eu 

penso que sim, tenho uma boa relação, agora também se consegue ver que 

aquela pessoa não vai muito consigo e isso fica de lado, por acaso que duas 

pessoas que sinto, que uma boa, que não houve ali aquele click, não é, mas isso 

para mim também não significa nada, tenho que aceitar…não foi que eu tenha 

dado uma má resposta, ou que fosse indelicada, Não há, e isso é próprio do ser 

humano…Já me questionei, e perguntei porquê, mas não consegui obter resposta 

da minha parte o porquê…e penso que isso é normal, e em termos gerais dou-me 

bem com toda a gente, aliás, eu tenho 29 anos de serviço, tive no ministério de 

educação, eu vim para aqui porque o ministério não precisava de assistentes 

sociais, e tive sempre relações muito fortes e relações muito boas. Eu já me 

formei com 40 anos, e então na faculdade com todos os professores ficou um 

laço forte, porque eu também sou assim, uma pessoa de laços fortes, de 

entrega…eu acho graça porque eles aqui no gabinete de psicologia, dizem-me 

que eu sou pessoa pura, uma pessoa de terra-a-terra, os meus amigos estão 

sempre a dizer isso, a dr C diz algumas vezes “a madre Teresa de Calcutá, 

também com a minha formação, com a minha filosofia de vida e pronto, graças a 

deus tive umas boas bases….  
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centrada em aspectos 
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qualidades pessoais  

Neste momento, como é a sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/ sentir melhor? Como faz para se sentir melhor? 

27 

Cada caso é um caso, tento analisar, não é, cada caso. E dentro daquilo que eu 

conheço, tento dar o meu melhor, e pronto tentar minimizar a situação. E se for 

preciso entregar-me mesmo de alma até que a pessoa se sinta melhor. Vários 

envolvimento no cuidar 
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Sim, se calhar fazia sentido, mas com a crise que estamos a enfrentar, não é, e 

que as instituições também enfrentam, como eu digo que as pessoas, realmente, 

que tem os estudos, mas que não estão no sítio certo… acho que não é possível 

realizar determinadas coisas, com o tipo de sociedade que temos, não é…as 

coisa agora é tudo muito apressado, mesmo as coisas que nós fazemos aqui, não 

é, com este tipo de pessoas, ainda ninguém consegui-o perceber o nosso tipo 

trabalho, e por vezes é desvalorizado o trabalho da assistente social, porque as 

pessoas acham que nós não fazemos nada, e que nós não temos, pronto não 

fomos, aquilo que é mais importante é o facto de ser enfermeira, médico, e o 

resto não interessa, para quê?, e às vezes o tratamento que eles dão, às pessoas, e 

não sei quê, são papeis… no processo de admissão, acho que devia de haver 

outro tipo de entrevista, outro tipo de admissão, outro tipo de 

acompanhamento…e às vezes eu vou para casa, eu e já tenho conversado com a 

minha colega, as duas temos e fomos do mesmo instituto, com professores 

comuns, a mesma formação e todos com ideias diferentes e maneira diferentes e 

de interpretar, e já temos conversado e sentimos uma frustração… uma 

frustração, porque é assim, não estive uma preparação de 4 anos e meio, que por 

vezes dar com coisas aqui, que eu acho que são…mas pronto enfim temos que, 

como o director clínico “temos que fazer o possível para sobreviver”, contra os 

nossos princípios, a nossa maneira de ser, com a nossa formação, mas não 

conseguimos mudar, mas tem sido uma luta mas não conseguimos mudar, e 

temos que continuar… 

vivencia centrada nos 
aspectos organizacionais – 
critica incide sobre 
sociedade 

 

 

 

menosprezo do seu papel e 
valor por parte de outras 
pessoas 

 

critica incide sobre aspectos 
organizacionais – 
burocracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentativa de compromisso 
mal menot 

O meu trabalho também passa um pouco por aí…Até que ponto é que a 

medicina e a enfermagem, que de certa forma essa linguagem comum, que é 

valorizada, e tem um peso forte nas instituições. E até que ponto…  

30 

E o resto, tipo psicologia, tipo assistência social, porque a fisioterapia também é 

vista como uma recuperação, um pouco a terapia ocupacional que também é um 

pouco retirada… não é. Eu acho, e cada vez mais que nós devemos lutar, fazer 

ver, e reconhecer que o nosso trabalho é interessante, e que também…mas é 

difícil, e vai ser um processo, não sei que daqui a uns anos as pessoas valorizem 

mais o que é a psicologia, o que é o facto de ser assistente social…ainda por 

cima numa instituição militar, ainda mais dificuldade do que qualquer outro… 

 

 

menosprezo do seu papel e 
valor 

 

 

critica incide sobre aspectos 
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mas vai-se tentando, dentro do que é possível resolver da melhor maneira…as 

vezes vou daqui, e levo para casa os problemas, e tenho algumas colegas que me 

dizem “ah tu vives muito os problemas e não pode ser”, se calhar até estão 

correctas e por vezes vou para casa, e choro baba e ranho, “como é que possível” 

e martirizar-me, para quê?... As regras são essas e eles só vêem as regras, mas 

vamos tentando fazer… 

organizacionais – regras 
inflexíveis 

evitamento 

 

 

tentativa de compromisso 
mal menor 
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Código:CFS03 

O que sabe actualmente sobre a doença, o que pensa sobre a doença (ao 

nível da gravidade, das causas, das consequências e da sua evolução)? 

1 

A demência é uma degradação cognitiva, não é… Ao longo do tempo a 

pessoa, o doente vai perdendo capacidades cognitivas e acaba por não ter, 

não ter… não se lembrar da sua vida passada, ou pode ter falhas de memória 

a curto prazo ou de longa duração…É assim nós só temos que perceber até 

que ponto a pessoa se lembra, se consegue reconhecer as pessoas, não 

consegue, Se consegue lembrar de factos recentes ou da infância. E temos 

que perceber até que ponto a pessoa tem capacidade de satisfazer as suas 

necessidades básicas, temos que perceber isso para depois estabelecer 

intervenções de forma a satisfazer as necessidades que as pessoas tenham. 

identidade: degradação cognitiva 

evol: perdendo capa cognitivas 

consequencias: alt cognitivas 

 

 

PERCEPÇÃO 
CIENTIFICA/CULTURAL 

Ao nível da causa, e da gravidade da doença? 2 

Ao longo do tempo a pessoa vai ter um grau de dependência maior, e por 

isso vai necessitando ao longo da evolução da doença, vai tento Um grau de 

dependência maior, necessitando por isso de mais cuidado. De um maior 

nível de cuidados.  

consequencias: perda de 
autonomia funcional 

 

dependência de terceiros 

Ao nível das causas o que sabe actualmente? 3 

A demência tem a ver com a degeneração cognitiva, com alterações 

neurológicas. 

atributos da doença : causas 

Sempre pensaste assim, ou inicialmente pensavas de outra forma? 

Houve alguma mudança, a que deve essa mudança? 

4 

É assim aquilo que sei hoje, em termos dos cuidados ao doente isso evolui 

bastante, não é. Uma coisa é nos termos conhecimento da doença, outra 

coisa é estar em contacto com pessoas com demência, e que tenhamos que 

definir um plano de intervenção perante diferentes pessoas, com diferentes 

necessidades 

 

articulação teoria-pratica 

intervenção centrada nas 
necessidades individuais 

Recorreu alguém para receber informação? Profissional de saúde, ou 5 
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outros recursos? 

É assim eu também trabalho na neurologia, e por isso já tenho alguma 

experiênia de alguns doentes com demência. Eu quando comecei a trabalhar 

foi num lar, e posteriormente na neurologia, só depois é que vim para aqui, 

por isso já tenho algum contacto com doentes com demência. 

experiencia dentro da área - 
especialidade 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 6 

A demência é vista como os malucos. As pessoas que não estão bem, que 

perderam totalmente a noção do que é a realidade, e…mas no geral é mesmo 

os malucos. Eu oiço imenso esses comentários no hospital, por parte dos 

familiares de outros utentes. 

 

identificação de atitudes de 
preconceito social/discriminação 
negativo 

Até que ponto sente controlo sobre a doença? Ou por outro lado 

considera eficaz nas acções que tem implementado no controlo? Ou que 

outros elementos considera importantes nesse controlo (médicos, outros 

técnicos de saúde, família, amigos, ou outros elementos que considere 

importantes)? 

7 

É assim a família e os amigos são sempre muito importantes para relembrar, 

ou  pelo menos para manter as vivencias que a pessoa ainda mantém 

presentes, para Manter essas vivências. A família é sempre um cuidador 

indispensável neste processo e que acaba sempre, por ter que estar presente, 

e por… tem vezes que a família não consegue perceber, mas realmente é 

muito importante. Nota-se que nestes utentes que existe familiares que os 

vêem visitar que eles não conhecem, mas também não se esforçam e os 

familiares que vêem também não sabem muito bem como lidar com os 

familiares, com os utentes. É sempre importante nós estimularmos a pessoa 

com demência, estimularmos a sentir-se útil em qualquer tipo de actividade, 

nem que seja na prestação de cuidados básicos, o auto-cuidado. O 

importante é que não percam algumas funcionalidades, e que se sintam 

sempre envolvidos em actividades. 

atribuição de controlo a familia 

 

 

discurso negativo em relação à 
familia – incompreensão 

insuficiencia de competencias: ao 
nível da conh da doença; 
estrategias de confronto 

tentativa de controlo auto-
cuidado: aspectos instrumentais 
reforço da autonomia: 

auto-cuidado 

reforço da autonomia 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (total ou parcial) 8 
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sobre a doença, quer ao nível dos sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e suas consequências? 

É assim, nós não conseguimos controlar muito bem os sintomas. Podemos é 

tentar contornar, agora controlar não, eu julgo que não. Só a minha acção, 

não…controlar os sintomas não. Podemos adaptar estratégias para contornar, 

agora controlar não.  

ausência de controlo parcial 

 

Nessa forma de contornar os sintomas, considera que tem sido eficaz 

naquilo que tem feito para controlar a doença? 

9 

Em algumas situações, há situações em que se torna muito difícil contornar. 

Mas outras situações que sim, tentamos por exemplo, a pessoa está 

deprimida porque tem um determinado motivo para estar deprimida. Sente-

se isolada, sente-se abandonada, como há bastantes utentes que se sentem 

abandonados aqui, sentem que a família os despojou cá. E às vezes estão 

deprimidos, nós só temos é que canalizar toda a atenção da pessoa para uma 

actividade diferente, para tentar perceber em que é que essa pessoa se sente 

útil e conseguir concentrá-la numa actividade, de forma a que ela não esteja 

concentrada na ideia de estar abandonada. 

ambivalência 

 

compreensão/descentração  

discurso negativo da familia 

 

distracção 

TENTATIVA DE CONTROLO 
RELACIONAL E SOCIO-
EMOCIONAL 

Que outros elementos é que considera importantes no controlo da 

doença? 

10 

O médico, o psicólogo, a fisiatra, a psiquiatra, o neurologista atribuição de controlo aos 
profissionais 

Que acções de confronto é que implementa? Quais são os problemas que 

identificas como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver?  

11 

Os problemas assim mais importantes são as necessidades do auto-cuidado, 

da alimentação, do divertir-se. 

necessidades básicas 

Que estratégias utiliza para confrontar a doença? 12 

No auto-cuidado, por exemplo tentamos sempre estimular a pessoa, a 

desenvolver o máximo de actividades que consiga e o que não consiga 

tentamos sempre relembrar como se fazia…e tentar, isto é contínuo, temos 

reforçar a autonomia 

tentativa de controlo centra-se nas 
funções básicas e instrumentais 

envolvimento no cuidado: 
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No auto-cuidado, por exemplo tentamos sempre estimular a pessoa, a 

desenvolver o máximo de actividades que consiga e o que não consiga 

tentamos sempre relembrar como se fazia…e tentar, isto é contínuo, temos 

que estar sempre a dizer como se faz, Estar sempre a explicar, mas tem que 

ser uma intervenção assim, temos que estar sempre, é lógico que as pessoas 

não se lembram. Como se faz uma determinada actividade, não se lembram 

e pronto…E isso causa-lhes um certo stress às pessoas e ficam deprimidos 

porque não se lembram…Mas nós temos que tentar ajudar, mas não dizer é 

assim, é assim, é assim. Explicar vamos fazer assim, de forma a pessoa 

também não se sinta incapaz de realizar as actividades, temos que tentar é 

estimular. Os maiores problemas da pessoa com demência é ao nível das 

actividades básicas 

reforçar a autonomia 

tentativa de controlo centra-se nas 
funções básicas e instrumentais 

envolvimento no cuidado: 
sistematização 

 

 

EXPLICAÇÃO: 

 

actividades básica 

Identificas esse problema como mais relevante? 13 

É aquele que eu tenho maior intervenção.  

Qual o problema decorrente da doença que identifica como mais difícil 

de resolver? 

14 

O maior problema é mesmo, a pessoa estar confusa, e não perceber que as 

intervenções que nós estamos, por exemplo em fases bastante avançadas da 

demência, as pessoas não percebem o tipo de intervenção que estamos a ter, 

qual é o objectivo, embora nós possamos explicar mas continuam sem 

perceber. E às vezes torna-se um bocado complicado ter determinadas 

acções, quando as pessoas estão confusas, desorientadas, e por vezes, e 

agora estou-me a referir em termos hospitalares, temos que tomar algumas 

medidas de prevenção de acidentes, que os doentes não percebem, como é 

lógico, e que as famílias também não percebem. Como, por exemplo temos 

que imobiliza-los e isso para eles é muito complicado. A fase que, e não 

gosto imobilizar os doentes, mas é necessário, é necessário, mas é mesmo 

quando eles estão assim mais agitados, é quando eu sinto maior, não é 

dificuldade em gerir a situação, porque pronto tem que ser, tem que ser…é 

um bocado complicado ter que imobilizar uma pessoa, e pronto e ficamos 

sempre…não é bom mas tem que ser… 

confusão 

 comunicação com o doente 

 

 

confução/desorientação 

incompreensão das intervenções 

prevenção de acidentes 

familia: incompreensão 

estrategias comportamentais de 
preveção . imobilização 

auto-controlo: centrada em 
imperativos instrumentais 

Já sentiu necessidade de tomar medicação regularmente? 15 
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Já houve um período que comecei a tomar um ansíolitico, mas não correu 

bem; depois comecei a tomar um anti-depressivo mas também não correu 

bem. 

terapia medicamentosa  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

16 

Faço tudo de forma independente…  

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades diárias? 

Se costuma planear algum tipo de actividades? Se tem alguma 

autonomia,  

17 

É assim em termos, estou como enfermeira adjunta, não estou assim tanto na 

prestação de cuidados. Estou, vou planeando a acções de enfermagem com 

os colegas, porque está um colega que está na prestação de cuidados; Faço 

essencialmente manhãs, e colabora com o colega, tenho algumas 

intervenções, claro, mesmo independentes, outras são de colaboração com o 

colega. Mas em termos de enfermagem são independentes. Depois temos 

acções interdependentes como a medicação e esse tipo de intervenções. Mas 

somos nós que planeamos, em colaboração, normalmente em colaboração, 

porque estamos dois, eu principalmente estou na parte da gestão. E vou 

colaborando, mas não de forma tão presente com o colega.  

 

coordenação/planeamento 

apoio instrumental – colaboração 

 

interdependência  

tarefas instrumentais - gestão da 
medicamentação 

planeamento 

coordenação 

colaboração – aspectos 
instrumentais 

O plano está previamente organizado?    18 

É assim, quando nós chegamos de manhã, nós nunca temos um plano feito, 

pronto nós recebemos o turno E a partir daí temos que estabelecer as nossas 

intervenções; e temos é que saber definir as intervenções prioritárias, e essas 

são logo definidas e são executas, tudo o que acontecer posteriormente isso 

são intervenções que nós definimos no momento… 

 

RESOL PLA DO PROBLEMAS 

Ate que ponto considera as recomendações dos diferentes técnicos de 

saúde a quem tem recorrido, em termos de utilidade e ajuda na 

resolução dos problemas? 

19 
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Quando surge qualquer tipo de alteração com os doentes, nós fazemos 

questão de dar conhecimento à equipa multidisciplinar, provavelmente não a 

todos os técnicos porque à coisas que são exclusivas do conhecimento 

médico, por exemplo, ou da psiquiatra. Mas nós fazemos questão sempre de 

qualquer tipo de alteração dar conhecimento ao dr. Porque acho que temos 

que trabalhar em equipa, só assim é que o doente terá uma melhor qualidade 

de vida. 

interdependência – comunicação 
articulada com outros 
profissionais 

Relacionamento 
contratual 
diferenciada 

 

valorização do trabalho em equipa 
– qualidade de vida 

Em relação ao médico como considera as recomendações em termos de 

utilidade e ajuda na resolução dos problemas?  

20 

Todas as indicações do dr., são cumpridas claro e discutimos situações. relacionamento contratual 
diferenciada 

Costuma aderir a todas ou algumas recomendações? Qual o motivo que 

a leva a aderir? 

21 

Regra geral, sim aderimos às recomendações do dr, até porque nós… o dr 

como médico é muito acessível, É nos temos um (a)vontade, nós 

enfermeiros com dr, temos um grande (a)vontade para discutir as 

situações…Não só ele dizer, dar uma indicação, mas discutir essa indicação, 

que às vezes não é a mais adequada,  assim como a nossa opinião não é a 

mais adequada… Mas discutimos sempre em conjunto, sempre em equipa 

adesão parcial – co-construção de 
alternativas 

 

É difícil cumprir as recomendações? 22 

Não  

Em relação aos restantes técnicos é difícil? 23 

Não, temos é que trabalhar em equipa valorização do trabalho 
multidisciplinar 

Como descreve hoje a sua vivência? Quais as consequências que 

identifica na sua vida pessoal, profissional e social? Como vive hoje a 

doença? 

24 

É assim, após algum contacto com estes doentes, nós criamos sempre alguns 

laços de afectividade…é um bocado complicado estar a executar 

 

vivencia centrada em aspectos 
relacionais e sócio-emocionais 
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determinadas intervenções sem, sem pensarmos na pessoa, assim como 

executar técnicas pura e simplesmente, executar técnicas sem estar a pensar 

na pessoa. Isso é bastante complicado, mas realmente Não sinto qualquer 

diferença em mim… se calhar tenho uma maior tolerância com as outras 

pessoas, consegui desenvolver isso… também com as outras pessoas na 

minha vida fora do trabalho, pronto consegui desenvolver isso… tenho uma 

maior paciência, por assim dizer, porque nós temos que estar ali com a 

pessoa e não é ter uma conversa coerente, a maior parte das vezes, porque 

não tem um discurso coerente… mas não consigo identificar grandes 

problemas em ou consequências da minha intervenção, e da minha 

interacção com doentes com demência… 

 

 

reav positiva 

Referiu que consegui-o desenvolver a capacidade de tolerância. A que se 

deve essa mudança? 

25 

É assim, por vezes nós não temos tanta…inicialmente pronto quando 

começamos, isto quando comecei a trabalhar, antes de vir para cá…Não 

estamos tão despertos que as pessoas necessitam de muito mais tempo 

…Temos que ter uma maior tolerância, mais paciência, por assim dizer que 

não é bem paciência mesmo…Temos que dispender a maior parte do 

tempo…e acho que isso foi feito de forma natural… se calhar às vezes 

irritava-me com maior facilmente, mas irritava-me a mim, Nunca 

demonstrei isso aos doentes, isso não…consigo controlar isso, por mais 

chateada e irritada não transmito isso aos doentes…Mas é assim também 

estagiei em psiquiatria, adorei psiquiatria, gosto mesmo deste tipo de 

doentes 

 

 

necessidade de cuidados centrados 
na pessoa: centrados em aspectos 
relacionais e sócio-emocioanis 

 

 

auto-controlo 

 

reav positiva 

O que hoje mais a preocupa? 26 

as minha preocupações…em relação aos doentes, cada vez o nível médio de 

idade vai aumentando e cada vez ele vão necessitar de maiores cuidados… 

acho que a sociedade ainda não esta desperta para esta situação, e vão 

precisar de mais profissionais que também julgo que a sociedade não está 

assim muito desperta… o que me preocupa é que as pessoas estão a ficar 

cada vezes mais dependentes e que os recursos humanos não estão a ser 

 

insuficiencia/limitaçãoes de 
recursos 
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as minha preocupações…em relação aos doentes, cada vez o nível médio de 

idade vai aumentando e cada vez ele vão necessitar de maiores cuidados… 

acho que a sociedade ainda não esta desperta para esta situação, e vão 

precisar de mais profissionais que também julgo que a sociedade não está 

assim muito desperta… o que me preocupa é que as pessoas estão a ficar 

cada vezes mais dependentes e que os recursos humanos não estão a ser 

suficientes para… 

 

insuficiencia/limitaçãoes de 
recursos 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 27 

É assim, acho que os profissionais de, as auxiliares necessitam de alguma 

formação..,agora é assim eu vou constantemente, vou-me actualizando por 

assim dizer…tudo o que haja sobre doentes com demência, vou 

pesquisando. 

necessidade de formação 

 

inf/compreensão da doença 

Que tipo de recursos de informação recorre? 28 

Por norma vou a acções de formação, simpósios… recursos de inf: formações – 
simpósios 

Quais é que são hoje a(s) sua(s) fontes de suporte? Se são diferentes do 

passado a que se deve essa mudança?  

29 

Habitualmente à minha chefe, à minha chefe do hospital, porque…nós por 

norma partilhamos as experiências… as experiências que vamos tendo e as 

necessidades, temos algumas reuniões periódicas…e por norma quando 

temos um problema recorremos à nossa chefe…porque ela é uma pessoa que 

nos está sempre a incentivar…e todos os problema que nós temos para ela 

não é nada, então ela tenta-nos explicar que o nosso problema comparado 

com, não é nada…    

apoio emocional – chefe 

partilha de exp, de soluções 

procura de apoio emocional –  

relativização mal menor: 
comparação com outras sit 

Neste momento como é a sua relação com os diferentes profissionais? 

Pode falar um pouco sobre isso? 

30 

É assim, é uma relação de entreajuda do processo terapêutico do doente…é 

uma boa relação, julgo que conseguimos definir estratégias de forma a que o 

doente tenha uma melhor qualidade de cuidados. 

exploratória – co-construção de 
alternativas 

Em termos de consequências na tua vida pessoal, profissional e social? 31 

Como mais relevante, pelo facto de estar aqui a trabalhar é de não ter tempo 

para nada, porque estou a fazer dois horários completos então acabo por não 

ter muito tempo… a nível pessoal…não identifico, porque consigo, nem 

sempre, distinguir o trabalho da minha vida pessoal.  

restrição de tempo livre 

 

 

auto-controlo 
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Neste momento o que faz para viver melhor? 32 

Habitualmente, sempre me foi incutido isto quando entras no trabalho auto-controlo 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

33 

É assim, aqui eu considero que os utentes de alguma forma, estão afastados 

da suas casas, das suas famílias, e de alguma forma eles sentem isso…eu 

considero que eles sentem isso, e que principalmente nas épocas festivas eles 

sentem muito a falta dos familiares, porque isso vê-se que à utentes, eu estou 

aqui há um ano e 2 ou 3 meses, e à utentes que há meses que não tem uma 

visita… e eu julgo que por mais que eles não reconhecerem a pessoa, ficam 

felizes por ter uma visita, por alguém estar, é assim nós só temos é que… a 

minha opinião é que temos que tentar dar o máximo de acompanhamento e 

apoio a este tipo pessoas, porque realmente estão afastados da família, e 

muitos deles não tem qualquer tipo de contacto com a família, meses. E 

então nós acabamos por ser a família deles, porque somos nós que estamos 

presentes e temos que ter em conta que para eles temos uma grande 

importância, apesar de quando eu saio daqui, trabalho é trabalho, e a minha 

vida pessoal é a minha vida pessoal, mas não consigo ser indiferente aos 

doentes. 

ausência de apoio familiar 

 

 

 

 

tentativa de controlo centrada nos 
aspectos relacionais e sócio-
emocionais 

 

ausência de apoio familiar 

ASPECTOS RELACIONAIS 
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O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai 

evoluir)? 

1 

eu sei pouco nesta área, sou franca, e estou a lidar pela primeira vez aqui, no 

samed, com a demência…mas agora vou percebendo algumas coisas, o uso dos 

talheres, como eles se alimentam sozinho…mas não tenho muita experiencia 

nesta área 

insuficiência de conh 

TENTATIVA DE 
CONTROLOvivencia 
centrada nos aspectos 
instrumentais 

pouca exp na área 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? 2 

Vou assistindo alguns congressos, uns cursos pequenos, tenho lidado com 

algumas terapeutas, mas dentro desta área também o tempo é pouco… 

congressos; formações; 

profissionais 

necessidade de tempo -
pouco tempo 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 3 

 De uma forma muito confusa, penso eu. Mesmo das próprias auxiliares, das 

enfermeiras. eu penso que nós aqui não estamos vocacionados para este tipo de 

doença. Nós tirando os psicólogos, não é, eu estou a falar relativamente a parte 

médica, a enfermeiros, a mim, nutricionista, acho que nós não temos muita 

formação. Precisamos todos de mais formação, todos, nesta área 

Confusão 

insuficiência de formação 
dos profissionais 

 

NECESSIDADE D 
FORMAÇÃO 

E relativamente às pessoas de uma forma geral? 4 

Isso não lhe sei dizer…  

O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

5 

Eu tenho tentado melhorado bastante, porque eu tenho me apercebido  aqui, que 

eles tem uma certa dificuldade em eles se alimentarem, isto na minha área. Eu 

tenho tentado sobretudo conseguir, ajudar a alimentação o mais possível, com 

pratos triturados, pratos picados, porque eles tem muita dificuldade, em muitas 

vezes conseguir espetar a carne com o garfo, Ou comem com a faca em vez da 

colher. Eu tenho tentado passar logo para pratos triturados para diminuir o 

centrada em aspectos 
concretos 

consequencias: dificuldade 
em alimentação 

tentativa de controlo 
centrada nas funcionalidade 
básicas 

Tentativa de controlo de 
processos fisiológicos e 
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sofrimento deles, e Sintomas que muitas deles tem de gastrites e úlceras. Mas 

sempre com o apoio da enfermagem, que vão sempre passando informação de 

como é que eles vem ao nível do hospital, de como e que eles vão evoluindo 

aqui dia a dia. Tenho tentado também, nesse aspecto tudo o que é carne com 

molhos, enviar molhos individualizados, porque eles entornam muito a alimenta 

aquilo fica muito com mau aspecto, por vezes também não existe colaboração no 

piso, para transmitir, e incentivar e para lhes explicar que aquilo são tacinhas de 

molhos, que eles podem ou não adaptar ao peixe, a carne, conforme eles 

queiram. A dificuldade também passa por ai, nesse sentido, mas tenho tentado 

melhorado ao máximo que posso, mesmo em termos de frutas, vem tudo 

descascado, tudo partidinho, já preparado para eles se adaptarem o mais 

facilmente, ao tabuleiro e as condições onde vem a alimentação… 

psicológicos diferenciados 

consequencias: gastrites e 
úlceras 

resol plan do probl –  

articulação com outros 
profissioanis – comunicação 

tentativa de controlo 
centrada na funcionalidade 
básica 

identificação de 
comportamentos negaticos 
de outros profissionais – 
pouca colaboração 

tentativa de controlo 
centrada na funcionalidade 
básica 

Considera que tem eficaz nas acções que tem desenvolvido para combater a 

doença? 

6 

Sim, sim, sim… eles agora também tem tido suplementos alimentares, porque 

muitos deles derivado à demência, alimentam-se muito mal…então nós temos 

produtos da nutricia, com bastante reforço proteico e energético fornecidos pelos 

enfermeiros, e pelas auxiliares para conseguir equilibrar a alimentação deles e 

construir aquilo que eles não comem. 

percepção de auto-eficácia 

tentativa de controlo 
centrado nas funções 
orgânicas   

articulação com outros 
profissionais 

Que outros elementos considera importantes no controlo da doença e das 

suas consequências (médico, técnicos de saúde, família, outros elementos 

que considere importantes)? 

7 

A psicologia, a psiquiatria, eu acho que a animadora, que nós neste momento 

não temos aqui, acho que lhes fazia falta, pois eles passam muito tempo ali 

sentados… Eles passam muito tempo ai sem fazer nada, sem uma animação 

muitas vezes…Mais participação das terapeutas ocupacionais, eu acho ali com 

eles…Eu sinto que eles ali estão muito isolados, muitas vezes, mesmo a hora das 

refeições está só ali o enfermeiro, e as auxiliares, não há ali outro apoio de outro 

técnico, passar ali, de vez em quando, às horas das refeições, para os incentivar e 

ajudá-los. Mesmo eu os ajudo a comer a sopa, ou a fruta quando é preciso. É 

atribuição de controlo aos 
profissionais 

insuficiência de actividades 

 

vivencia centrada em termos 
institucionais – insuficiencia 
– no reforço de 
comportamentos 

tentativa de controlo 
centrada em hábitos e 
compor funcionais básicos 
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preciso mais pessoas para colaborar, nesse aspecto. 

Que tipo de estratégias tem utilizado para combater e controlar a doença? 8 

Nós adaptamos dois sistemas na demência, que foi: para já a pedido à direcção 

colocamos os produtos então da nutricia, que são fornecidos pelos enfermeiros 

ou pelas auxiliares de acção médica, porque eles não comem sozinhos, não 

percebem o que aquilo é, rejeitam muitas vezes o produto e isso vai Ajudá-los a 

combater a desnutrição, é o que eu acho que é o factor mais importante na 

demência e o que se revela mais aqui, no 3º piso é a desnutrição na maior parte 

dos utentes. Conseguimos combater a desnutrição, então com os suplementos 

proteicos energéticos, e muitas vezes, também outro problema que se encontra 

aqui é a desidratação, porque eles com a demência eles não bebem tanta agua, 

recusam se a bebe-la, então nós temos um produto que é agua gelificada, que 

substitui o copo de agua ou a garrafa de agua, Em forma de gelatina que lhe é 

administrado, de forma a que eles fiquem hidratados. São os dois pontos em que 

eu considero mais importantes, a desnutrição e a desidratação. 

estrategias comportamentais 
– produtos nutricia 

articulação com os 
enfermeiros e aux de acção 
médica 

ALR 
COMPORTcomportamentos 
de oposição, sem 
colaboração  

consequencias: desnutrição 

problema: desnutrição 

estrategias comportamentais 
– produtos nutricia 

problemas: desidratação 

comportamentos de 
oposição 

estrategias comportamentais 
– agua gelificada 

TENTATIVA DE 
CONFRONTO FUNÇÕES 
ORGANICAS desnutrição; 
desidratação 

Que estratégias em que tem implementado de forma a minimizar quer a 

desnutrição e a desidratação? 

9 

Portanto eu coloquei no piso, isto sempre com acompanhamento médico, uma 

tabela com o nome do utente e os produtos a serem administrados diariamente. 

Depois tem de haver um acompanhamento diário, uma supervisão da minha 

parte e da parte enfermagem, em que os produtos tem que ser administrados 

aquela hora, naquele dia, em que não existe uma recusa do utente. Quando existe 

recusa do utente, nós tentamos substituir os produtos por outros, mas às vezes é 

complicado 

resol planeada do 
problema 

estrategias comportamentais 
– acompanhamento, 
supervisão 

 

Como é que encontra soluções? 10 

Às vezes é complicado, porque quando eles estão de sonda é fácil administrar o 

produto. Quando eles não estão de sonda, quando eles recusam, por parte dos 

comportamentos de 
oposição 

falta de colaboração de 
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Às vezes é complicado, porque quando eles estão de sonda é fácil administrar o 

produto. Quando eles não estão de sonda, quando eles recusam, por parte dos 

outros técnicos também não existe insistência, por vezes eles não tomam o 

produto nesse dia, e noutro dia se lhes apetecer já tomam. Eu supervisiono, mas 

também não vou obrigo os utentes a tomá-lo, mas no outro dia tenta-se 

novamente. Passa pela equipa de enfermagem, pela enfermeira responsável do 

piso, a ter essa consideração de insistir com o utente de o tomar. 

comportamentos de 
oposição 

falta de colaboração de 
outros profissionais 

estrategias comportamental 
– supervisão 

valorização da autonomia 
do utente 

articulação com outros 
profissionais – supervisão 
do cumprimento da adesão 

Toma medicação regularmente? 11 

Não  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar as actividades, ou 

consegue fazer tudo sozinha? 

12 

Não normalmente faço sozinha, os tratamentos normalmente, é a supervisão nos 

pisos, só as ementas é que faço com o chefe da alimentação, tudo o resto faço 

sozinha. 

estrategias comportamentais 
– supervisão 

articulação com outros 
profissionais 

Gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades diárias? 

Costuma planear as actividades? 

13 

Eu não planeio actividades, nos temos os dias distribuídos por semanas para 

fazer as ementas. Normalmente de manhã, faço toda a preparação dos pratos do 

dia seguinte, dos pratos escolhidos por eles, que existe utentes que escolhem a 

sua alimentação que vem do restaurante. Eu faço toda essa preparação da parte 

da manhã sempre, para ser afixado na cozinha, para que as cozinheiras no outro 

dia saibam quantas refeições tem que confeccionar, por exemplo, de peixe ou de 

carne. Da parte da manhã, as alterações que surjam de Iogurtes, de produtos 

nutricia, as sondas, preparar tudo para o jantar. Fazer as ementas, ou realizar 

uma ou outra actividade que surja no SASOC, como no caso agora do rastreio de 

obesidade, é o dia aqui no SAMED das consultas de nutrição, para os utentes 

aqui residentes ou externos, mas basicamente o dia é todo igual. 

 

valorização da autonomia 
decisória 

 

planeamento 

 

 

 

 

act de prevenção – rastreio 
da obesidade 

consultas individuais 

Até que ponto considera as recomendações dos diferentes técnicos de saúde 

a quem tenha recorrido em termos de utilidade e ajuda na solução dos 

problemas que vão surgindo?  

14 
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Normalmente quando surge esse tipo de ocasiões, é sempre me dado ou pelo 

médico ou pelo enfermeira, normalmente porque, principalmente a enfermeira 

porque passa a maior parte do tempo com eles. Eu aceito sempre muito bem, 

todas as opiniões que vêem. Muitas vezes, é coisas a adaptar ao nível de 

suplementos, iogurtes, coisas que são necessárias adaptar, sempre com 

prescrições médicas.  Quando não concordo, tento discutir com o médico o 

porquê e tentar chegar a uma conclusão, Por vezes eles tem ideias diferentes das 

minhas, mas é sempre…  mesmo que explique que não concorde, tenho que 

aceitar a opinião do médico, porque está acima de tudo. 

 

 

ACT DIFERENCIADAS 

Normalmente segue as recomendações à risca ou vai adaptando? 15 

Sigo à risca.  

Como descreve a sua perspectiva da sua vivência do processo da doença. 

Como é que vive hoje a doença? Se houve alteração? A que se deve essa 

alteração? 

16 

Eu tinha uma ideia diferente da demência, é verdade. Quando cheguei aqui tinha 

uma ideia errada, absolutamente errada. Aqui comecei a perceber, que…por 

exemplo se há 20 utentes com demência, mas todos eles tem acções diferentes, 

todos eles tem uma atitude diferente perante, por exemplo, um tabuleiro de 

alimentação, um é capaz de não saber o que é a sopa, outro não sabe o que é a 

carne. Muitas vezes eu estou-lhe a dar o peixe eles dizem me que é uma omelete 

e eu não tinha essa noção… cheguei aqui e comecei a perceber que eles não 

conseguem identificar a comida que tem a frente, não conseguem identificar a 

fruta…pedem agua, mas muitas vezes estão a pedir agua e não sabem porque 

estão a pedir a agua, Não sabem se é por estarem desidratados, se é se tem um 

comprimido para tomar. Mas acho que evolui muito positivamente nesse aspecto 

porque fui percebendo, realmente o que era a demência…. 

reav positiva 

 

variabilidade de 
manifestações 

alterações na 
funcionalidade: 
reconhecimento 

 

 

Essa mudança deve-se essencialmente à sua experiência? 17 

Com eles aqui na hora de almoço, principalmente, que é quando eu acompanho 

mais, e que estou com eles na hora de almoço. 

tentativa de controlo 
centrada nos hábitos 
funcionais 
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Quais são as preocupações? O que mais a preocupa hoje? E em relação ao 

futuro? 

18 

Neste momento o que me preocupa, este é um exemplo, vir as garrafas de água 

nos tabuleiros, as auxiliares abrirem as garrafas e não colocarem a água nos 

copos e eles agarrarem e colocarem à boca. Preocupa-me imenso isso, porque as 

garrafas não estão higienizadas, e eles colocam à boca e muitas vezes podem 

apanhar uma intoxicação ou um problema qualquer, porque não há higiene. E 

sou confrontada todos os dias com isso, todos os dias as aviso, que elas tem que 

colocar a agua no copo, ensinar o utente a beber agua pelo copo… Outra 

situação, é a questão do molho, porque a carne vai seca e elas não tem 

sensibilidade para por o molho na carne, se é o utente quer, muitas se engasga, 

se tem problemas de deglutinação, se a carne estiver mais húmida isso vai 

facilitar a alimentação do próprio utente. E sobretudo, dar uma maior quantidade 

de proteína animal, porque muitas vezes vão perdendo a massa muscular com a 

diminuição de peso. Tentar sobretudo, dar umas sopas mais reforçadas, muitas 

vezes sopas com peixe, com carne, ou com clara de ovo, para que eles 

mantenham o músculo, para eles manterem o peso, a massa magra… 

comportamentos de outros 
profissionais 

 

intoxicação – não 
higienização das garradas 

comportamento de outros 
profissionais não colaboram 

 

comportamentos de outros 
profissionais não colaboram 

 

perda disfuncional do corpo 
– perda de massa muscular 
com diminuição de peso 

estratégias comportamentais 

tentativa de controlo 
centrada nas funções 
orgânicas 

Quais as suas maiores necessidades? 19 

A necessidade que eu sinto aqui é a de mais colaboração, por parte das 

auxiliares, é ai que eu sinto mais falha mesmo no piso. E muitas vezes tambem 

da parte da enfermagem, que é a despachar, que dá a medicação, mas não 

colabora nestes pontos importantes deles…ou se vê que eles estão mais aflitos, 

porque a fruta naquele dia foi um pouco mais rijo, e eles não sabem, andam ali à 

volta com a taça da fruta e não conseguem comer e mandam para o chão e 

escondem, que é muitas vezes o que acontece. Devia haver a preocupação delas 

de colocar aquela taça de fruta na copa, pedir para triturar, porque temos 

picadora, podem fazer um batido com leite, de forma a administrar, 

principalmente os micronutrientes que eles precisam, as vitaminas, os sais 

minerais que eles não têm, muitas vezes porque, com a demência eles não vão 

dizer que a fruta está dura ou que…andam a enrolar ali com a fruta para lá, para 

cá e acabam por não a comer… 

mais colaboração dos 
profissionais 

 

 

alt ocmport 

 

 

 

RESOL PNA DO PROBL 
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Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

20 

Eu normalmente recorro sempre a enfermeira responsável do piso, para que isso 

melhore, se não a encontro, faço por via email, e tento resolver isso. Quando não 

é possível, transmite ao meu chefe, o chefe do SASOC que entrara 

automaticamente em contacto com o chefe do SAMED, para que ele juntamente 

com a enfermeira responsável que o faça. É nesse sentido, porque existe todos os 

dias sobras nos frigoríficos, dos suplementos nutricionais, das águas gelificadas, 

que não deveria haver, deveria haver a tal insistência para que eles a tomassem.   

ASPECTOS 
INSTRUMENTAIS- 
MONITORIZAÇÃO 

 

Neste momento, como descreve a sua relação com os diferentes técnicos de 

saúde? Pode falar um pouco sobre essa relação? 

21 

A relação é boa, mas não existe uma relação diária de conversa, isso não. Porque 

todos os outros técnicos pertencem ao SAMED, eu pertenço ao SASOC. Eu 

tenho que controlar também a parte do SASOC, do restaurante e o self, e 

portanto estou sempre lá, porque o meu gabinete é lá eu só estou com os técnicos 

aqui, quando os encontro à hora do almoço, mas sempre que é preciso uma 

colaboração dos técnicos é sempre por via email que nós falamos. 

aspectos relacionais 

discurso positivo centrado 
em aspectos relacionais e 
sócio-emocioanis 

sobreposição/acumulação de 
responsabiliades 

pouco relacionamento 

comunicação – email 

Quais são as principais consequências que identifica na sua vida pessoal, 

profissional e social? 

22 

Eu agora tento ver as coisas mais positivamente, tento encarar a doença como 

um factor normal, e tentar lidar com eles da melhor maneira que posso e tentar 

melhorar o que posso. Muitas vezes não consigo dar-lhes mais, porque existe 

ordens a cumprir, à restrições ao nível do dinheiro, em termos de alimentação. 

Fazer qualquer coisa de actividades com eles, muitas vezes é complicado, 

porque neste momento tenho tudo, tenho as residências também, e não posso, 

neste momento não consigo me dedicar somente a actividades com eles, porque 

tenho os quatro pisos, e tenho outras actividades. E os outros pisos estão as 

escolher as ementas à risca, e todos os dias querem um prato diferente, e então 

isso dá muito trabalho para preparar para o dia seguinte… 

reav positiva 

 

restrições/limites 
organizacionais – regras, 
financiamento 

insuficiência de actividades 

falta de tempo ou 
sobreposição de 
responsabilidades 
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Neste momento, como vive hoje a doença? E o que faz para se sentir 

melhor? 

23 

Eu vivo-a bem, porque não estou todo o dia com eles e não lido sempre. Vou  ali 

só à hora do almoço, estou um quarto de hora, vinte minutos a assistir Às 

refeições deles, e isso também me ajuda a pensar o bem da doença, porque não 

estou todo o dia com eles…Estou ali um bocadinho e isso acaba por aliviar 

também um bocado aquele meio deles, não sei… 

reav positiva 

Existe algo que possa contar que ajude a melhor a minha compreensão 

sobre a sua vivência? 

 

Acho que não…  
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O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir)? 

1 

Agora até estamos, eu pelo menos estou bem informada porque ando a fazer a 

pós-graduação em Alcoitão em Geriatria, portanto andamos a falar disso todos os 

dias, a todas as horas, portanto sei tudo o que entender perguntar, desde o que 

acontece, desde que aparece o problema até ao fim. Diariamente lidamos com 

casos desses, quer mesmo aqui, institucionalizados, quer no exterior, que eu tenho 

imensos doentes particulares com demência, e não só portanto, outras situações…   

 

cursos de pró-graduação 
em geriatria 

acompanhamento 
exterior de outras casos 

Pode falar um pouco sobre isso? 2 

Extremamente desgastante, a princípio o doente ainda se vai apercebendo que tem 

alguns esquecimentos, não vai conseguindo fazer algumas coisas e depois começa 

a ser mais degradante, as pessoas vão tendo graus, ligeiro, moderado e grave. E 

eu tenho pena, até ao nível do exterior é dos cuidadores, das pessoas, não tem 

formação, nem saber para depois tratar dos doentes com demência, são situações 

algumas chegam a ser gravíssimos, até de agressões e é muito complicado. 

 

serveridade: desgastante 

evolução: progressivo 
degradação funcional 

insuficiencia de 
formação 

severidade: gravisissimo 

agressões 

Sempre pensou assim, ou inicialmente pensava de outra forma? A que se 

deve esta mudança?  

3 

Não, porque eu, por acaso, já tive na família, portanto eu muito nova, casos 

desses. E portanto já tinha percepção, mas como sou fisioterapeuta é portanto 

completamente diferente, não é. Se estivesse a perguntar a uma pessoa que não 

estivesse ligado à saúde, talvez respondesse de outra maneira. A perguntar a mim 

claro que eu sei o que é e o que vai dar… 

anterirores casos na 
familia 

evidencia da doença 
baseada em critérios 
cientificos 

 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

com recurso a outros elementos? 

4 

Desde à internet, livros, tenho resmas de livros em casa, e ainda por cima agora 

estou a fazer a pos-graduação, agora ando muito cibernética, navegando desde as 

bases de dados, desde cochrane, ao b-on, não sei quê…ando muito tempo a 

navegar. E portanto, como agora nós temos sempre que nos basear na evidência, 

INF COMPREENSÃO 
DA DOENÇA 

internet (bases de dados) 

livros 

pós-graduação 
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Desde à internet, livros, tenho resmas de livros em casa, e ainda por cima agora 

estou a fazer a pos-graduação, agora ando muito cibernética, navegando desde as 

bases de dados, desde cochrane, ao b-on, não sei quê…ando muito tempo a 

navegar. E portanto, como agora nós temos sempre que nos basear na evidência, 

na evidencia…  

INF COMPREENSÃO 
DA DOENÇA 

internet (bases de dados) 

livros 

pós-graduação 

evidencia da doença 
baseada em critérios 
científicos/racionais 

O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

5 

Sabe que eu sou um pessoa um bocado afectiva, e nas relações que tenho com os 

doentes tento assim um bocadinho distanciar-me. Mas há pessoas que, como eu 

trabalho aqui nas instituições há muitos, e conhece algumas pessoas há muitos 

anos. Umas que me afectam mais do que outras, por exemplo, algumas que eu já 

chamo avozinhas, e essas eu acabo mesmo por ficar um bocado chocada e farto-

me ai de chorar, mas pronto depois a coisa vai evoluindo. Mas não é que eu lide 

mal com a morte, ou uma coisa dessas, mas custa-me pronto… o que Eu sinto é 

que as pessoas são um bocado egoístas, mas eu agora já tenho maneira diferente 

de pensar. Eu penso assim, mas se a pessoa está tão mal e a sofrer tanto, às vezes, 

acho que é uma benção a pessoa ir-se embora…porque são os próprios doentes 

ainda agora uma senhora esteve aqui tal mal, e eu conhecia há anos, e até lhe 

dizia assim: “Pena de não ser a minha avozinha que eu levava para casa”. Essa 

pessoa custou-me imenso, porque ela sofreu tanto, tanto, tanto, tanto que eu tive 

imensa pela dela… Pronto custa-me, não é lidar mal, com algumas lido melhores 

que outras. 

estrategias de confronto 
– distanciamento 

 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

evitamento: identificação 
emocional 

centrada na perda 
relacional afectiva de 
pessoas signicicativas; 
choque;  

vivenvia  - critica 
direccionada a aspectos 
organizacionais/sistema 

evitamento; 

desejo de fim do 
sofrimento  

vivencia centrada na 
responsabilização na 
diminuição/ do 
sofrimento de outras 
pessoas 

perda relacional de 
pessoas significativas 

 

O que pensa sobre o sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos ou emocionais) e consequências? 

6 

Eu sinto-me às vezes um bocado impotente, tenho noção que estou a ajudar, mas 

que não posso fazer mais nada, faço o meu melhor… Às vezes até não faço nada, 

porque é o melhor que no momento estou a fazer aquela pessoa. 

atribuição de 
vulnerabilidade 

tentativa de 
compensação mal menor 

tentativa de controlo 
centrada em aspectos 
existenciais 
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Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 

controlar a doença? 

7 

Eu acho que sim, porque é assim… eu como é que hei-de dizer, uma pessoa ao 

longo da sua vida vai evoluindo, vai formulando a sua maneira de ser. Eu 

portanto, eu quando faço o que faço, tenho uma justificação e é o meu melhor o 

que eu posso dar, e foi a posição que eu tomei naquela altura. Não quer dizer que 

de hoje para amanhã, que me expliquem que não foi a melhor ou que haja uma 

coisa diferente, “olhe baseando-se nisto vamos actuar desta maneira”. Eu 

encantada na vida muda, ou faço o possível para perceber, interiorizar, modificar, 

se vir que isso ajuda… Neste momento, portanto a atitude que eu toma é a melhor 

que eu posso tomar…isso depois também depende da formação e dos 

conhecimentos que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida, não é… 

percepção de auto-
eficácia 

articulação dos 
imperativos 
instrumentais e 
percepção pessoal 

 

cede a contradição 
argumentos racionais 

  

aspectos de autonomia 
decisória: articulação dos 
imperativos 
instrumentais e a sua 
vivencia subjectiva  

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, enfermeiros, psicólogos, família, 

amigos, outros)? 

8 

Olhe eu as vezes sinto-me um bocado impotente, porque ainda no outro dia estava 

ao pé de uma doente minha, coitada que já estava mal, em fase terminal, e ela 

dizia-me: “Olhe ajude-me a morrer”, eu disse: “olhe isso eu não posso fazer”. “ 

porque a senhora é católica e eu também sou, Não se consegue, portanto matar, e 

eu também não a consigo matar, Estamos aqui num impasse”, não é.  É obvio que 

a pessoa não deve sofrer, se for para dar tipo opiáceos… nem que seja de tantas 

em tantas horas, e que a pessoa fique, nesta pessoa… está pessoa entrou quase em 

coma, com os opiáceos, eu acho que se deve ajudar a pessoa porque nada que 

Justifique o sofrimento, portanto insuportável e insustentável. Portanto, tudo o 

que possa fazer nesse sentido, não consigo matar ninguém, nem fazer… eutanásia 

mas acho que uma pessoa não nasceu para sofrer. 

atribuição de 
vulnerabilidade 

 

eutanásia 

 

 

Que elementos considera importantes no controlo da doença e suas 

consequências? 

9 

Nós também podemos dar a nossa opinião mas quem têm a faca e o queijo na 

mão é sempre os médicos, não é…esta senhora que seu estou a falar 

relação de poder 
desigual – hierarquia 

relação exploratória – 
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pontualmente, eu falei com o médico dela, E portanto nós achámos por bem, que 

a senhora estava a sofrer tanto, tanto, que eu chegava a ir 3 ou 4 vezes por dia à 

casa da senhora, que a senhora telefona-me desesperada, e eu chegava lá e sendo 

que a filha ligava-me “oh X venha cá” elas coitadas até tinham vergonha mas, eu 

às vezes não podia, mas quando podia ia lá. Porque ela só de me ver ela ficava 

calma, eu Às vezes chegava lá e só a abraçava e estava de mão dada com ela, não 

estava ninguém em casa, só lá estava a empregada…e eu e o médico é que 

chegamos a esse consenso de a internar. Depois ela demorou mais 2 dias, coitada, 

mas eu não posso tomar nenhuma decisão, tenho a posição que tenho, portanto 

tem de ser mais alta, não é, não posso receitar nada a ninguém, posso dar a minha 

opinião e pedir ajuda para aquela pessoa. 

co-construção de 
alternativas 

evolução centrada na 
perda de autonomia 
existencial  

 

atribuição de controlo a 
si – 

facilitar a expressão 
emocional – atmosfera 
empática  - comunicação 
não verbal 

relação de poder 
desigual - hierarquia 

 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

10 

Pronto, quando a pessoa me procura para um programa qualquer, eu tento ajudá-

la, ou no aliviar da dor ou no relaxamento, ou… Porque eu acho que os doentes, 

principalmente que se tem desensinar a viver com o problema, não é, a gerir a sua 

situação e dentro daquilo o que eu puder ajudar, desde seja com relaxamento, com 

posicionamento, uma massagem, pronto é o que eu tento fazer, não consigo fazer 

mais nada, faço o que me está… 

tentativa de confronto 
peocessos diferenciados 

 

reformulação do 
problema de saude 

estrategias instrumentais 
– posicionamento 

- massagem 

relaxamento  

tentativa de 
compromisso mal menor 

 

Neste momento qual os problemas decorrentes da doença que considera mais 

importantes? 

11 

Eu acho que o que as pessoas referem mais é a Incapacidade, de precisar a ajuda 

de terceiros para qualquer coisa, e … a doença afecta tanto na independência, não 

é, e mais na… como é que eu hei-de de dizer as pessoas sentem-se impotentes e 

na ajuda que dão também aos outros, a própria doença afecta a relação que as 

outras pessoas têm do seu estado a Independência física, como por exemplo às 

vezes eu até digo na brincadeira, “mas porque é que não deixam as pessoas” 

perda de autonomia 
funcional 

 

evol centrada em 
aspectos relacionais 
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porque é impossível, em vez de estar aqui sentadinhas “Ou põe a mesa, ou 

levantam  a mesa, ou um leva o guardanapo”, pronto estar activo a pessoa não se 

sentir inútil, que é triste estar um dia a olhar para uma parede…sem fazer nada 

critica centrada nos 
aspectos 
organizacionais/ 
limitações na 
intervenção no reforço 
de comportamentos 
alternativos, que 
promovam a autonomia 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

12 

Acho que são os das cabeças, os psicológicos, porque as pessoas não… eu nesse 

aspecto sinto-me impotente porque não consigo ajudar. Ou quando as pessoas ou 

estão deprimidas, não querem, acho é quando eu me sinto mais impotente para lhe 

conseguir dar a volta, para as animar. É quando eu me sinto pior, quando é físico, 

do corpo, não é. Quando as pessoas é mesmo depressão, ou porque o familiar não 

vêem, ou porque não se interessam por nada eu acho que é aí que eu me sinto 

mais angustiada, não conseguir  dar tanta ajudar, não conseguir  

problemas psicológicos 
e/ou emocionais 

 

atribuição de 
vulnerabilidade 

tentativa de controlo 
centrado nos aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

 

 

De que forma é que tem tentado encontrar soluções? 13 

Chamo logo os seus colegas, porque eu não tenho formação de ajuda psicológica, 

não é. Agora tenho andado a tomar umas luzes…Quando eu não sei, peço ajuda 

ou vou saber, mas como essa parte a pessoa deve ter um conhecimento muito 

caracterizada e direccionada para aquilo, eu chamo logo um psicólogo, não me 

meto por aí. 

procura de apoio 
instrumental 

resol pla do problema 

Actualmente toma medicação? 14 

Não  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém, ou faz de tudo forma 

autónoma? 

15 

Tudo autónomo, não preciso de ninguém.  

Descreva de forma resumida as suas actividades diárias. Costuma planear 16 
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Descreva de forma resumida as suas actividades diárias. Costuma planear 

algum tipo de actividade? 

16 

Entro aqui as 8 da manha, portanto Até às 10 tenho os doentes externos. A partir 

das 10 tenho os doentes internos, que estão aqui associados a Uma classe de 

marcha, ou uma classe de geronto-psicomotricidade que é dada no piso. As vezes 

junto com ou a psicóloga, ou com a terapia ocupacional vamos lá, ao piso, e 

portanto ajudamos a eles estarem entretidos durante um certo tempo a fazer 

trabalhos manuias, pinturas, jogos e depois no piso trato casos pontuais 

individuais, quando uma pessoa cai e faz uma fractura, ou se está com um 

problema respiratórios, ou por exemplo esteve um AVC e precisa de ser 

mobilizado, posicionado. Então pontualmente, eu trato-os individualmente, é a 

minha rotina até às 4 horas. 

 

intervenções de grupo – 
classe de marcha; 
psicomotricidade 

articulação com outros 
profissionais em 
intervenções de grupo 

acti ocupacionais – 
programação de 
actividades 

tentativa de controlo 
centrada no controlo de 
funções orgânicas  

estrategias 
comportamentais – 
mobilização; 
posicionamento   

Costuma planear as actividades? 17 

Planeada semanalmente, à 6 feira tenho sempre uma reunião, portanto, de 

horários, para o planeamento da semana seguinte. 

planeamento  

reuniões – aspectos 
organizacionais 

Como descreve as recomendações dos diferentes técnicos que lhe são dadas a 

quem tem recorrido quando tem necessidade em termos de utilidade e ajuda 

na solução dos problemas? 

18 

Ajuda sempre, é sempre uma mais valia. Eu gosto muito de Partilhar, eu acho que 

as pessoas devem funcionar, portanto conjugar os esforços em múltiplos factores, 

vectores, acho que devem haver ajuda entre todos. As pessoas devem estar a 

trabalhar sempre para o mesmo. Não é um faz de uma maneira, outro faz de outra, 

acho que os esforços devem ser conjugados 

relação exploratória – 
co-construção de 
alternativas 

Costuma aderir a todas, a algumas? O que a leva a aderir? 19 

A algumas, pronto, eu sou selectiva, mas também se o grupo, quando no 

reunimos, é provada se A mais B, portanto que a aquela é a melhor atitude. Se 

acham que aquela é a melhor atitude, pois eu vou por aí. Não ando lá a dizer que 

tomo uma e depois tomo outra.  

adesão centrada em 
aspectos exploratórios 
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Se houver alguma recomendação com a qual não concorde? 20 

Não, isso eu digo logo, tenho esse problema, sou um assim bocado aberta demais. aspectos exploratórios 

Em situações de rotina também funciona assim, ou é diferente? 21 

Tento sempre quebrar, porque nem eu própria gosto. Porque a Rotina dá aquela 

sensação de obrigação e para mim é muito mais extenuante. Portanto eu gosto de 

variar, e tento imaginar, trago coisas, tento modificar. Acho que a rotina leva as 

pessoas depois, não se empenham nada, é como estar em uma fábrica a encher 

chouriços. Portanto a pessoa está ali, não acho nada bem 

 

 

EXPLORAÇÃO DE 
NOVAS FORMAS DE 
CONFRONTO 

Na sua perspectiva de vivência da doença, como é vive hoje a doença? O que 

alterou? O motivo dessa alteração? 

22 

Pronto isto é com o evoluir de tudo, da ciência, da sociedade, de tudo. Porque Até 

mesmo eu que já tenho quase 30 anos de profissão, o que nós fazíamos aos 

doentes, há 20 ou 30 anos atrás, não tem nada a ver com o que se faz hoje.  

Portanto o objectivo era a pessoa vinha com um problema e nós só olhávamos 

para esse problema, agora nós tentamos olhar para o doente como um todo, 

percebe. Numa perspectiva, como nós dizemos agora que está muito em moda, do 

biopsicossocial. Não é só o P, é saber mas o que P interfere na vida própria da 

pessoa e tudo o que é simbólico. Acho que a saúde e a fisioterapia evoluíram 

imenso, portanto não é só o P, é saber como é que pessoa chega cá, como vive, a 

sua casa, se tem escadas, elevador. Portanto é numa perspectiva mais global, acho 

que evolui imenso e para melhor. 

reav positiva 

 

 

 

biopsicossocial 

 

 

 

Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a(o) 

preocupa? 

23 

É com bem-estar do doente, independente do problema, a pessoa tem que estar 

bem, Se não estiver bem, não está bem com nada, está mal com todos. 

bem-estar do doente 

E em relação ao futuro? 24 

Acho que vai ser cada vez melhor. Acho que isto está a evoluir, pelo na parte que reav positiva: 
antecipação positiva – 
evol de conhec 
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me toca, que qualquer dia nós chegamos aqui e trocamos o joelho.  

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 25 

Olhe era ter mais material aqui, é a única coisa que eu me queixo. Sabe às vezes 

quero uma coisa e não há, se não há quando eu posso eu trago, se não é… pronto 

é mesmo de material para se poder trabalhar, a única coisa que eu me queixo aqui. 

material – aspectos 
instrumentais 

Quais são hoje a sua fonte de suportes? 26 

Olhe vou muito procurar a ajuda dos psicólogos, tenho algum problema ou ajuda 

até chego a telefonar para os médicos. Vou sempre pedir ajuda, quer interna quer 

externa, peço opiniões exteriores também. 

psicologoas – apoio 
instrumental 

médico – apoio 
instrumental 

Quais os motivos que a levam a recorrer? 27 

Porque às vezes, por exemplo o médico, portanto tem uma opinião diferente da 

minha, acha que se deve fazer assim e eu acho que se deve fazer de maneira 

diferente. Nunca altero, Preciso fazer o que ele mandou, e depois quando falo 

com ele muda-mos. 

exploração/co-
construção de 
alternativas – articulação 
de imperativos 
objectivos e percepção 
pessoal com integração 
do diagnostico médico 

Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? E em termos de actividades sociais? 

28 

Eu passo mais tempo aqui do que em casa, não é no fundo. Quer dizer agora não 

interfere muito eu consigo fazer este tipo de vida porque os meus filhos já são 

grandes, se fossem pequenos eu não podia ter este envolvimento que tenho, nem 

podia andar a fazer a pos-graduação, portanto porque eu chego a casa por volta 

das 9, 10 horas. 

restrição de tempo livre 

reav positiva 

 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

29 

Eu tenho uma coisa boa é, eu estou aqui, vivo este momento, não é, mas quando 

saio daqui desligo logo. Depois tenho uma coisa boa, que para mim é bom, que 

Tenho uma vida social muito intensa, ando sempre numa animação permanente. 

Desde andar a passear os cães, com o marido, com os filhos excelentes que tenho, 

AUTO-CONTROLO 

 

valorização de acti 
sociais 
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Eu tenho uma coisa boa é, eu estou aqui, vivo este momento, não é, mas quando 

saio daqui desligo logo. Depois tenho uma coisa boa, que para mim é bom, que 

Tenho uma vida social muito intensa, ando sempre numa animação permanente. 

Desde andar a passear os cães, com o marido, com os filhos excelentes que tenho, 

com casas óptimas que tenho. Consigo gerir bem a coisa, percebe, não ando 

deprimida, é como eu lhe digo eu Saio daqui e depois desligo. 

AUTO-CONTROLO 

 

valorização de acti 
sociais 

 

 

AUTO-CONTROLO 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em relação à 

sua experiencia/vivência? 

30 

As pessoas que cuidam de outras têm que ter, como é que eu hei-de dizer… Nem 

todas as pessoas servem, acho eu, é a minha opinião. Tem a ver também com a 

formação das pessoas, a pessoa gostar de ajudar, estar disponível para ouvir os 

outros, o ter tempo, não se irritar muito. Tem influência na maneira como se cuida 

dos outros, e eu acho que isso é fundamental. 

necessidade de cuidados 
especializados 

expectativas de 
competencias: saber 
ouvir 

disponibilidade 

tolerância 

compreensão 
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Código:CFS06 

O que sabe actualmente sobre a esta doença, o que pensa sobre ela (a 

gravidade, o que a causou, as consequências que provoca, como vai evoluir)? 

1 

Tem havido alteração no conhecimento, porque eu tenho que aprofundar…já 

tinha algum conhecimento porque já trabalhava com a população idosa, do que 

era uma demência, mas como estou afecta ao XXº piso, ah, pronto tive que me 

especializar, portanto fui fazer uma pós-graduação em “Neuropsicologia e 

envelhecimento”, e tento ler ao máximo aquilo que é uma demência. A nível da 

intervenção da psicologia, portanto, sei que o papel é mais limitado, porque se 

trata de uma doença, portanto, crónica, degenerativa, que é um processo 

irreversível…Nós trabalhamos com a reserva cognitiva do doente, mas não 

conseguimos impedir que o quadro, portanto, evolua…conseguimos quanto 

muito, em equipa e com todo o trabalho, para debelar os efeitos patológicos do 

envelhecimento… ah…acho que ao nível do conhecimento, o facto de trabalhar 

numa equipa, quer de psicólogos, quer multidisciplinar, tem vindo também em 

enriquecer o conhecimento da doença, sob varias perspectivas, multidisciplinares, 

porque cada técnico em termos de reunião, vai dar o seu contributo, portanto, é 

natural que, é suposto que assim seja, que o meu conhecimento vá aumentando… 

a minha intervenção, portanto, os resultados, não considero que sejam, todos, os 

resultados que eu ambicionava, mas dada a iminência da perda com que 

trabalhamos, acho que fazemos o máximo… 

inf/comp 

 

especialização – pos 
graduação 

 

 

gravidade: crónica, 
degenerativa 

evol: irreversível 

ATRIBUIÇÃO DE 
CONTROLO À 
EQUIPA:limitações no 
confronto da 
doença/sintomas 

 

reav positiva: aumento de 
competencias 

 

 

 

tentativa de compromisso 
mal menor 

Se a informação que recolhe, para alem das formações, de leituras, que 

outros elementos recorre? 

2 

O próprio utente, nos vai dando informação, por vezes planeamos actividades, e 

depois chegamos lá, e vemos que não são as mais adequadas, portanto… O 

própria utente, independentemente de estar demenciado ou não, ele transmite-nos 

exactamente quais são as necessidades… nós é que temos que saber ler, o que ele 

nos quer dizer, a própria família, nos vai dando, tudo isso é conhecimento… a 

família dá, o beneficiário, os livros dão, Os cursos dão, o facto de termos as 

reuniões de supervisão, não são tão frequentes, como era suposto, por motivo de 

prioridades e outras coisas, vão passando à frente… mas…Acho que tudo isso em 

recurso de inf – utente 

 

 

descentração da 
perspectiva   

recurso de inf: familia 

 

aspectos organizacionais – 
insuficiência  de 
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conjunto, tem contribuído para aumentar o conhecimento, não sei o quer saber 

mais de fontes… 

supervisão 

De uma forma geral, já mencionou as fontes, onde encontra informação e a 

forma de explorar o conhecimento sobre a doença… 

3 

São varias as fontes de informação, não é, quer a equipa com quem trabalho, a 

família, quer os outros profissionais, quer os livros, quer os cursos, quando à 

iniciativas, tentamos ir…Porque sozinhos, o nosso conhecimento não é tão 

ampliado, se eu trabalhasse sozinha no gabinete, o que não acontece, ou se 

estivesse cá sozinha, enquanto psicóloga, não acho, que não estivesse toda esta 

equipa, considero-me que sou privilegiada… 

procura de suporte 

 outros 
profissionais:utente; 
livros; formações 

reav positiva 

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 4 

Eu acho que cada vez existe mais informação…acho que, às vezes a doença é a 

mal interpretada, por exemplo, os comportamentos agressivos, não são, nem 

sempre, toda a sintomatologia da doença, é lida de acordo com a doença…Às 

vezes dizem que a pessoa é mal educada, quando não é… acho que existe mais 

informação, mas mesmo assim, não existe informação suficiente…às vezes as 

pessoas, como estão a trabalhar diariamente com esta população, ah…nem 

sempre tentam ler tudo, e agir em conformidade com a doença… mesmo que as 

vezes tenham esse conhecimento nem sempre o usam, porque muitas vezes são 

apanhadas desprevenidas, mesmo as auxiliares de acção médica, Às vezes por 

falta de tempo,  Às vezes é mais fácil vestir o doente,  do que dizer “olhe que 

roupa é que quer vestir” “que peça é que gosta”, no entanto, elas sabem muitas 

delas sabe o correcto, quem diz auxiliares, diz os restantes técnicos, nem sempre 

o nosso agir é o mais correcto, é o possível de acordo com o conhecimento  que 

temos… Dos familiares, acho existe mais procura, eles vêem ter connosco, e 

perguntam “olhe o médico disse-me era a demência, assim, assim, o que vai 

acontecer”, e do psicólogo eles exigem cada vez mais, uma atitude mais 

pedagógica, de lhes explicar, o curso da doença, que estratégias é que podem 

utilizar…noto mais, e que progressivamente vai conseguindo maior informação… 

As pessoas estão mais sensibilizadas, a própria televisão, as associações que estão 

 

mal compreendida 

 

falta de inf 

 

identificação de 
comportamentos negativos 
em outros profissionais 

 

 

 

 

 

 

familiares – 
esclarecimento – conh da 
doença, estrategias de 
confronto 

 

maior sensibilização  

campanhas 

associação de cuidadores 
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a surgir, como APFADA, já à maior sensibilização… 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (na totalidade ou 

parcialmente) na doença, em termos de sintomas (comportamentais, 

psicológicos e/ou emocionais) e consequências? 

5 

É parcial, eu acho que a nossa intervenção tem que ser multidisciplinar, portanto 

não considero total. Porque acho que a psicologia sozinha, não tem controlo total, 

nem pode ter essa percepção… mas a psicologia, com a psiquiatria, com a 

neurologia com a terapia ocupacional, com a enfermagem, tudo em conjunto, com 

as rotinas, e com tudo…ah… até porque a própria doença é irreversível, portanto, 

o controlo da doença nunca será total. Da sintomatologia, será total, em equipa, 

em termos de sintomatologia que não permita à pessoa estar num contextos 

destes, de institucionalização…Da psicologia não se pode dizer que é total… 

atribuição de controlo 
parcial – a si 

atribuição de controlo aos 
profissionais – valorização 
da intervenção 
multidisciplinar 

tentativa de controlo 
centrada nos aspectos 
funcionais - rotinas 

evol: irreversível 

atribuição de controlo aos 
profissionais – 
valoriazação da 
intervenção 
multidisciplinar 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito na mobilização dos 

diferentes saberes? 

6 

Acho que sim, porque temos…o facto de haver uma boa articulação entre equipa 

do XXº piso, sobretudo nas reuniões, que foi crescendo…já conseguimos 

envolver o médico na reunião multidisciplinar, já conseguimos discutir casos, 

portanto, acho que tem sido crescente, uma conquista e acho que a psicologia, 

juntamente com o serviço social, acaba por ter um papel de mediação, porque 

vamos falar com a família, e obtemos mais informação… O médico fala connosco 

e fala com a psiquiatria, portanto, esta articulação toda, acho que o papel da 

psicologia tem vindo a ser valorizado, penso que já se criou a necessidade, se não 

existia, já há…porque o gabinete de psicologia também é recente, na instituição, 

mas acho que pelo facto de haver pedidos, e pelo facto de ser atribuído 

responsabilidade aos psicólogos, acho que tem sido uma conquista, e o facto de 

nos conhecermos todos, facilita…mas acho que tem sido algo construído e 

conquistado, não foi… e acho que ainda há muito por fazer… 

articulação 

reuniões 

reav positiva: 

articulação  -  inf da 
familia 

 

articulação – inf clinica  

 

 

reav positiva 

Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 7 
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Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e as suas consequências? 

7 

A família, os amigos, muitas vezes não dão todo o suporte que 

gostaríamos…apesar de se tentar envolver, mas muitas vezes, acho que a própria 

instituição acaba por desistir, aqueles que são mais ausentes, nós, muitas vezes 

acabamos por não os envolver o suficiente…já tentámos criar grupos de auto-

ajuda, não tivemos elementos suficientes, e portanto acho que nessa parte ainda 

podemos fazer mais, da parte da psicologia… Acho que as responsabilidades tem 

que ser partilhadas, porque acho que nós, também temos que percorrer um 

caminho aí, até chegar à família…bem que existe algumas dizem que não foram 

cuidados e que não, dizem mesmo que não vão cuidar…  

ausência de suporte 
familiar 

critica centrado em 
aspectos institucionais – 
relação com os familiares 

apoio aos familiares – 
grupos de ajuda 

critica centrada em 
aspectos institucionais – 
relação com os familiares 

conflitos familiares; exp 
anteriores 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado, para confrontar a 

doença? 

8 

É os programas de estimulação cognitiva, sobretudo ao nível de défice cognitivo 

ligeiro, e a psicoterapia de apoio… 

programas de estimulação 
cognitiva; 

psicoterapia de apoio 

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? Como encontra 

soluções para os resolver? 

9 

Sobretudo na fase inicial, quando pessoas com défice cognitivo ligeiro, ou em 

fase inicial do processo demencial, se apercebem dos seus défices…isso é um dos 

conteúdos que surge muito em termos de psicoterapia de apoio. Outros são 

Situações de viuvez, de suporte social dos amigos, que já perderam muitos, da 

família… Sobretudo é as pessoas tomarem consciência que estão a perder 

capacidades, e algumas delas sabem perfeitamente, porque foram informadas que 

vão entrar num processo demencial, é uma angústia terrível, porque é algo que a 

pessoa não pode controlar… E as pessoas vão sabendo, o que é uma demência de 

Alzheimer, uma demência secundária à doença de Parkinson, portanto… 

consciência da doença por 
parte de doentes – fases 
iniciais 

situações de viuvez, 
suporte social dos 
familiares  

centrado em aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

consciencia da doença e 
das sua consequencias 

ausência de controlo 

vivencia emocional – 
angustia terrível 

evel do diagnostico: 
consciencia aberta 

Como é que encontra soluções para os resolver? 10 
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Acho que essas soluções nunca são encontradas sozinhas, são encontradas com a 

pessoa, com a família, e com a equipa, e não sei, até que ponto podemos 

considerar soluções, são estratégias, porque estamos um bocadinho a lutar contra 

uma batalha que no fim nos vai ganhar, que é a demência, que se vai instalar e 

tomar conta ao nível das capacidades cognitivas do sujeito…É mais organizar o 

sujeito, e ajudar, portanto a reorganizar-se na sua nova adaptação… E fazer tudo 

aquilo o que ele pode, enquanto ainda tem reserva cognitiva para o fazer…mas 

acho que nunca é da parte da psicologia sozinha, cada caso é um caso, cada caso é 

discutido, a própria pessoa, muitas vezes, encontra soluções, encontra estratégias, 

e o nosso papel é reforçar e pensar com a pessoa essas estratégias, mas Isso tudo é 

muito em conjunto, com o utente, com a família e com a equipa…e ao longo do 

tempo…  

procura de sol exploratória 

 

 

 

 

reorganização 

valorização da sua 
autonomia 

 

reforçar comportamentos 

 

procura de sol 
exploratórias – 
profissionais, doente e 
familia 

Toma medicação regularmente? 11 

Eu, felizmente não…  

No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém…  12 

Eu faço psicoterapia individual, e portanto acho que isso me ajuda. porque ao 

cuidar da minha saúde mental, estou no meu processo individual de psicoterapia, 

portanto, é semanal, portanto, alguma situação que surja, consigo abordar na 

terapia…E tenho hobbies e tenho, ah… 

procura de apoio 
emocional - psicoterapia 

Agora, no seu dia-a-dia, no trabalho, precisa de ajuda de alguém para 

realizar certas actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

13 

Preciso. Preciso da psiquiatria, quando não consigo intervir com o utente, que me 

foi recomendado… preciso da minha equipa, para discutir os casos, se estou a 

realizar uma boa intervenção ou não… preciso…não me imagino a trabalhar sem 

equipa… Preciso da auxiliar para preparar a pessoa…preciso da enfermeira para 

medicar e para cuidar… Acho que vai ser muito difícil, trabalhar sem esta 

equipa… 

apoio instrumental – dos 
diferentes profissionais 

Gostava de forma resumida as suas actividades diárias. Costuma planear 14 
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Gostava de forma resumida as suas actividades diárias. Costuma planear 

algum tipo de actividades? Qual o nível de recurso a rotinas, e a 

criatividade? 

14 

Eu acho que tenho as duas, algumas são fixas, porque são programas que já tem 

calendarização, e sessões de psicoterapia de apoio, que tem já, portanto, estão 

estruturados, e tento ao máximo estabelecer, até o próprio quadro demencial que 

pede isso… Outras, as criativas, são sobretudo em situações de crise em que 

somos chamados a intervir, ou de familiares que nos solicitam, ou de actividades 

formativas, acho que aí utilizamos mais a criatividade e são essencialmente 

esporádicas…ah…todas as actividades que realizamos ao nível, mais da 

prevenção, vão sendo esporádicas, mas mais em equipa, sobretudo, as 

criativas…Sozinha no meu piso, trabalho essencialmente com a assistente social, 

sobretudo, em atendimento, em entrevistas, assume um carácter mais 

esporádico… e depois com a terapia ocupacional, podemos considerar também 

algumas mais criativas, quando a terapeuta vem articular comigo, “preciso da sua 

ajuda”, “esta senhora tem esta sintomatologia assim, assim, assim”, e às vezes, na 

organização dos espaços, etc, ai, acho que utilizamos mais soluções criativas, 

organizar a pessoa, podem ter um carácter mais esporádico… 

planeamento  -  programas 
de estimulação cognitiva; 
psicoterapia de apoio 

valorização das rotinas, 
sistematização 

situações de crise 

act formativas 

 

act ao nível da prevenção 

 

entrevista de admissão 

atendimentos aos 
familiares 

articulação com outros 
profissionais – apoio 
instrumental 

alterações dos espaços – 
controlo dos estímulos do 
meio 

Até que ponto considerou úteis as recomendações dos outros técnicos de 

saúde? Como foi a adesão a recomendações (à risca, adaptando consoante o 

contexto)? É difícil cumprir as recomendações dos técnicos de saúde? Se 

houver alguma recomendação com que não concorda como faz? 

15 

As recomendações das outras áreas, eu tento respeitar, ao máximo respeitar, e 

seguir porque são outras áreas de saber que eu não domino, portanto… E como 

vou confiando na equipa com a qual trabalho, e como tem sido tudo tão 

construído, ah…não me acontece muito questionar…Como confio nos 

profissionais, confio naquilo que me vai sendo dito, e que vejo que resulta na 

prática. Com os meus colegas, às vezes, surgem discussões saudáveis, de 

estratégias, de diferentes correntes teóricas, porque as abordagens distintas, mas é 

saudável, e Às vezes é por tentativa e erro, porque… é uma aprendizagem 

aspectos 
científicos/racionais 

 

contratual monitorização 
do cumprimento dos 
objectivos 

aspectos exploratórios - 
co-construção de 
alternativas – com 
articulação dos 
imperativos objectivos e 
percepção pessoal 

Como é que se negoceia a estratégia e a forma de intervenção… 16 
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Acho que a última decisão é do utente, portanto o utente, vai-me dizendo, o que é 

que eu estou a fazer bem, o que estou a fazer mal, independentemente de ser 

demenciado ou não, é uma pessoa, portanto, eu… vai-me dizendo os sinais, se eu 

souber ler os sinais dele, eu vejo “aqui estou a fazer mal”, “ agora estou a ir bem”, 

“isto agrada-me”, “isto não, não volte a fazer”… 

valorização da autonomia 
decisória da pessoa 

 

comunicação 

descentração 

Como descreve e perspectiva a vivência da doença, quais as principais 

consequências que identifica, na sua vida pessoal, profissional, social, como 

mais relevantes? 

17 

Eu acho que enriquecedor do ponto de vista profissional… do ponto de vista 

pessoal, considero que se calhar vai ter impacto um dia, se tiver que cuidar de um 

familiar com este quadro clínico… Não me tem afectado, porque tenho, acho que 

tenho estratégias que me protegem a minha saúde mental…ah…E o facto de 

trabalhar numa instituição que tem todos os recursos, acho que aquele peso que o 

cuidador informal sente muitas vezes, acaba por se diluir, porque nós é tudo 

multidisciplinar, portanto não sinto impacto negativo…Do ponto de vista 

profissional acho que é enriquecedor, acho que me pode dar novas perspectivas 

de trabalho, e que me tem enriquecido como pessoa… 

reav positiva 

antecipação da doença no 
futuro 

reav positiva: estrategias 
de confronto adaptativo; 
recursos da instituição; 
valorização da equipa; 

 

 

reav positiva 

Como vive hoje a doença? O que é que se alterou? Porque acha que se 

alterou? 

18 

Acho que já não vejo…que houve alteração…Acho que o facto de ter mais 

conhecimento, acho que sim, acho que me responsabiliza mais, ah…e acho que 

me faz mudar, mesmo em termos de perspectiva de vida, de aproveitar tudo, 

porque as coisas ganham mais sentido, uma data, uma pessoa que me reconhece, 

tudo isto adquire um significado por si…eu não tinha uma visão…agora a visão 

negativa da doença, em termos de, um quadro clínico grave, isso não mudou, 

porque eu sei, cada vez mais, estou mais informada da gravidade e das 

consequências que um quadro demencial tem, e o quão injusto a pessoa ter esse 

diagnostico… Agora…tem o outro lado, tudo o que se pode fazer, ah… 

 

 

REAV POSITIVA 

 

 

 

TENTATIVA DE 
COMPROMISSO MAL 
MENOR 

Quais são as suas preocupações presentes? 19 
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É o questionamento sempre permanente, será que eu posso fazer mais, o que eu 

posso fazer mais, será que estou a fazer tudo… 

vulnerabilidade – eficácia 
das estrategias de 
confronto 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 20 

O que eu sinto que se podia fazer mais era a parte de investigação, quer a parte do 

apoio ao familiar que não temos, porque não podemos dar consulta aos 

familiares… porque só podemos trabalhar com o familiar na relação com o utente 

criticas centradas em 
aspectos organizacionais – 
investigação 

critica centrada em 
aspectos organizacionais – 
restrições ao apoio ao 
familiar 

Quais são hoje a sua fonte de suporte? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

21 

Acho que fui respondendo, porque é um bocado a equipa, ao nível de suporte a 

psicoterapia individual, supervisão, acaba por ser…Quer a equipa de gabinete, 

quer a equipa multidisciplinar, acaba por ser as minhas fontes de suporte…  

percepção de suporte 
equipa multidisciplinar 

psicoterapia emocional 

supervisão 

 

Como são neste momento a sua relação com os profissionais de saúde? Pode 

falar sobre um pouco sobre isso? 

22 

portanto tanto a nível das relações com os profissionais acho que é muito boa 

porque nesta instituição como estou integrada no Xº piso, na equipa 

multidisciplinar, o psicólogo às vezes acaba por assumir o papel de mediador e 

nas reuniões e tudo o psicólogo acho que assume o papel muito importante que é 

muitas vezes de tentar tanto o ponto de vista do utente, quando eles não pode 

falar, da família, de informação quando eles nos transmitem e que nos pedem para 

partilhar com a equipa. Acho que a nível da psicologia tem uma relação 

privilegiada com o serviço de acção social, que é muito com a assistente social 

com quem trabalhamos, e sobretudo com a psiquiatra, também a nível de 

articulação, com a enfermeira e com o medico, também, mas sobretudo com estes 

dois é privilegiada.  

 

 

papel de mediador - do 
utente e da familia 

 

MONITORIZAÇÃO  

 

articulação entre os 
diferentes profissionais – 
discurso positivo  

E como são neste momento a sua relação com os familiares? Pode falar um 

pouco sobre isso? 

23 
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Nem sempre corre tão bem como desejaríamos, porque nós muitas vezes 

marcamos atendimentos e eles não comparecem, tentamos aborda-los mais e 

evolvê-los nas actividades, nem sempre este trabalho resulta. Eu acho que nesta 

parte com os familiares apesar de haver relações muito boas com algumas 

famílias e o psicólogo assumir um papel de mediação e um papel pedagógico, 

onde explica à família um bocadinho da doença, um bocadinho da situação do 

utente. Acho que com a família pode haver trabalho ainda a fazer, nomeadamente, 

grupo de auto-ajuda, etc, em que o psicólogo pode ter um trabalho mais activo, 

que a instituição de momento não autoriza que haja uma intervenção sobre a 

família, só na relação com o utente. 

discurso  negativo – falta 
de envolvimento familiar 

 

 

relação com os familiares : 
mediação; pedagógico 
(forn inf, esclarecer) 

insuficiência – trabalho 
com as famílias – grupo de 
ajuda 

criticas centradas em 
aspectos organizacionais – 
trabalho com a familia 

Neste momento, como é sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor?  

24 

a nível da doença o facto de ter mais conhecimento ajuda-me a compreender 

mais. e depois o facto de conviver com as pessoas, e  de ver muito mais a pessoa 

que tem a doença e não que doença que tem a pessoa, como a frase diz. Acho que 

é isso que ajuda muito, acho que vejo muito para alem da doença, porque a 

mesma doença cada pessoa vai manifesta-la de diferentes formas, acho que é isso 

que me ajuda, a não pensar só enquanto doença mas sim na pessoa que tem essa 

doença. 

reav positiva 

 

nf/comprensão 

normalização/minimização 
do problema de saude 

 

Existe algo que queira contar, que ajude a melhorar a compreensão em 

relação à sua experiencia/vivência? 

25 

eu acho que aqui é importante, sobretudo na parte da psicologia, a pessoa estar 

bem consigo própria, desde tempos livres, a psicoterapia individual, a articulação 

com os outros técnicos, etc, tudo isto ajuda muito. O conhecimento sobre a 

doença, a formação. Para viver melhor ou sentir-se melhor, acho que é sobretudo 

procurar ajuda especializada, que estas pessoas só quando encontram técnicos que 

conseguem responder, e as famílias, responder aquilo de que necessitam é que 

muitas vezes se sentem apoiadas, caso contrario muita coisa em que acabam por 

se ver um pouco sozinhas, as vezes, em casa e tudo, esta doença se o familiar, se 

o cuidador informal não estiver apoio é desgastante, até para os cuidadores 

formais que não se souberem cuidar. Mas como nós trabalhamos muito a relação, 

bem-estar psicológico 

 

inf – competencias 
instrumentais 

apoio emocional 

vivencia centrada nos 
aspectos relacionais e 
sócio-emocionais 

 

consequencias para os 
cuiadadores: desgastante 

cuidados centrados na 
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o importante também é o significado afectivo que colocamos naquilo que 

fazemos, portanto, a doença depois vai-se tornar mais um aspecto, mas o 

importante e o principal é a pessoa, é ai em que nós intervimos. Portanto, 

sobretudo é não perder a pessoas de vista, independente da progressão do 

Alzheimer ou de uma demência secundária à doença de parkinson é não perder o 

afecto pelo sujeito, não perder o sujeito de vista, o que ele gosta, o que não gosta, 

ir sempre ao encontro dele. 

pessoa: aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 

cuidados centrados na 
pessoa – aspectos 
relacionais e sócio-
emocionais 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

366 

 

Código:CFS07 

O que sabe sobre a doença, o que pensa sobre a doença (a gravidade, as 

causas, as consequências, a evolução) 

1 

Tenho algum conhecimento em termos curriculares, o curso de base do curso 

de enfermagem, fiz tambem uma Pós-graduação em alterações 

neuropsicológicas e reabilitação em que uma das temáticas abordava mesmo 

as situações demenciais. Depois especificando mais, o Alzheimer, ou então as 

demências vasculares. Depois em termos de acompanhamentos destes utentes, 

estou aqui a cerca de 1 ano e meio, e portanto através da actualização de 

escalas de MDA, pronto não será assim muito especifico… Para alem da 

quantificação, depois a minha experiencia em termos de alguns utentes que 

foram aumentando o grau de dependência, em termos de patologia. 

 

pos-graduação 

 

PERCEPÇÃO CRITERIOS 
CIENTIFICOS/CULTURAIS 

 

exp 

competencias instrumentais: 
avaliação 

evol centrada na percepção 
concreta diminuição 
progressiva da autonomia 

 

Inicialmente pensava de forma diferente? A que se deve essa mudança? 

Deveu-se quer a tua experiência, quer ao nível do conhecimento que foi 

adquirindo em termos da formação? 

2 

Os conhecimentos em termos de formação contribuíram para eu compreender 

melhor a evolução das demências… e depois o conhecimento prático, também 

contribui para eu perceber melhor, relacionado com os diferentes tipos de 

demência, como é que uns evoluíram tão depressa, outros evoluíram mais 

gradualmente… Os dois interagiram, quer o conhecimento teórico, quer o 

prático da vivência com eles. Portanto, tornou mais visível a parte teórica da 

aprendizagem, a experiência directa com os utentes. 

integração do conh pratico e 
teórico 

 

evolução: variabilidade 

PERCEPÇÃO 
CIENTIFICA/CULTURAL 

integração do conh pratico e 
teórico 

Neste momento, recorre a alguém para receber informação? Informação 

obtida por outros elementos? 

3 

Não  

Como é que acha que a doença é vista pela maioria das pessoas? 4 

Acho que já há mais sensibilização, quer em termos dos familiares, quer em Compreensão 
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termos dos prestadores de cuidados, como as auxiliares. Penso que já não 

olham e não falam dos utentes como os maluquinhos. Como se calhar há 

alguns anos atrás se falava “ah os maluquinhos do 3º piso”, Não já percebem 

que são utentes que têm aqueles tipos comportamentos alterados, devido à 

doença que têm. Podem não saber, exactamente, qual é a doença, mas sabem 

que é uma doença mental, querem fugir, querem saltar da cama, ou que tem 

oscilação de humor, devido a uma doença, e não propriamente a estarem 

maluquinhos. Penso que já percebem que existe uma padrão…alias o 

maluquinho era depreciativo, utilizavam a palavra maluquinho de uma forma 

depreciativa… Se calhar não tanto a uma pessoa como têm uma doença, mas a 

uma pessoa que, simplesmente está desajustada em termos de comportamento, 

ou por que quer, ou por que não lhe apetece, ou… Não tanto com o conceito 

que existe uma doença por trás, que é uma doença mental e que faz estas 

alteração à normalidade, não é. Eu penso que elas já olham para os utentes e 

lidam com eles, sabendo que é uma doença que provoca aquelas alterações, os 

familiares também, já percebem que existe uma evolução, que as pessoas vão 

ficando mais dependentes, que vão ficando mais esquecidas, porque de facto 

existe uma patologia. Penso que as coisas têm mudado também nesse aspecto.  

maior sensibilização 

 

identificação  de preconceito  e 
discriminação social positiva  

identificação de atitudes 
positivas 

gravidade: doença mental 

consequencias: alt com,  

identificação de preconceito e 
discriminação social negativa  

 

 

identificação de atitudes 
positivas 

 

consquencias 

A que se deve essa mudança? 5 

Penso que tem a ver, principalmente com os meios de comunicação social, 

vão-se fazendo vários documentários sobre vários tipos de doença, e as 

pessoas vêem muita televisão… se calhar não tanto pela internet, porque 

penso que esta população não recorre muito a esse meio…mas pela televisão 

penso que sim. Depois de vez em quando algumas actividades, quando é o dia 

do Alzheimer, aparecem os panfletos…elas também lêem o jornal, como vem 

diariamente o jornal para piso, e de vez quando pronto, alusivo às datas 

comemorativas, vão havendo artigos, As auxiliares também lêem o jornal, 

estou-me a lembrar…penso que tem a ver com a informação. Não, pronto… 

Com muita pena minha, não é tanto por aquilo que nós lhes dizemos em 

termos de dar formação, ainda não iniciamos uma formação dirigida neste 

âmbito, às auxiliares. Mas penso que a informação se deve aos meios de 

comunicação social. Nós temos algum cuidado no dia a dia, quando nós 

meios de comunicação social 

 

 

dia  internacional do Alzheimer 

panfletos/jornaus 

 

mais inf 

 

insuficiencia de formação 

comunicação social 

 

identificação de atitudes 
negativas de outros 
profissionais; competências 
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notamos algum comentário mais depreciativo para o utente, dissemos-lhes 

“tenha paciência, sabe que tem uma doença, e não sei quê, e que é normal este 

tipo de comportamentos”. E elas: “ah pois é, às vezes a gente até se esquece”. 

São sensíveis quando as abordamos nesse sentido. Ou Às vezes quando 

notamos que os utentes está mais agitado, dizemos “atenção está naquela fase, 

como já esteve a algum tempo, em que está mais agitado, tem que estar mais 

atento” e elas entendem isso.  

pedagógicas 

 

problema: agitação 

competências pedagógicas 

 

Uma abordagem mais educativa e de sensibilização para os 

comportamentos…  

6 

Sim, para os comportamentos que dirigem, e que elas entendem porque estão 

doentes, que têm alterações de comportamento por uma doença. Mas não 

tanto por ser uma formação específica, “hoje vamos falar disto”, não temos 

dirigido esse tipo de formação. 

 

FORNECIMENTO DE INF 

O que pensa sobre a sua possibilidade de controlo (total ou parcial) na 

doença em termos de sintomas (comportamentais, psicológicos e/ou 

emocionais) e suas consequências? 

7 

Penso que a minha importância, basicamente, é na detecção de alterações de 

comportamento. E quando existe essa detecção de uma alteração, ou mais 

agitação, ou mais ansiedade, maior depressão, em termos de comportamento, 

ou em termos de dependência…tem os movimentos mais lentificados, perdeu 

algumas capacidades cognitivas, a fala piorou, o raciocínio…Portanto se 

detectarmos assim grande alterações, ou então depois de algum tempo um 

acumular de pequenas alterações, mas que no conjunto dão um maior grau de 

dependência, Dirigimos essas alterações em primeiro lugar ao médico. Depois 

o médico se for da parte clínica, porque se o utente estiver uma infecção, faz 

um despiste do ponto de vista clínico, e medica-se, se não verificar nada do 

ponto de vista clínico que justifique aquelas alterações, encaminha para a 

psiquiatria. Portanto, digamos que nós somos o alerta, damos o alerta “aqui há 

uma alteração”, a nossa articulação mais significativa para controlar, é mesmo 

a relação com o médico. Depois o alerta às auxiliares, “neste momento 

verifica-se que este utente está com estas alterações, portanto tenham mais 

identificação do probl 

cons: alt do comportamento; 
alt emocionais 

alt fa funcionalidade 

centrado na acumulação 
quantitativa e/ou qualitativa  

comunicação com a 
profissionais da equipa 

 

resol plan do problema 

identificação do problema 

comunicação – articulação 
com outros profissionais 

 

 

comunicação  - articulação entre 
os profissionais  
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Penso que a minha importância, basicamente, é na detecção de alterações de 

comportamento. E quando existe essa detecção de uma alteração, ou mais 

agitação, ou mais ansiedade, maior depressão, em termos de comportamento, 

ou em termos de dependência…tem os movimentos mais lentificados, perdeu 

algumas capacidades cognitivas, a fala piorou, o raciocínio…Portanto se 

detectarmos assim grande alterações, ou então depois de algum tempo um 

acumular de pequenas alterações, mas que no conjunto dão um maior grau de 

dependência, Dirigimos essas alterações em primeiro lugar ao médico. Depois 

o médico se for da parte clínica, porque se o utente estiver uma infecção, faz 

um despiste do ponto de vista clínico, e medica-se, se não verificar nada do 

ponto de vista clínico que justifique aquelas alterações, encaminha para a 

psiquiatria. Portanto, digamos que nós somos o alerta, damos o alerta “aqui há 

uma alteração”, a nossa articulação mais significativa para controlar, é mesmo 

a relação com o médico. Depois o alerta às auxiliares, “neste momento 

verifica-se que este utente está com estas alterações, portanto tenham mais 

atenção, a vigiar, se depois na tarde e na noite elas se mantenham”. Porque 

basicamente nós estamos só de manhã, eu estou a falar como responsável do 

piso, depois é dar o alerta, também aos colegas, a maior parte das vezes até 

são eles que dão o alerta, vão passando em ocorrências para o colega que vem 

para o turno a seguir, para vigiar a sintomatologia. De forma menos 

recorrente, falamos com a psicologia, portanto, exacto, encaminhamento para 

o médico e depois para psicologia. Porque às vezes quando são situações de 

comportamento, pode haver alguma psicoterapia, que associado a parte de 

actualização da psiquiatria, em termos de medicação, se consiga controlar 

algumas coisas, ou retardar alguns efeitos da doença. Basicamente é isso, 

alertar o médico depois a psicologia se achar que é no âmbito da psicologia, e 

depois os prestadores directos de cuidados em simultâneo, não é, os 

enfermeiros e as auxiliares. 

identificação do probl 

cons: alt do comportamento; 
alt emocionais 

alt fa funcionalidade 

centrado na acumulação 
quantitativa e/ou qualitativa  

comunicação com a 
profissionais da equipa 

 

resol plan do problema 

identificação do problema 

comunicação – articulação 
com outros profissionais 

 

 

comunicação  - articulação entre 
os profissionais  

 

articulação e 
interdependência entre 
profissionais - comunicação 

 

 

relacionamento contratual 
diferenciado - monitorização 

 

 

 

resol plan do problema  

 O pensa sobre o controlo (total e parcialmente) sobre os sintomas e 

consequências da doença? 

8 

Controlo parcialmente as situações depende, as vezes consegue-se um 

controlo total, quando por exemplo são casos de alterações como agitação, 

consegue-se um controlo total. Mantendo o seu dia-a-dia, sem uma sonolência 

acrescida, com os quadros psicóticos que às vezes se associam, consegue-se 

controlar melhor. Mas às vezes as questões físicas e deterioração cognitiva é 

um controlo parcial. 

atribuição de controlo  total – 
alt comportamentais, 

cons: quadros psicóticos 

 

controlo parcial – sobre 
aspectos diferenciados  
diferenciados 

Considera que tem sido eficaz naquilo que tem feito para combater e 9 
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Que outros elementos ou pessoas considera importantes no controlo da 

doença e suas consequências (médicos, outros técnicos de saúde, família, 

amigos, outros elementos que considere importantes)? 

10 

Os mais importantes são os técnicos de saúde, sem dúvida, porque eles vivem 

connosco, aqui não é, e acabamos por fazer o papel que os familiar fariam no 

domicilio, que é dar os alertas, só que damos esses alerta numa forma técnica 

e dirigida, que é diferente do familiar em casa. O familiar é importante porque 

está mais sensível se calhar a outras questões, como o reconhecimento do 

familiar, se calhar o utente conhece-nos a nós, mas já não conhece o familiar, 

e pronto começa a manifestar então a perda da memória retrógrada…o 

familiar é importante também nesse processo que às vezes alerta-nos para 

algumas coisas para que não estamos despertas, mas não é o fundamental. O 

fundamental são os técnicos que estão, entre os técnicos todos são importante, 

em âmbitos diferentes, mas todos são importantes. Uns, se calhar pelos 

conhecimentos diferenciados, os enfermeiros, outros pela prestação directa de 

cuidados e sistemática, digamos pelo número de horas que estão em contacto 

directo, como as auxiliares, O médico, que é o mais diferenciado e o que 

dirige a medicação. Portanto todos em âmbitos diferentes, mas em equipa.  

atribuição de controlo aos 
profissionais 

 

 

INF DO FAMILIAR 

 

 

atribuição de controlo aos 
profissionais 

valorização da equipa 
multidisciplinar 

Na fase actual, que tipo de estratégias tem utilizado para confrontar a 

doença? 

11 

No dia-a-dia com os utentes, é mais a vigilância, basicamente penso eu, não 

uso grandes estratégias, como coordenadora do piso tenho muitas coisas que 

coordenar. Os utentes é uma parte dos cuidados, mas não é aquilo que me leva 

mais tempo, é mais o controlo do pessoal, e fazer a gestão. Então Se calhar 

junto dos utentes é mais a vigilância e fazer o encaminhamento o mais eficaz 

possível, no que toca a questão da medicação. As outras estratégias envolvidas 

são mais junto às auxiliares, estar atenta ao stress e à sobrecarga de trabalho 

delas, porque se elas não estiverem bem, se estiverem com grande cansaço, 

nota-se junto aos utentes a falta de paciência, não é, e Eles são mesmo um 

termómetro, ficam logo, dão logo por elas, ficam mais ansiosos, ficam mais 

descontrolados. É um ciclo vicioso, se eu noto que os utentes estão mais 

estrategias comportamentais – 
vigilancia 

coordenação – controlo e/gestão 
do pessoal 

resol plan do proble - 
dentificação do problema; 
comunicação  

APOIO INSTRUMENTAL - 
identificação de sinais de stress 
e sobrecarga em outros 
profissionais 

 

Tentativa de controlo aspectos 
relacionais e sócio-emocionais 
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alteradas, já notei logo que as auxiliares também estavam mais alteradas, isso 

tem a ver com a sobrecarga de trabalho, que é uma coisa difícil de contornar. 

Portanto, vou tentando ao longo do tempo, reforçar a equipa de auxiliares, 

Neste momento os enfermeiros está estável, é não existe a necessidade de 

reforço, mas de auxiliares haveria, há, existe uma carência de auxiliares e uma 

necessidade grande de fazer o reforço delas. Tento compensa-las, estando 

mais atenta a elas, digamos, dando mais atenção aos problemas delas. Estando 

mais sensível, sendo mais permissível em termos de horários, eu noto que a 

auxiliar, realmente está preocupada, porque tem o filho doente em casa, se 

calhar deixa sair mais cedo, deixo-a entrar mais tarde, não penalizo quando 

existe um incumprimento em termos de horários, para elas também 

perceberem que nos somos sensíveis às suas questões e à sobrecarga delas. 

Porque tendo controlado o stress delas, os utentes, digamos que estão 

controlados, estão mais vigiados, estão mais controlados. As técnicas 

desenvolvidas, não é tanto junto do utente, o que me ocupa mais tempo não 

tanto junto do utente mas junto da equipa prestadora de cuidados. 

 

 

RESOL PLAN DO PROBL 

 

insuficiencia/carencia de 
recursos – professionais 

atender às necessidades de 
outros profissionais 

apoio instrumental – dialectica 
profissional – utente 

 flexibilidade de horários 

atender às necessidade de 
outros profissionais 

flexiblidade 

tentativa de controlo aspectos 
relacionais e sócio-emocioanais 
– dialectica utente – 
profissional 

gestão do profissionais – 
identificação de sinais de stress, 
sobrecarga   

Neste momento quais os problemas decorrentes da doença que identifica 

como mais relevantes? Quais os mais difíceis de resolver? 

12 

Quando eles estão em angústia, e nós não entendemos porque é que eles estão 

em angústia, quando estão com os quadros de agitação, que nós não 

percebemos se é porque estão com dor, algum tipo de dor, se é porque 

anseiam por alguém que os venham ver, muitas vezes é isso, eles estão em 

ansiedade e não sabem explicar porquê, e às vezes é os familiares, os 

familiares aparecem e eles acalmam. Os utentes que têm visitas regulares, dos 

familiares, se calhar já não se lembram que aquele é o familiar. Mas fica 

alguma coisa, que é uma visita regular, se um dia que eles não vêem, se calhar 

ficam agitados. Mas nós entendemos a angústia, se é por sofrimento de 

alguma descompensação orgânica, se é sofrimento psicológico, isso  causa-

nos  alguma ansiedade, eles tentam levantar-se frequentemente, não estão 

sossegados no mesmo sitio, onde habitualmente estão, não é, tranquilos, 

digamos, quando eles não estão tranquilos, isso causa-me angustia por não 
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incompreensão das causas 

problemas de comunicação 
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Quando eles estão em angústia, e nós não entendemos porque é que eles estão 

em angústia, quando estão com os quadros de agitação, que nós não 

percebemos se é porque estão com dor, algum tipo de dor, se é porque 

anseiam por alguém que os venham ver, muitas vezes é isso, eles estão em 

ansiedade e não sabem explicar porquê, e às vezes é os familiares, os 

familiares aparecem e eles acalmam. Os utentes que têm visitas regulares, dos 

familiares, se calhar já não se lembram que aquele é o familiar. Mas fica 

alguma coisa, que é uma visita regular, se um dia que eles não vêem, se calhar 

ficam agitados. Mas nós entendemos a angústia, se é por sofrimento de 

alguma descompensação orgânica, se é sofrimento psicológico, isso  causa-

nos  alguma ansiedade, eles tentam levantar-se frequentemente, não estão 

sossegados no mesmo sitio, onde habitualmente estão, não é, tranquilos, 

digamos, quando eles não estão tranquilos, isso causa-me angustia por não 

saber porque é que eles estão assim. Se calhar é mais isso, porque o 

esquecimento já está integrado na demência, o esquecimento de, de que agora 

é a hora de comer, de que agora é a hora de dormir, isso não me causa 

ansiedade, porque integro bem dentro da demência. Agora perceber que eles 

estão angustiados e não perceber porquê, isso é o que é mais difícil de lidar, é 

esta parte da situação demencial. 
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Quando sentes que eles estão de certa forma angustiados, sem saber 

muito bem porquê, como é que encontra soluções para resolver essa 

situação? 

13 

Falo com os prestadores directos de cuidados, com as auxiliares, porque se 

calhar muitas estão hoje de manhã, e estiveram ontem á tarde e estiveram 

anteontem, e se calhar já começaram a notar essa angústia. Falo com os 

enfermeiros, nós temos as passagens de turno, eu assinto às passagens de 

turno, portanto ao colega que saiu de noite, e ao final da manhã quando se 

passa as ocorrências ao colega da tarde. Tento perceber, se houve alguma 

coisa que não ouvi, tento ir ao processo ver, em termos de registos de 

enfermagem, que não foi passada em ocorrências, mas que esteja escrito, 

basicamente é isso. Se entretanto vier algum familiar, abordo o familiar no 

sentido de perceber, “acha que consegue entender porque está nesta 

ansiedade”, os familiares “ah porque agora é data, faz anos que, qualquer 

coisa, alguém faleceu, ou porque venho diariamente, e ontem não consegui e 

anteontem”, junto dos prestadores directos e dos familiares. Junto do utente 

também, mas normalmente não tenho o feedback desejado, eles “ah não me 

sinto bem” aqueles que ainda conseguem falar, alguns ainda conseguem 

resol plan de probl – recolha de 
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No seu dia-a-dia precisa de ajuda de alguém para realizar certas 

actividades, ou consegue fazer tudo o quer sozinha? 

15 

Eu não estou na prestação directa de cuidados, portanto, eu muitas vezes 

contribuo na prestação directa dos cuidados, mas não está nas minhas 

responsabilidades, essa prestação. Naquilo em que me é pedido ajuda, não 

preciso depois de pedir ajuda a uma outra pessoa, consigo dar resposta. 

Quando é solicitado a minha ajuda… 

tarefas prestação directa de 
cuidados – apoio instrumental 

 

aceitar a responsabilidade 

Agora gostava que descreve-se de forma resumida as suas actividades 

diárias. Costuma planear algum tipo de actividade? Como é que gerida a 

tua forma de intervenção? 

16 

Pronto, assisto diariamente às passagens dos turnos, é o momento em que são 

passadas as ocorrências dos utentes, logo aí são dadas os alertas, dos que estão 

menos bem, dos que precisam de uma vigilância mais dirigida, começo logo 

por ver esses utentes, logo, logo de manhã não, só digamos, após os cuidados 

de higiene, quando eles já estão na rotina do dia-a-dia, estão vígis, já tomaram 

o pequeno-almoço, portanto nessa altura tento ver aqueles que foram dados os 

alertas e fazer eu a minha avaliação, porque pode ser uma avaliação diferente 

do colega, ou realmente o utente pode ter apresentado alteração de sintomas. 

Depois,  se for realmente necessário uma observação médica, o médica vem 

por volta do almoço, então ai é encaminhado esses casos para observação. Até 

ao final do turno da manhã, eu saio as 4hrs, portanto vou vendo os 

comportamentos, o que foi feito relativamente ao utente, e depois essas 

ocorrências são passadas aos colegas, ficou marcada a consulta disto, 

observação daquilo, alteração da medicação, basicamente é isso. Porque 

depois, as prestações directas de cuidados, acaba por ser as auxiliares, não é, 

nós intervimos mais ao nível da medicação, realização dos pensos, mas os 

pensos não tem a ver com a parte das demências. E depois junto das 

auxiliares, de facto, fazer esse alerta “olhe passou-se isto na noite, o utente 

está com estas alterações, tenham em atenção”. Principalmente de quem ficou 

responsável de prestar cuidados, da auxiliar que ficou encarregue pelo utente, 

elas ficam com determinado numero de utentes, responsáveis durante esse 

supervisão 
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turno, da manhã que é aquele em que eu estou presente, responsável pela 

prestação directa a esse utente. Dou também o alerta junto delas, auxiliar, e no 

final do turno tenho o feedback, “o que achou deste utente, achou que esteve 

mais calmo, mais agitado”. Digamos que é a estratégia, perceber o alerta, 

dirigir o alerta também para as auxiliares, Encaminhar para o médico, para 

que se tome algumas decisões, pode ser necessário fazer um despiste clínico, 

fazer analises, exames complementares, ou o médico pode achar que ele 

próprio pode fazer alguma coisa, no âmbito da clínica, ou então encaminhar 

para a especialidade, neurologia, psiquiatria, psicologia, pronto, basicamente é 

isso… 

comunicação – 
articulação/interdependência 
com outros profissionais 

 

 

articulação/interdependência 
com outros profissionais 

Como descreve as recomendações que lhe são dadas pelos médicos ou 

outros técnicos de saúde a quem tem recorrido, em termos de utilidade e 

ajuda para os seus problemas? 

17 

Eu acho que o trabalho em equipa multidisciplinar tem, eu estou acerca, na 

qualidade de responsável de piso, embora já tenha trabalhado como prestadora 

de cuidados há mais tempo, estou cá há 4 anos, neste ultimo ano estou como 

responsável do piso, e também tenho uma percepção diferente desta 

articulação, eu penso que, portanto, actualmente, existe uma boa articulação 

dos diferentes técnicos, as recomendações de qualquer área, tem sido de forma 

geral eficazes e bem dirigidas, no meu entendimento… e que tem uma boa 

condução pratica. Essa informação é passada a todos os prestadores de 

cuidados, dentro do âmbito, se não lhes disser respeito não lhe é passada, mas 

se estiver que, junto das auxiliares terem atenção a certos aspectos, incentivar 

mais a autonomia, portanto isso…portanto essa recomendação é dada aos 

diferentes elementos que podem colaborar. De uma forma geral, as pessoas 

aceitam muito bem as recomendações dos outros técnicos e tentam realiza-las. 

No que diz respeito, à prestação directa de cuidados, muitas vezes, se calhar 

não é muito eficaz, ou demora algo tempo a produzir eficácia, pela sobrecarga 

de trabalho, porque elas não tem capacidade de dirigir se calhar aquele tipo de 

indicações, faze-las cumprir a 100%, porque realmente são muitos utentes a 

seu cargo e torna-se mais complicado. Se calhar as coisas demoram algum 

tempo a terem alguma eficácia, quando tem a ver com actividades do dia-a-dia 
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e de estimular, pela sobrecarga de trabalho dos técnicos. Em termos de 

medicação, quando são alterações de medicação, são feitas directamente, não 

existe ali grande espera, da medicação que venha da farmácia, começar tomar, 

é feita no próprio turno, a receita é aviada, portanto esta parte da medicação 

também sou eu que trato, eu ou o adjunto, Não se perde tempo ai, perde-se 

tempo é depois nas actividades do dia-a-dia, porque realmente existe uma 

grande sobrecarga de trabalho e as coisas, até toda a gente saber demora 

algum tempo, demora algum tempo não, até toda a gente realiza-las, toda a 

gente saber não demora tempo…porque existe uma responsável pelas 

auxiliares, a ela são dadas as indicações relevantes, sempre, e ela vai tendo em 

atenção em ir passando à colega responsável por aquele utente, “é preciso ter 

em atenção isto, aquilo, aqueloutro”, E vai repetindo essa 

informação…ah…de forma a difundir pela equipa das auxiliares, portanto, 

basicamente o meu papel é dizer a ela, e dizer ao prestador que esta no dia, e 

depois ela vai repetindo, replicando a informação…também existe um quadro 

no gabinete das auxiliares, onde ficam registados coisas mais relevantes, 

alguns pormenores dá para colocar lá também, para quem ficar com aquele 

utente, ter aquilo em atenção. Mas de uma forma geral acho que as coisas até 

funcionam dentro daquilo que é possível, dos meios humanos que temos, que 

funcionam. Em termos de exames, quando são pedidos exames em articulação 

com outros hospitais, também não existe grande espera, marcação de 

consultas, de exames. Aqui com a instituição é tudo muito rápido, marcação 

de consultas, exames, no máximo, durante o espaço de uma semana, lá fora é 

um pouco mais, mas é muito rápido. 
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Tentativa de compromisso mal 
menor 

Se houver alguma recomendação com a qual não concorde, ou constate 

que não é benéfica para si, como faz? 

18 

Portanto, manifesta a minha opinião, junto do técnico que a emiti-o, não é, se 

poder estar, habitualmente, por exemplo, com o Dr. VVX, estarei com ele, e 

falarei com ele “não acha”, “Eu acho que não está tão correcto”. Normalmente 

não tem a ver com a medicação…ele faz a medicação, de acordo com o que 

eu lhe digo, e o que ele observa do utente, portanto ai não há desacordo, a 

medicação é do âmbito clínico. Se houver alguma indicação, será mais se tipo, 

relação exploratória – co-
construção de alternativas 
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da psicologia, terapia ocupacional, aí que eu possa contribuir, dizendo que não 

concorde com a indicação, que habitualmente isso não acontece, nem me 

estou a recordar, sinceramente, de nenhuma situação, porque, como muitas 

vezes o alerta é dado por nós, já existe uma conversa previa, antes de, se 

calhar da psicologia ir conversar com o utente, se calhar já foi dado o alerta ou 

pelo médico, ou pelo enfermeiro que havia aquelas alterações, embora, Às 

vezes, também seja a psicologia a dar o alerta. Mas que é sempre um alerta 

acertado, portanto não…não tenho tido experiencia com esse tipo de situação. 

Mas se às vezes, algum pormenor que nos é pedido apoio e nós não 

conseguimos dar resposta, se calhar é por ai o desacordo, ai eu tenho “olhe 

percebo que é importante, mas nós de facto não temos capacidade de meios 

humanos para dar essa resposta, ou se calhar vai demorar mais tempo”, 

pronto, mas é articulado directamente com os técnicos 
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Quando dá uma recomendação, normalmente segue à risca essa 

recomendação ou vai adaptando conforme a situação e o contexto? 

19 

Sigo à risca porque elas também não são inflexíveis, não é “ao primeiro dia 

faça isso, no segundo dia faça aquilo”, não. É uma ordem que digamos 

geral… e que dentro dessa ordem, digamos, ou dessa recomendação é dado 

espaço para que façamos as coisas conforme seja possível. A adaptação é feita 

mas o também o espaço dado na recomendação…é dado esse espaço… 

 

MONITORIZAÇÃO 

Como vive hoje a doença? O que se alterou? Porque acha que se alterou? 20 

Eu acho que lido bem com a doença, pelo contacto com ela e por integrar, ah, 

como um processo normal, digamos de envelhecimento. Dentro do 

envelhecimento estão contempladas algumas alterações, algumas patologias, 

ah e o facto de ver que eles não têm grande sofrimento, pelo menos na minha 

perspectiva, o sofrimento causado pela demência, eu acho que é menos do que 

o sofrimento causado pelo sofrimento físico, como é uma doença oncológica, 

ou outro tipo de doenças crónicas, em que as pessoas têm um sofrimento 

permanente. Neste piso, as situações demenciais, às situações demenciais não 
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estão associadas doenças crónicas, de…logo, digamos que temos a demência 

no seu puro, Inserida, sem outras doenças associadas, digamos, que causam 

sofrimento, claro que são hipertensos, diabéticos, mas não tendo outras 

doenças graves, ou profundas, ou crónicas como é demência. Tendo a 

demência como relevante, integrada no processo de envelhecimento, porque a 

média de idades é muito elevada, é acima dos 86 anos, portanto eu encaro isto 

de forma muito positiva. Se calhar se eu estivesse com uma população mais 

nova, com esta patologia, e que percebe-se um sofrimento maior no utente 

e/ou no familiar, porque estes familiares também não apresentam, pelo menos 

assim, à minha sensibilidade, não apresentam grande sofrimento com a 

doença dos seus familiares, “Já são idosos, e tem o Alzheimer e o não sei quê” 

e acho que aceitam muito bem a situação, e então acabo por lidar bem com a 

doença por isso. Mas se calhar noutro contexto, em que houvesse doenças 

associadas, crónicas associadas fosse uma população mais jovem, se calhar 

não lidava desta forma. Neste momento encaro a doença como integrada 

dentro no envelhecimento, como possível de acontecer, e que se acontecer 

existe uma grande aceitação, quer dos profissionais, quer depois do utente e 

da família… Reagem de forma positiva, pelo contexto que tenho de 

experiencia, porque acredito que, deslocado para outro contexto, se calhar ia 

ser uma perspectiva diferente. A perspectiva que eu tinha doença, mudou para 

uma forma mais positiva e natural pelo contacto que eu tenho aqui, pronto… 
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Quais são as suas preocupações presentes? O que é que hoje mais a 

preocupa? Em relação ao futuro? 

21 

Aqui o que é que me preocupa? Preocupa-me as condições de segurança dos 

utentes, que eu acho que eles não têm condições de segurança, nomeadamente 

ao nível das entradas, dos acessos ao piso, o elevador, as escadas, está ao 

acesso fácil deles. Que os utentes de vez em quando fogem e que nós não 

conseguimos controlar isso muito bem. As grades não têm as devidas 

protecções, as varandas, pronto, isso é mesmo um problema da instituição, são 

condições de segurança. Depois incomoda-me também a carência de 

auxiliares, pronto, porque se não houvesse essa carência podia haver um apoio 

muito maior ao utente, levá-los a passear, aqui, por exemplo ao jardim, 
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podemos dar um apoio, dar-lhes mais qualidade, de vida e isso preocupa-me 

também. Porque em termos de equipa, e de meios, disponíveis e que estão no 

activo e que são accionados, a articulação como as coisas acontecem e o 

tempo que demora, isso não me preocupa, porque acho que isso temos aqui 

tudo. Depois faltam é meios humanos e condições se segurança para melhor a 

qualidade de vida deles. 

qualidade de vida dos utentes 

 

qualidade de vida dos utentes 

 

TENTATIVA DE CONTROLO 
PROCESSOS PSICO E 
FISICOS DIFERENCIADOS 

Quais são hoje as suas maiores necessidades? 22 

Acho que se prende com aquilo que eu disse anteriormente.  

Quais são hoje a sua fonte de suportes? Se são diferentes porque acha que 

houve essa mudança? Quais os motivos? 

23 

Ah, eu recorro mais, digamos, à parte clínica e aos prestadores directos 

cuidadores. Ah, Se calhar agora dou mais importância aos prestadores directos 

de cuidados, que não dava tanto, talvez porque também fazia parte da 

prestação directa de cuidados, não tinha tanta noção da importância, da nossa 

importância. Agora como estou um bocadinho mais de fora, como 

coordenadora, não é… dos prestadores de cuidados, percebo que eles são 

fundamentais. E o facto de eles estarem bem ou mal de ser, tão directamente 

sentido pelos utentes. Eu não tinha essa percepção, estando como prestadora 

directa de cuidados, não tinha essa percepção tão nítida, como estando agora 

de fora. Cada um tem a sua importância, mas quem está directamente na 

prestação de cuidados tem uma importância fulcral, mesmo. Claro que é 

fundamental depois despistar as situações e encaminhar e serem devidamente 

dirigidas ou com medicação, ou com intervenções técnicas. Mas acho que… 

médico 

prestadores directos de cuidados 
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O envolvimento, o próprio cuidar, para além de todos os aspectos mais 

instrumentais tudo… 

24 

Esses são fundamentais, é tudo importante, digamos que é aquilo que se nota 

mais quando existe alguma alteração é mesmo, têm a ver com esses 

prestadores… 
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Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 25 
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Quais as principais consequências que identifica, na sua vida pessoal? E a 

nível profissional? Em termos sociais? 

25 

Ah, eu tento, quando saio do trabalho deixar o trabalho aqui. Não misturo 

muito com a minha vida pessoal. Ah, se calhar a nível social trouxe algumas 

alterações, na forma como eu olho para as pessoas que estão na rua, se calhar 

eu antigamente quando via o “maluquinho”, no supermercado, se calhar fazia, 

incomodava-me aquela pessoa, agora se calhar entendo. Uma pessoa que está 

no meio das outras pessoas que habitualmente andam sãs, que está inserida à 

sua maneira, não é. E com a sua patologia não compensada, muitas das vezes, 

não é… Se calhar olho para as pessoas de maneira diferente, com mais 

compreensão… e se calhar com pena que elas andem em sociedade, 

integradas mas não integradas, porque não estão compensadas e depois se 

calhar são discriminadas pela maioria das pessoas, por de facto elas 

incomodam porque estão desajustadas… Mas eu entendo esse desajuste, acho 

que melhorou a minha visão social das pessoas, não é…com as pessoas que 

me são alguma coisa, porque também vou lidando com pessoas no meio 

familiar, que tem alguns problemas mentais, alguns não sei se, será já alguma 

pré-demencia porque são muito novas, ou que ainda não dirigiram estudos, 

exames no sentido de chegar a um diagnóstico, também tenho uma atitude 

diferente. No sentido não só de olhar para elas de forma diferente, de maior 

entendimento, mas depois de em redor também sensibilizar os outros, para 

digamos, que explicando que é normal este tipo de comportamentos, que no 

nosso entendimento não está tão ajustada, ou que no nosso entendimento 

esperamos mais daquela pessoa, mas temos que perceber aquela pessoa tem 

limites, que são limites derivados se calhar, para além dos problemas mentais, 

outras situações estão desajustadas, mas que temos que esperar daquela pessoa 

limites diferentes e comportamentos diferentes. Mais sensibilizar as pessoas 

que estão em redor, isso com certeza que tem a minha experiência e com o 

meu conhecimento. Pronto, A nível familiar acaba por ter uma alteração, 

perante essas pessoas, mas para positivo, claro.  
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REAV POSITIVA  

Neste momento, como é a sua adaptação a esta doença? O que faz para 

viver/sentir melhor? Como faz para se sentir melhor? 

26 
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Não sei, porque eu acho que consegui fazer uma boa integração da doença, 

digamos que, olho para ela como doença, no sentido técnico de ter que 

despistar, alterações. Mas no sentido só não, integrei-a como natural, como 

um processo natural, em que é preciso estarmos alertas para alterações, e mas 

fora isso é natural, e entendo que as pessoas tenham comportamentos, 

alterados, não é, e capacidades cognitivas alteradas. Não me causou, acho que 

tem a ver com a própria integração, a própria interpretação, não me causa 

preocupações acrescidas, não… para alem do dia-a-dia técnico, da situação. 

 

 

normalização do problema de 
saude 

 

 

reav positiva 

Existe algo que me queira contar, que me ajude a melhorar a 

compreensão em relação à sua experiência/vivência? 

27 

A única coisa, se calhar talvez é o factor tempo de contacto, para eu conseguir 

digamos, para falar durante a entrevista, dos vários aspectos que me foram 

questionados, pronto…quer a nível pessoal, quer a nível de técnica, técnica 

que articula com outros técnicos, como gestora do serviço, pronto… acho que 

eu para eu fazer uma reflexão desta forma, foi preciso eu estar em contacto tão 

permanente, digamos estar só aqui no TTº piso, porque nós há tempos atrás, 

circulávamos pelos diferentes pisos, que foram ficando diferenciados em 

termos de dependência, de demência…e o facto de eu estar só aqui, só em 

contacto com estes utentes, permiti-me que eu tenha uma reflexão mais 

exaustiva e mais diferenciada. E só a questão do tempo em contacto com estes 

utentes, em termos de experiência profissional tenho mais, mas de contacto 

com estes utentes, se calhar só tenho ano 1 e meio, é o tempo mesmo dirigido 

a esta população… 

tempo de experiencia 

 

articulação com outros 
profissionais 

coordenação 

 

aspectos organizacionais 

necessidades de 
cuidados especializados 
e diferenciados 

tempo de experiencia em 
contacto  

 

Tempo de aprendizagem, de procurar formas alternativas de resolver 

situações… 

28 

das estratégias, de reformulação, porque eu há um ano atrás eu não pensava a 

sim, de certo que não… 

REAV POSITIVA 
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Análise Temática  

Temas centrais – cuidadores informais  

A análise das 11 entrevistas aos CI permitiu a identificação de 156 temas 

centrais/básicos (ver anexo E) Entre parênteses encontra-se a percentagem de 

cuidadores informais que referiram, pelo menos uma vez, esse tema central. Serão 

apresentados os temas centrais mais representativos (consideraram-se para esta 

classificação os temas expressos, pelo menos, por 50% da amostra, dos cuidadores 

informais). Para cada tema será apresentado uma significação exemplificativas, 

encontrando-se exemplos adicionais no Anexo E .        

 Tema 6 - Alterações comportamentais (72,7%) - significações relacionados 

com as manifestações comportamentais da doença. Exemplo da seguinte afirmação: “ 

(…) ele ri-se muito, e agora ri-se por coisas que não deve rir-se, ri-se muito, 

gargalhadas e continuadamente, as vezes tenho que lhe dar um encontrãozinho, porque 

a conversa que se esta a ter não é para ele estar a rir”, referido pelo cuidador informal 

CI02, na questão n.º 10. 

Tema 142 – Evolução da doença centrada nos aspectos relacionais e sócio-

emocionais (54,5%) - descreve as significações dos cuidadores informais em relação à 

evolução percebida da doença e sua disfuncionalidade centra-se na diminuição 

progressiva das actividades relacionais e sócio-emocionais, ou na antecipação dessa 

diminuição. Por exemplo a seguinte afirmação: (…) era só aqueles esquecimentos, 

porque falava bem, e não estava tão nervoso como esta agora.”, referida pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.º8. Ou ainda a seguinte afirmação: “Porque ele abrandou, 

também, ele para alem de estar assim, esta parado, esta a parar…” referido pelo 

cuidador informal CI05, na questão n.º43. 

Tema 144 – Evolução da doença centrada na alteração da funcionalidade 

(81,8%) - descreve as significações dos cuidadores informais em relação à evolução 

percebida da doença e da sua disfuncionalidade. Centra-se no rendimento cada vez mais 

Anexo D 

Análise Temática do discurso dos cuidadores 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disfuncional do corpo, das suas funções orgânicas e hábitos funcionais e das suas 

actividades funcionais (i.e. as actividades básicas e instrumentais diárias). Por exemplo 

a seguinte afirmação: "(…)tenho que ajudá-lo a tomar banho, hoje deixei-o vestido, não 

conseguia vestir as calças, por exemplo hoje, ele vira a calças, vira as calças, e veste-

as sempre ao contrário, eu tenho que estar ali, a segurar nas calças para ele as vestir.”, 

referida pelo cuidador informal CI02, na questão n.º1. 

 Tema 68 – Compaixão (54,5%) - descreve as significações relacionadas com a 

identificação de atitudes por parte de outros que demonstram compaixão pela situação 

clínica da pessoa demenciada e sua disponibilidade para ajudar. Por exemplo: “ (…) 

pessoas vem aquela doença como uma pessoa “coitadinha”, as pessoas dizem “ ah 

coitadinha, Como ela era e como ela está.” Referida pelo cuidador informal CI10, na 

questão n.º 10. 

Tema 126 – Apoio emocional (54,5%) - descreve a existência de apoio 

emocional, p.e., ter alguém com quem conversar sobre as experiencias, dificuldades, 

preocupações. Alguém que escute, compreenda e com quem possa desabafar, 

concomitantemente de sentir a necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada e 

apreciada. Por exemplo:”(…) Eu desabafo muito com a minha filha, mas sei que ela 

tem tantos problemas e é com ela que eu quero sempre desabafar. “oh mãe mas faça, 

eu sei que a mãe não consegue fazer mais, faça da melhor maneira”; “ ah mãe não se 

ponha assim a chorar”, “ah mãe está-me a ajudar, porque eu é que lhe dei esse 

encargo, porque era a pessoa mais disponível para o pai”, “mas a mãe tente fazer da 

melhor maneira”, “a mãe sabe que tem que pedir ajuda, para si e para o pai, a mãe 

não quer, mas A mãe sabe que não é nenhuma super mulher (…)” referido pelo 

cuidador informal CI05, na questão n.º 34 

Tema 124 – Apoio instrumental (81,8%) – descreve a existência de ajudas 

práticas e de ajudas técnicas, por exemplo, cuidados ao domicílio (de fisioterapia ou de 

higiene) bem como o apoio em tarefas domésticas e na preparação de refeições. Ou que 

se traduza na dispensa temporária das suas tarefas e responsabilidades, ficando com 

tempo para si (p.e. substituições durante algumas horas, ou mesmo de alguns dias). Por 

exemplo a seguinte afirmação: “ Não conseguia, consegui durante algum tempo fazer 

tudo sozinho, com a ajuda dela. Mas a partir do momento em que ela deixou de ajudar, 
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tive alguma ajuda de outras empregadas, e da minha filha.”, pelo cuidador informal 

CI11, na questão n.º18 

Tema 70 – Campanha de informação (63,6%) - descreve as significações do 

cuidador informal relacionadas com atitudes ao nível organizacional no sentido de 

esclarecimento/informação da doença. Por exemplo: “(…) que a tv divulgou, e tem 

divulgado há uns 5 anos a esta parte, não só pelo dia mundial do Alzheimer, como 

outras manifestações, como notícias(…)”, referida pelo cuidador informal CI01, na 

questão n.º 7. 

Tema 21 – Resolução planeada do problema (54,5%) - são incluídas as 

significações que descrevam os esforços focados sobre o problema para alterar a 

situação, associados a uma abordagem analítica de solução do problema. Exemplo da 

seguinte afirmação: “…eu tratei logo de saber se havia um medico de neurologia, li um 

jornal que existia, tentei arranjar uma consulta com o dr (neurologista)…”, referida pelo 

cuidador informal CI01, na questão n.º2. 

Tema 32 – Tentativa de compromisso mal menor (90,9%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

alternativas, implicativas. Por exemplo as seguintes afirmações: “À medida que se vão 

passando os anos, vai perdendo faculdades. Mas não, mas vai querendo viver, é isso 

que eu tento fazer, não perder tudo, e tentar viver.” referido pelo cuidador informal 

CI04, na questão n.º 49.  

Tema 22 – Informação/Compreensão da doença (63,6%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais na recolha e organização de informação sobre a doença 

(as causas, as consequências, a sua evolução) e competências instrumentais e/ou 

emocionais necessárias para lidar com a mesma. Por exemplo a seguinte afirmação: “eu 

comecei a ler muitos livros. depois disso é que eu comecei a ler vários coisas que me 

arranjam, livros até sobre o acompanhamento da pessoa com Alzheimer. um familiar 

meu esta num laboratório ele consegue, assim, panfletos e coisas e depois eu absorvo 

isso tudo e dá-me livros”, referido pelo cuidador informal CI09, na questão n.º6. 

Tema 24 – Procura de suporte social (100%) - descreve os esforços de procura 

de suporte informativo, suporte instrumental e suporte emocional. Exemplos de 
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significações: “eu acabei por ter conhecimento que existia a associação, dos amigos ou 

dos familiares do Alzheimer e fui lá. Ai é que estive um conhecimento maior, ainda que 

não muito, muito profundo do que era a doença e as consequências, e a evolução dessa 

doença”, referida pelo cuidador informal CI11, na questão n.º3; “(…)arranjar a mulher 

lá para casa, para ela me dar uma ajuda, porque eu não aguentava aquilo”, referida 

pelo cuidador informal CI10, na questão n.º 11 

Tema 25 - Reavaliação positiva (54,5%) - Descreve os esforços de criação de 

significados positivos, focados no crescimento pessoal, em proporcionar os melhores 

cuidados existentes, em evitar a institucionalização, em ajudar a pessoa de quem se 

cuida a alcançar o máximo potencial possível, etc…exemplo das seguintes afirmações:  

“Mas naqueles bocadinhos eu vou dar amor, mas também recebo. Porque ele diz “olha 

gosto muito de ti” e a pessoa parece que…” referido pelo cuidador n.º 9, na questão 27; 

Tema 152 - Vivência centrada nos aspectos somato-emocionais (63,6%) - 

descreve as significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade à doença 

confunde-se com a vivencia dos aspectos somato-emocionais. A experiencia disfórica 

não se distingue dos outros sintomas somáticos e emocionais. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “(…) termos que ter paciência, para dizer tudo que sim, o que esta mal e o 

que não está, e depois ainda ter que o ouvir que eu é que estou doente, eu é que tenho 

isto e aquilo…ah…para nós é muito complicado, doloroso….”, referido pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.8 

Tema 153 – Vivência centrada nos aspectos relacionais e sócio-emocionais 

(63,6%) - descreve as significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade 

à doença é associada à perda das actividades relacionais e socio-emocionais. A 

experiencia disfórica invariavelmente intensa, emerge dos sentimentos de auto-

comiseração e desvalorização relacional. Seguinte significação: “estou sozinha e penso 

“oh meu deus, eu não quero que ele morra, mas não me deixes morrer antes dele”, 

porque tenho medo que depois não o vão vê-lo,  porque ele deixa de reconhecer os 

filhos, preocupo-me com isso”, referida pelo cuidador CI09, na questão n.º50. “A vida 

tem sido muito madrasta para mim, é como é que deus me encarregou de cuidar de 

duas pessoas que não me deram nenhum conforto”, referido pelo cuidador CI05-19; 
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Tema 96 – Percepção de auto-eficácia (72,2%) - descreve as significações do 

cuidador que traduzem a confiança da sua capacidade de confronto com a doença, 

acreditar na sua competência atribuída ao próprio levara a resultados positivos. Sendo 

considerado pelos cuidadores a diversidade e variabilidade de contextos, a comparação 

positiva com outras pessoas, a insuficiência/carência de apoio e/ou cuidados 

especializados. De acordo com as seguintes significação: “penso que tenho minimizado 

alguma coisa, não só máximo, mas que tenho minimizado penso que sim.”, referida pelo 

cuidador CI11, na questão n.º 13.    

Tema 79 – Expectativas negativas do futuro centrada na evolução da doença 

(63,6%) – descreve as significações relacionadas com aspectos associados ao 

prognóstico da demência. Preocupação com a evolução da doença no que respeita ao 

agravamento de sintomas. Por exemplo: “Preocupa-me o avanço da doença, preocupa-

me o avanço da doença dela, e que ela fique totalmente incapacitada, de tudo.”, 

referido pelo cuidador CI11, na questão n.º 31 

Tema 103 – Valorização de actividades de recreação e de lazer (54,5%) - 

descreve as significações dos cuidadores relacionadas com a realização de actividades 

de recreação e lazer. Por exemplo: “ (…) meu marido de manhã, venho beber um 

cafezinho, aí por volta das 10h30, 11 horas, depois vamos dar uma volta, ele não quer 

ir para muito longe, não quer andar de carro, e quando o levo de carro, para ir À da 

minha mãe”, referido pelo cuidador CI02, na questão n.º 9.  

Tema 119 – Reformulação/minimização do comportamento (63,6%) - descreve 

as significações dos cuidadores relacionadas com a reformulação/minimização de 

comportamentos verbais e físicos da pessoa a quem presta cuidador. Por exemplo: “Ser 

mais paciente e dizer tudo que sim, ou então não responder e dar a volta à questão e 

ajudá-lo…”, referido pelo cuidador CI02, na questão n.º 17. 

Tema 98 – Tentativa de controlo aspectos relacionais e sócio-emocionais 

(72,2%) - descreve as significações dos cuidadores informais que caracterizam a 

tentativa de controlo sobre os aspectos relacionais e sócio-emocionais. As necessidades 

instrumentais podem ser controladas, mas não as relacionais, no qual o controlo 

depende da existência de condições relacionalmente seguras. Por exemplo: “ (…) e isso 

resulta, que é uma coisa fantástica; e depois não só, não isola-los, levar pessoas lá em 
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casa, põe-se a olhar de lado, depois no segundo dia já olham melhor, eles começam a 

se apegar aquela figura, que ao principio não se deve aproximar, aproxima-se mas fala 

connosco. é como uma criança, “ah dá um beijinho”, quer dizer a criança vira a cara, 

portanto o sistema é o mesmo, esta ali um doente, não vale a pena “ah coitadinho como 

é que o senhor como é que você está?” não, “boa tarde”, é a primeira coisa, até ele 

ganhar confiança,  ou seja, conhecer aquela cara, familiar, ele sentir que existe ali 

alguma coisa de familiar. referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º10; 

Tema 90 – Atribuição de controlo aos profissionais (54,5%) - descreve as 

significações dos cuidadores informais de atribuição de controlo aos profissionais. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “deve-se aos estudos que os senhores têm feito, e que se 

tem empenhado na situação da descoberta e de arranjar formas para que o caso, seja 

mais leve, tanto como para o cuidador, tanto para o doente, na descoberta da 

medicação.”, referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º10. 

Tema 46 – relacionamento centrado nos aspectos relacionais e sócio-

emocionais (63,6%) - relacionamento mítico com o médico, com dependência 

emocional, transferência de afectos e significações, e balanceamento entre e 

identificação e rejeição de tratamento, sendo avaliados em termos de sentimentos ou 

hábitos relacionais, que apresentam uma certa coerência e persistência. Por exemplo as 

seguintes afirmações: “ (…) a dr, que vou visitar praticamente. todos os meses ao 

hospital, as vezes é mais uma conversa de amiga, do que propriamente falar de 

Alzheimer. mas  experiencias de doentes que recebe, ou sei lá, situações de doentes que 

vão ter com ela e que podem ter atitudes mais agressivas ou mais meigas, portanto, esta 

ligação da vida real, quer dizer, às vezes, não é só os livros” referido pelo cuidador 

CI01, na questão n.º6; 

Tema 31 – Distracção (54,5%) – descreve os esforços cognitivos e 

comportamentais de descentração que impliquem uma tentativa de anulação do conflito 

e inferência proposicional que promova a abertura. Esforços deliberados que implica 

uma mudança da atenção em tarefas que promovam uma tentativa de abertura e 

inferências alternativas. Por exemplo: “(…)tive sempre o cuidado de fazer uma viagem 

de 2 ou 3 dias, ou ir ver um espectáculo, que eu sabia que era necessário, para mim era 

necessário.”, referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º26; “(…) ia mais ao 
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cabeleireiro, ia ao cinema, quando podia, à noite, realmente, ah… íamos jantar fora, as 

vezes”, referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º27. 

Tema 154 – Vivencia centrada nos aspectos instrumentais (63,6%) - descreve as 

significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade da doença é associada 

à perda e/ou diminuição do rendimento funcional, ou da resposta às necessidades 

hedónicas (i.e. menos força e oportunidade para fazer as coisas). A experiencia disfórica 

é ligada à incapacidade do confronto com reacções disfóricas associadas às de 

hostilidade (i.e. cólera, desespero). Por exemplo a seguinte afirmação: “ por acaso hoje 

disse-lhe “ já não sabes vestir umas calças”… Ser mais paciente e dizer tudo que sim, 

ou então não responder e dar a volta à questão e ajudá-lo… eu agora estou a ajudá-lo 

a vestir a camisa, ele não consegue abotoar os botões, ou então começa a abotoar os 

botões todos ao contrário, não consegue por a camisa para dentro das calças, “é assim 

que eu vou, é assim que eu vou”, anda com o cinto ao contrário, não consegue por o 

cinto nas presilhas, é muito complicado…, referida pelo cuidador informal CI02, na 

questão n.º 17. 

Tema 80 – Antecipação da incapacidade de confronto (63,6%) -  significações 

relacionada com antecipação da incapacidade de confronto no futuro. Por exemplo: “Eu 

conseguir dar-lhe apoio, também eu comece a ter dificuldades físicas, não é, 

emocionais que depois, não possa estar, tão presente, acho que isso me vai machucar 

mais”, referido pelo cuidador CI03, na questão n.º 36. 

Tema 49 – Competências instrumentais e emocionais (54,5%) - descreve as 

significações dos cuidadores traduzindo a tentativa de capacitação do cuidador através 

do ensino de competências para lidar e/ou confrontar com a doença. Por exemplo: 

(…)aqui na associação, a dr (psicóloga) dá-nos esquemas, prontos, ela esta a falar de 

uma a coisa, “olhe esta arvore tão linda, mãe, olhe os passarinhos, tão engraçado”, 

referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º 39. 

Tema 50 – Recomendações instrumentais (90,9%) - descreve as significações 

dos cuidadores informais que traduzem as recomendações instrumentais dos 

profissionais de saúde, p.e., recomendações de consultas a um especialista (neurologia, 

sexólogo), esclarecimentos dos apoios disponíveis para o cuidador (emocional e/ou 

instrumental), aspectos relacionados com o confronto (p.e., a proibição de condução,). 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

388 

 

Exemplo das seguintes significações: “(…)disse que a minha mãe devia ir a um 

neurologista” referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º1; “ (…) perguntou 

porque é que eu não recorria à APFADA, eu disse: que não sabia, sequer que existia.”, 

referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º1 

Tema 136 – Restrição/Interferência na vida pessoal (54,5%) - descreve as 

significações dos cuidadores relacionados com a percepção de restrição/interferência da 

vida pessoal, abdicando e/ou impossibilitado de outros aspectos Por exemplo: “eu não 

tinha aquele horário de refeições, deixei de ter, porque se o meu pai tivesse que ir à 

casa de banho do 12 às 16, três ou quatro vezes, para mim o almoço não existia, 

portanto eu dava-lhe o almoço, e ele “quero ir para a cama, quer ir para aqui, para 

ali”, as minhas refeições deixaram de ter um horário, referido pelo cuidador CI06, na 

questão n.º 18  “Está tudo de rasto… completamente tudo virado do avesso (…) está 

sem sentido”, referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 20. 

Tema 139 – Limitações no bem-estar físico e emocional (100%) - Descreve as 

significações do cuidador informal que traduzem a percepção subjectiva de mal-estar 

psicológico e de morbilidade física. Exemplo da seguinte afirmação: “(…) depois 

comecei a ficar a emagrecer, emagrecer (…)” referida pelo cuidador informal CI02, na 

questão 14. “(…) eu estava-me a fechar, e a médica de lá, queria só estar às escuras, 

depois levava a vida a rezar…”, referida pelo cuidador informal CI09, na questão 32. 

Tema 140 – Interferência na vida familiar/social (81,8%) - Descreve as 

significações dos cuidadores que traduzem a modificação em aspectos distintos, por 

exemplo nas relações conjugais, filiais, fraternais e extra familiares, nas dificuldades de 

aceitação dos familiares do diagnostico. O conjunto das redes relacionais sobre 

alterações, por exemplo, uma nova rotina, a dinâmica familiar sofre alterações, exigindo 

reajustamentos e deslocando relações de poder, dependência e intimidade. “ (…), umas 

pessoas adaptam-se melhor que outras, umas que se calhar pensam que estou a dar 

mais ao doente, e devia dar a ele, tem que haver uma conversa.”, referido pelo cuidador 

informal CI01, na questão n.º 21. Ou ainda a seguinte afirmação: “Ela telefonou para lá, 

então ela gritou ao telefone, mesmo, “não pode ser, o meu pai ter esta doença, não 

pode ser”, referida pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 22. 
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Tema 141 – Restrição económica/financeira (54,5%) - Descreve as 

significações dos cuidadores em relação às dificuldades financeiras e/ou problemas 

financeiros pelas despesas subjacentes ao cuidado. Podendo ainda se traduzir na 

necessidade de procurar um nova actividade profissional, pois os rendimentos que dela 

derivam podem atenuar as dificuldades financeiras Exemplo da seguinte afirmação:” 

(…) claro a reforma nessa altura dava, porque não havia pagamentos de lar, nem 

nada, agora é que esta pior (…)”, referida pelo cuidador informal CI09, na questão n.º 

24 

Tema 54 – Carência de cuidados/apoio especializados (63,6%) - descreve as 

significações relacionadas com as limitações e carência de cuidados especializados e/ou 

qualidade dos mesmos. Por exemplo as seguintes afirmações: “(…)no hospital a minha 

mãe esta muito bem e não sei quê, mas eu vejo que eles não tem, ah, condições para 

tratar a doença em si, cuidarem da doença em si com aquelas características.” 

Referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º10 

Tema 48 – Fornecimento de informação (72,7%) - descreve as significações dos 

cuidadores informais em relação ao fornecimento de informação por parte dos 

profissionais. “Ele própria é que nos depois indicava alguns livros ou algumas 

notícias”, referido pelo cuidador informal CI04, na questão n.º4; “(…) depois do 

medico, tive sorte do me esclarecer tudo, e dizer o que ia acontecer  daqui para a 

frente. Portanto, escreveu logo tudo o que ia acontecer (…), referido pelo cuidador 

informal CI01, na questão n.º21. 

No Quadro são apresentados os temas básicos mais representativos 

(consideraram-se para esta classificação os temas expressos, pelo menos, por 50% da 

amostra, o que se verificou em 32 temas). 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Quadro  - Temas centrais mais representativos dos cuidadores informais 

Tema central  N  % 
Procura de suporte social 11 100 

Limitações no bem-estar físico e emocional 11 100 
Tentativa de compromisso mal menor 10 90,9 

Recomendações instrumentais 10 90,9 
Apoio instrumental 9 81,8 

Evolução da doença centrada na alteração da funcionalidade 9 81.8 
Interferência na vida familiar/social 9 81,8 

Fornecimento de informação 8 72,7 
Tentativa de controlo aspectos relacionais e sócio-emocionais 8 72,7 

                           Percepção de auto-eficácia 8 72,7 
Alterações comportamentais 8 72,7 

Carência de cuidados/apoio especializado 7 63,6 
Vivência centrada em aspectos instrumentais 7 63,6 

Antecipação da incapacidade de confronto 7 63,6 
Rel com profissionais aspectos relacionais e sócio-emocionais 7 63,6 

Expectativa negativas do futuro centrada na evolução da doença 7 63,6 
Vivência centrada nos aspectos relacionais e sócio-emocionais 7 63,6 

Vivência centrada nos aspectos somato-emocionais 7 63,6 
Informação/compreensão da doença 7 63,6 

Reformulação/minimização de comportamentos 7 63,6 
Campanhas de informação 7 63,6 

Compaixão 6 54,5 
Apoio emocional 6 54,5 

Reavaliação Positiva 6 54,5 
Competências instrumentais e emocionais 6 54,5 

Valorização das actividades de recreação e de lazer 6 54,5 
Evolução da doença centrada nos aspectos relacionais e sócio-

emocionais 
6 54,5 

Resolução planeada do problemas 6 54,5 
Atribuição de controlo a profissionais 6 54,5 
Restrição/Interferência na vida pessoal 6 54,5 

Distracção 6 54,5 
Restrição económicas/financeiras 6 54,5 

 

Pela observação do quadro podemos verificar que a procura de suporte social, 

quer as consequências ao nível das limitações no bem-estar físico e emocional são as 

que apresentam maior representatividade, neste caso a totalidade dos cuidadores 

informais entrevistados. Outras questões como a estratégia de compromisso mal menor 

(90, 9%), recomendações instrumentais (90,9%) por parte dos profissionais de saúde, 

referidos pela quase totalidade da amostra. Referir ainda os temas centrais com 81,8%, 

sendo referidos por 9 cuidadores entrevistados, tais como apoio instrumental na 

vivência da doença, evolução da doença em termos funcionais, centrada na evolução 

cada vez mais disfuncional da sua autonomia funcional e por último interferências na 
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vida familiar/social como consequência do processo de vivência da doença. De destacar 

ainda, os temas centrais com menor representação, com base no critério adoptado, os 

aspectos sociais da vivência com a identificação de atitudes e comportamentos de 

outros, enfatizados pela disponibilidade e compreensão afectiva e/ou emocional da sua 

realidade e apoio emocional no processo de vivência da doença. Ou ainda estratégias de 

confronto com a doença tais como a reavaliação positiva, a resolução planeada dos 

problemas e distracção. Por último aspectos relacionados com o confronto com a 

doença, nomeadamente e valorização das actividades de recreação e de lazer; com o 

relacionamento com os profissionais de saúde, nomeadamente competências 

instrumentais e emocionais; a atribuição de controlo aos profissionais e consequências 

da vivência da doença como a restrição/interferência na vida pessoal e restrições 

económicas e financeiras.   

No Quadro __ são apresentados os 55 temas centrais mais preponderantes. 

Foram incluídos, os temas centrais cuja percentagem fosse superior a 0,6% (o que 

corresponde a mais de 7 referências). Este valor foi definido a partir do seguinte 

critério: se a distribuição do número total de referências fosse igual pelos 156 temas 

(isto é, se todos os temas fossem equiprováveis), obter-se-ia, aproximadamente, 7 

referências para cada um. Foram, portanto, considerados preponderantes aqueles que 

ultrapassaram o critério da equiprobabilidade. 

Quadro  -  Temas centrais mais preponderantes dos cuidadores informais 

Tema central  Referências  % 
Procura de suporte social 35 3,4 

Reavaliação Positiva 26 2,6 

Evolução da doença centrada na capacidade funcional 24 2,4 

Apoio instrumental 23 2,3 

Tentativa de controlo sobre aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

21 2,1 

Interferência na vida familiar/social 20 2 

Alterações comportamentais 20 2 

Evitamento 19 1,9 

Tentativa de compromisso mal menor 19 1,9 

Limitações do bem-estar físico-emocional 19 1,9 
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Vivência da doença centrada em aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

18 1,8 

Vivência da doença centrada em aspectos somato-emocionais 17 1,7 

Revolta 17 1,7 

Relacionamento com os profissionais de saúde – aspectos 

relacionais e sócio-emocionais 

16 1,6 

Expectativas de negativas centradas na evolução da doença 14 1,4 

Fornecimento de informação 14 1,4 

Carência de cuidados/apoio especializados 13 1,3 

Recomendações instrumentais 13 1,3 

Adesão parcial – autonomia decisória 13 1,3 

Envolvimento no cuidar 12 1,2 

evol. da doença centrada nos aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

12 1,2 

Centração no dia-a-dia 11 1,1 

Competências instrumentais e emocionais 11 1,1 

Relativização por comparação com os outros 11 1,1 

Vivência da doença centrada nos deveres e responsabilidades 11 1,1 

Percepção de auto-eficácia 11 1,1 

Intensidade/Acumulação 11 1,1 

Apreensão/medo/preocupação 11 1,1 

Antecipação da incapacidade de confronto 10 0,98 

Alterações cognitivas 10 0,98 

Vivencia da doença centrada em aspectos instrumentais 10 0,98 

Confrontativo/reactividade 10 0,98 

Distracção 10 0,98 

Necessidade de apoio psicossocial 9 0,9 

Negação 9 0,9 

Informação/compreensão da doença 9 0,9 

Resolução planeada dos problemas 9 0,9 

Percepção de bom apoio familiar 8 0,8 

Terapia farmacológica 8 0,8 

Prevenção/segurança de acidentes 8 0,8 

Apoio emocional 8 0,8 

Restrição/interferência na vida pessoal 8 0,8 
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Reformulação/minimização de comportamentos verbais e 

físicos 

8 0,8 

Religiosidade/espiritualidade 8 0,8 

Não adesão – custos físicos, familiares e financeiros 7 0,7 

Insuficiência/limitações de controlo aos profissionais 7 0,7 

Insuficiência/limitações de conhecimentos dos profissionais 7 0,7 

Limitações/insuficiência de controlo aos medicamentos 7 0,7 

Atribuição de controlo aos profissionais 7 0,7 

Descentração 7 0,7 

Campanhas de informação 7 0,7 

Envolvimento em actividades conjuntas 7 0,7 

 Limitações/insuficiências  competências 

instrumentais/emocionais 

7 0,7 

Restrição/limitação económicas/financeiras 7 0,7 

Antecipação negativa da disponibilidade de apoio  7 0,7 

 

Pela observação do quadro podemos observar que a procura de suporte/apoio 

social (os 11 cuidadores que o mencionam fazem-na 35 vezes mais o que corresponde a 

3,4% do total de referências). Com pelo menos mais de 2% de referência encontra-se os 

temas centrais relacionados com a reavaliação positiva (2,6%), com a evolução da 

doença centrada na capacidade funcional (2,4%), com o apoio instrumental (2,3%) e a 

tentativa de controlo da doença e suas consequências centrada sobre aspectos 

relacionais e sócio-emocionais (2,1%). Por último, com 2% das referências, aspectos 

relacionados com as consequências da doença como as alterações comportamentais e 

ênfase nas consequências da vivência da doença salientando-se a interferência na vida 

familiar/social. Tal como para a representatividade os temas menos preponderantes são 

a atribuição de controlo aos profissionais, a restrição económica e financeira e 

representações sociais da doença.     

Da análise dos dois Quadros podemos concluir que as significações relacionadas 

com a procura de suporte social, foram não só as mais representativas (todos os 

cuidadores informais as verbalizam, pelo menos uma vez), como as mais 

preponderantes (vários cuidadores se referem à procura de apoio social, mais que uma 

vez). Podemos constatar que, praticamente, todos os temas com elevada 
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representatividade, são também os temas com maior preponderância. De facto, apenas 2 

dos temas mais representativos – “compaixão” e “valorização de actividades de 

recreação e de lazer” – não se incluem nos temas mais preponderantes. Isto significa 

que, apesar de um n.º significativo de cuidadores informais os referirem (ambos 6 

cuidadores), estes temas são, na totalidade dos discursos, pouco referenciados (ambos 

com 6 referências). Do mesmo modo, podemos observar que dos 55 temas mais 

preponderantes 22 não são representativos. Por exemplo, tomemos como exemplo as 

significações relacionadas com o tema “evitamento”, embora menos de metade da 

amostra tenha verbalizado significações que remetem para o evitamento (45,5%), os 

cuidadores que as manifestam perpetuam-no no seu discurso (19 referências). Isto 

significa que não obstante se verificar que as significações dos temas mais 

preponderantes, não o serem em termos representativos, pois um n.º inferior de 

cuidadores as tenha referido, aqueles que as verbalizam fazem-no várias vezes ao longo 

do seu discurso, tornando-as significativas na totalidade dos discursos. 

SubCategorias inclusivas de Temas – cuidadores informais 

Com o objectivo de melhor compreender como se organizam os vários temas 

centrais emergentes do discurso dos cuidadores informais, os 156 temas foram 

agrupados em 36 Sub-categorias (SC). Estas sub-categorias permitem-nos visualizar 

temáticas mais gerais e inclusivas que estruturam a vivência psicológica e emocional da 

CI.  

SC01 - conhecimento da realidade da doença - engloba os temas básicos no 

qual o cuidador compreende, representa a doença e dá significado à demência. Nesta 

sub-categoria engloba as temáticas:  

• Ambivalência 

• Intensidade/acumulação de sintomas 

• Critérios científicos 

• Anormalidade 

• Ausência de conhecimento 

SC02 – consequências – engloba os temas básicos no qual o cuidador se refere 

às consequências da doença. Nesta sub-categoria engloba as seguintes temáticas: 
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• Alterações comportamentais 

• Alterações cognitivas; 

• Alterações da funcionalidade 

• Alterações da funcionalidade 

• Alterações físicas e biológicas 

SC03 – etiologia – engloba os temas centrais que traduzem a atribuição causal. 

Neste caso inclui os seguintes temas:  

• Processo de luto 

• Alterações neurológicas 

• Alterações emocionais 

• Hereditariedade 

• Idade 

• Anestesias 

• Problemas de saúde 

SC04 – severidade/identidade – engloba os temas dos cuidadores que traduzem 

a avaliação da intensidade/gravidade do problema de saúde. Traduz os seguintes temas 

básicos: 

• Perigosa 

• Não tem cura 

• Progressiva 

• Variabilidade  

SC05 – evolução da doença – engloba os temas dos cuidadores que 

relacionados com evolução percebida da doença e sua disfuncionalidade, ou na 

antecipação dessa diminuição. Inclui 4 temas centrais: 

• Relacionais e sócio-emocionais 

• Confunde-se com o dia-a-dia 

• Capacidade funcional 

• Capacidades intelectuais 
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SC06 – identificação de atitudes de discriminação social – engloba os temas 

dos cuidadores que traduzem a forma como compreende e coordena a sua perspectiva 

com os demais. Identificação de atitudes negativas, inclui 2 temas centrais: 

• Identificação de atitudes de preconceito social/discriminação 

• Identificação de atitudes sentidas como desagradáveis 

SC07 – identificação de atitudes/sentimentos - engloba os temas dos 

cuidadores que traduzem a forma como compreende e coordena a sua perspectiva com 

os demais, com identificação de atitudes e sentimentos, inclui 4 temas centrais: 

• Confusão 

• Preocupação 

• Compaixão 

• Compreensão 

SC08 – aspectos organizacionais – engloba os temas dos cuidadores que 

traduzem a sua forma como conhece e coordena a perspectiva centrada em termos 

organizacionais. Engloba 2 temas centrais: 

• Barreiras arquitectónicas 

• Campanhas de informação 

SC09 – consequência negativas – engloba os temas dos cuidadores em relação 

às consequências que identifica e/ou mais preponderante da vivência do processo de 

doença, em si. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Restrição/interferência com as actividades profissionais 

• Restrição/limitação económicas/financeiras 

• Restrição/limitação do bem-estar físico e emocional 

• Interferência na vida familiar/social 

• Restrição/Interferência na vida pessoal 

SC10 – necessidades - engloba os temas que traduzem as necessidades 

percepcionadas pelos cuidadores no momento do diagnóstico e no momento actual. 

Inclui os seguintes 4 temas básicos: 
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• Apoio instrumental; 

• Tempo/livre; 

• Informação/formação; 

• Apoio psicossocial 

SC11 - vivência da doença - engloba os temas dos cuidadores que traduzem a 

forma no qual a vulnerabilidade à doença esta associada a diferentes aspectos, 

dependendo da forma como o CI estrutura e valoriza a sua realidade: 

• Vivência centrada nos aspectos somoto-emocionais 

• Vivência centrada nos aspectos relacionais e sócio-emocionais 

• Vivência centrada nos aspectos instrumentais 

• Vivência centrada nos deveres e responsabilidades 

SC12 - Estratégias de confronto - engloba os esforços comportamentais, 

cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador para confrontar a realidade da 

doença. Engloba os seguintes 22 temas centrais: 

• Resolução planeada do problema; 

• Informação/compreensão da doença 

• Auto-controlo; 

• Procura de suporte social; 

• Reavaliação positiva; 

• Esperança/expectativa de cura no futuro; 

• Espírito de luta; 

• Reorganização familiar; 

• Restrição de despesas; 

• Reorganização/planeamento do dia-a-dia; 

• Distracção; 

• Tentativa de compromisso mal menor; 

• Evitamento; 

• Afastamento; 

• Relativização por comparação com outros; 

• Centração no dia-a-dia; 

• Religiosidade/Espiritualidade; 
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• Minimização/Adiamento do problema; 

• Terapia não farmacológica; 

• Terapia farmacológica; 

• Envolvimento no cuidar; 

• Normalização do problema de saúde; 

SC13 - Apoio Instrumental/Mediação/Emocional - engloba os diferentes 

temas que incluem formas de apoio percebido pelo cuidador no processo de vivência 

da doença. Engloba os seguinte temas centrais: 

• Apoio emocional 

• Apoio instrumental 

• Mediação com estruturas formais 

SC14 - Ausência de apoio - engloba o tema central que traduz a avaliação 

negativa de ausência e/ou disponibilidade de apoio percepcionado. Engloba o seguinte 

tema central: 

• Ausência de apoio 

SC15 - Confronto com a doença negativo – engloba os temas centrais que 

traduzem a forma como o cuidador elabora o confronto com a doença estruturada de 

forma desadaptativa. Engloba as seguintes temas centrais: 

• Expectativa negativa do futuro centrada na evolução da doença; 

• Antecipação da sua incapacidade de confronto 

• Antecipação negativa da disponibilidade de apoio  

instrumental/emocional/financeiro; 

• Limitações/Insuficiência de competências instrumentais/emocionais para 

cuidar 

SC16 - Confronto com a doença adaptativo - engloba os temas centrais que 

traduzem a forma como o cuidador elabora o seu confronto com a doença estruturada de 

forma adaptativa, isto é, implicativa, exploratória e paliativa. Engloba os seguintes 23 

temas centrais: 

• Percepção de auto-eficácia; 
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• Normalização do dia-a-dia; 

• Exploração de alternativas de confronto; 

• Valorização de actividades instrumentais de bem-estar e prazer 

• Jogo/lúdico; 

• Valorização da infância; 

• Distracção; 

• Valorização do humor; 

• Evitar perguntas inoportunas de outras pessoas; 

• Valorização de actividades de recreação e de lazer; 

• Valorização da autonomia funcional; 

• Valorização da comunicação/envolvimento/explicação 

• Não fazer muitas perguntas; 

• Reformulação/minimização de comportamentos verbais/físicos 

• Envolvimento em actividades conjuntas; 

• Gestão dos medicamentos; 

• Orientação para a realidade; 

• Confronto activo; 

• Prevenção/Segurança de acidentes; 

• Afastamento temporário; 

• Não contrariar/insistir; 

SC17 - Tentativa de controlo da doença e suas consequências - engloba os 

temas centrais que traduzem a sua tentativa de controlo, mais e/ou menos diferenciado e 

forma como é valorado. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Tentativa de controlo sobre sinais indiferenciados; 

• Tentativa de controlo sobre aspectos instrumentais; 

• Tentativa de controlo sobre aspectos emocionais; 

• Tentativa de controlo sobre aspectos físicos e psicológicos diferenciados 

(qualidade de vida, bem estar) 

SC18 - Atribuição de controlo a si e aos profissionais - engloba os temas 

centrais que traduzem a auto-atribuição de controlo sobre a doença  e suas consequência 

a si e aos profissionais. Engloba os seguintes temas centrais:  
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• Atribuição de controlo a si; 

• Atribuição de controlo aos profissionais; 

• Atribuição de controlo a si e aos profissionais; 

SC19 - Atribuição de controlo aos medicamentos - engloba o tema central que 

traduz a atribuição de controlo aos medicamentos sobre a doença e suas consequências. 

Engloba o seguinte tema central: 

• Atribuição de controlo aos medicamentos; 

SC20 - Atribuição de controlo aos familiares - engloba o tema central que 

traduz a atribuição de controlo aos familiares, sobre a doença e suas consequências. 

Engloba o seguinte tema central: 

• Atribuição de controlo aos familiares; 

• Influência negativa da família; 

 

SC21 - Atribuição de controlo parcial - engloba o tema central que traduz a 

atribuição de controlo parcial. Sobre a doença e suas consequências. Engloba a seguinte 

tema central: 

• Atribuição de controlo parcial 

 

SC22 - Atribuição de ausência de controlo a si e aos profissionais - engloba 

os temas centrais que traduzem a atribuição de ausência de controlo a si e aos 

profissionais. Engloba 2 temas centrais: 

• Ausência de controlo; 

• Limitações/insuficiência de controlo aos profissionais. 

 

SC23 - Atribuição de ausência de controlo aos medicamentos - engloba o 

tema central que traduz a ausência de atribuição de controlo aos medicamentos sobre a 

evolução e consequências da doença. Engloba o seguinte tema central: 

• Atribuição de ausência de controlo aos medicamentos; 
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SC24 - Reacções de confronto com a doença por parte da pessoa 

demenciada – traduz os temas centrais que descrevem as estratégias de confronto da 

pessoa demenciada no combate com a doença. Engloba as seguintes temas: 

• Negação; 

• Evitamento; 

• Minimização; 

SC25 - Conhecimento da verdade do processo – traduz os temas centrais que 

descrevem a forma como as pessoas envolvidas conhecem e perspectivam os demais 

envolvidos. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Consciência aberta; 

• Consciência fechada; 

• Fingimento mútuo; 

 

SC26 - Reacção ao diagnóstico - engloba os temas centrais que traduzem a 

reacção, as significações predominantes no momento do diagnóstico e no momento 

presente. Os seguintes 8 temas centrais: 

• Apreensão/medo/preocupação; 

• Negação; 

• Revolta; 

• Choque; 

• Naturalidade; 

• Incredulidade; 

• Confusão; 

• Dificuldades de aceitação; 

SC27 - Problemas/dificuldades – engloba os temas centrais que traduzem os 

problemas e dificuldades encontradas no processo de doença. Os seguintes temas 

centrais: 

• Manifestações cognitivas; 

• Manifestações comportamentais; 

• Alteração das AVD; 
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• Natureza do problema de saúde; 

SC28 - Percepção de apoio familiar/social – engloba os temas centrais que 

traduzem a percepção da parte do cuidador relativamente à disponibilidade/presença de 

um suporte. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Percepção de apoio familiar 

• Grupos de apoio 

SC29 - Percepção de ausência de apoio – engloba os temas centrais que 

traduzem a percepção da ausência/insuficiência de apoio. Estão incluídos o seguinte 

tema central: 

• Percepção de ausência/insuficiência de apoio familiar 

SC30 - Adesão parcial – integra os temas centrais que traduzem a adesão 

parcial às recomendações dos profissionais/técnicos de saúde. Engloba os 4 seguintes 

temas centrais: 

• Adesão parcial – autonomia decisória; 

• Adesão parcial – racionalidade clínica e científica; 

• Adesão parcial – aspectos instrumentais; 

• Adesão parcial – capacidades físicas e emocionais 

SC31 – Adesão total – inclui os temas centrais que traduzem a adesão total às 

recomendações dos profissionais/técnicos de saúde. Engloba 2 temas centrais: 

• Adesão total – aceitação incondicional 

• Adesão total - concretização de resultados 

SC32 – Não adesão – inclui os temas centrais que traduzem a não adesão às 

recomendações dos profissionais de saúde. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Não adesão – custos físicos, familiares e financeiros 

• Não adesão – aspectos instrumentais 

SC33 – Relacionamento com os profissionais de saúde – inclui os temas 

centrais que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua relação com os 

profissionais/técnicos de saúde. Integra os seguintes temas centrais: 
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• Aspectos categóricos; 

• Monitorização e obtenção de resultados; 

• Aspectos exploratórios; 

• Relacionais e sócio-emocionais 

SC34 – Discurso positivo – integra os temas centrais que traduzem a avaliação 

e/ou discurso de aspectos positivos da relação com os profissionais de saúde. Inclui os 

seguintes temas centrais: 

• Apoio emocional 

• Fornecimento de informação; 

• Competências instrumentais e emocionais; 

• Recomendações instrumentais; 

 

 SC35 – Discurso negativo – inclui os temas centrais dos cuidadores no qual 

expressam a sua avaliação negativa da relação com os profissionais de saúde. As 

seguintes categorias: 

• Mudança de médico; 

• Carência de cuidados/apoio especializados; 

• Inexistência/Insuficiência de apoio; 

• Inexistência/Insuficiência de conhecimentos dos profissionais; 

• Minimização/Menosprezo; 

• Incompetência profissional; 

 

SC36 – Co-responsabilização por uma 3ª pessoa dependente – inclui os 

temas dos cuidadores que traduzem a responsabilização sobre uma terceira pessoa 

dependente. Inclui o seguinte tema central: 

• Co-responsabilização por uma 3ª pessoa dependente 

No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição da totalidade das referências 

verbalizadas em cada uma das Sub-categorias. Pela observação do Quadro -   podemos 

concluir que as sub-categorias com maior número de referências ao longo de todos os 

discursos analisados, são as referentes às “Estratégias de confronto” (19, 8%),  ao 
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“confronto adaptativo com a doença” (8,5%), “consequências negativas” do processo 

de vivência da doença (6,1%) e “vivência da doença” (5,5%).  

Quadro – distribuição de referência pelas diferentes sub-categorias 

Sub‐categoria  Frequência  % 
Estratégias de confronto 202 19,8 

Confronto adaptativo com a doença 86 8,5 
Consequências negativas 62 6,1 

Vivência da doença 56 5,5 
Confronto negativo com a doença 48 4,7 

Reacção ao diagnóstico 47    4,6 
Evolução da doença 43    4,2 

Discurso positivo 43 4,2 
Consequências da doença 39 3,8 

Apoio Instrumental/mediação/Emocional 34 3.3 
Relacionamento com os profissionais de saúde 33 3,2 

Tentativa de controlo da doença e das suas consequências 33 3,2 
Discurso negativo 31 3,0 

Adesão parcial 28 2.8 
Conhecimento da realidade da doença 25 2,4 

Etiologia 19 1,9 
Necessidades 18 1,8 

Severidade/Identidade 17 1,8 
Problemas/dificuldades encontradas 15 1.5 
Percepção de apoio familiar/social 14 1,4 

Reacções de confronto da pessoa demenciada 13 1,3 
Atribuição de controlo a si e aos profissionais 11 1,1 

Identificação de atitudes de discriminação social 11 1,1 
Atribuição de ausência de controlo a si e aos profissionais 11 1,1 

Adesão total 10 0,98 
Identificação de atitudes/sentimentos 10 0,98 

Não adesão 8 0,79 
Conhecimento da verdade do processo 8 0,79 

Aspectos organizacionais 8 0,79 
Atribuição de controlo aos familiares 7 0,69 

Atribuição de ausência de controlo aos medicamentos 7 0,69 
Atribuição de controlo aos medicamentos 6 0,6 

Percepção de ausência de apoio 5 0,49 
Atribuição de controlo parcial 4 0,39 

Ausência de apoio 4 0,39 
Co-responsabilização de uma 3º pessoa dependente 3 0,29 

Total de referências  1017 100 
 

Da análise do quadro podemos que concluir que na totalidade dos discursos 

analisados, as significações relacionadas com os esforços comportamentais, cognitivos 

e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador para confrontar a realidade da doença são 
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as mais preponderantes (202 referências). O tema “confronto com a doença” que 

engloba as significações dos cuidadores relacionadas com a forma como o cuidador 

elabora o seu confronto com a doença estruturada de forma adaptativa, isto é, 

implicativa, exploratória e paliativa, um total de 86 referências na totalidade dos 

discursos. Do mesmo modo, podemos constatar que as significações relacionadas com 

as consequências que identifica e/ou mais preponderante da vivência do processo de 

doença (com 62 referências). Ou ainda na totalidade dos discursos analisados verificar 

que as significações relacionadas com a forma como o CI estrutura e problematiza a sua 

condição subjectiva, neste caso com 56 referências. 

Categorias inclusivas de Temas – cuidadores informais 

Com o objectivo de melhor compreender como se organizam os vários temas 

centrais emergentes do discurso dos cuidadores informais, os 156 temas foram 

agrupados em 36 SC Sendo depois as SC agrupadas em 18 categorias (C). Estas 

categorias permitem-nos visualizar temáticas mais gerais e inclusivas, porque mais 

abrangentes e integradoras, que estruturam a vivência psicológica e emocional dos CI.  

C01 - conhecimento da realidade da doença - engloba os temas básicos no 

qual o cuidador compreende, representa a doença e dá significado à demência. Esta 

categoria engloba as seguintes SC:  

• Ambivalência 

• Intensidade/acumulação de sintomas 

• Critérios científicos 

• Anormalidade 

• Ausência de conhecimento 

C02 – Atributos da doença – engloba as sub-categorias que traduzem a forma 

como cada cuidador representa a doença. Integra as 4 seguintes sub-categorias: 

• Consequências 

• Etiologia 

• Severidade/Identidade 

• Evolução da doença 
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C03 – Aceitação/Discriminação Social – engloba as sub-categorias que 

traduzem a forma como o cuidador como compreende e coordena a sua perspectiva com 

as significações de outras pessoas, com a construção de um “outro”. Integra as seguintes 

3 sub-categorias: 

• Identificação de atitudes de preconceito/discriminação social 

• Identificação de atitudes/sentimentos 

• Aspectos organizacionais 

C04 – Consequências negativas - engloba os sub-categorias dos cuidadores em 

relação às consequências que identifica e/ou mais preponderante da vivência do 

processo de doença. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Consequências negativas 

C05 – Necessidades - engloba os temas que traduzem as necessidades 

percepcionadas pelos cuidadores no momento do diagnóstico e no momento actual. 

Abrange a seguinte sub-categoria: 

• Necessidades 

C06 – Vivência da doença – abrange as sub-categorias que traduzem a 

experiência vivida, relacionado como o cuidador descreve e perspectiva a sua condição 

subjectiva. Integra a seguinte categoria: 

• Vivência da doença 

C07 – Estratégias de confronto com a doença – engloba as sub-categorias que 

traduzem os esforços comportamentais, cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo 

cuidador para confrontar a problemática subjectiva vivenciada. Inclui a seguinte 

categoria: 

• Estratégias de confronto com a doença 

C08 – Apoio – engloba as sub-categorias que incluem formas de apoio 

percebido pelo cuidador no processo de vivência da doença e por outro lado a 
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ausência e/ou disponibilidade de apoio percepcionado. Integra as 2 seguintes sub-

categorias: 

• Apoio emocional/instrumental 

• Ausência de apoio 

 

C09 – Confronto com a doença – integra as sub-categorias que incluem os 

esforços desenvolvidos para confrontar a doença. A forma como o cuidador elabora o 

seu confronto efectivo com a situação problemática, estruturada de forma adaptativa, 

isto é, implicativa, exploratória e paliativa, ou por outro lado desadaptativa, isto é, 

antecipação do futuro negativa, ausência de fontes de suporte, incapacidade de 

confronto. Integra as 2 seguintes sub-categorias: 

• Confronto negativo com a doença 

• Confronto adaptativo com a doença 

 

C10 – Tentativa de controlo da doença e das suas consequências - engloba as 

sub-categorias que traduzem a tentativa de controlo mais e/ou menos diferenciada de 

controlo da doença e das suas consequências. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Tentativa de controlo da doença e das suas consequências 

 

C11 – Atribuição de controlo – engloba as sub-categorias que traduzem a de 

possibilidade controlo do problema e de atribuição desse controlo (parcial, total) sobre a 

evolução da doença e suas consequências. Integra as seguintes sub-categorias: 

• Atribuição de controlo a si e aos profissionais 

• Atribuição de controlo aos medicamentos 

• Atribuição de controlo aos familiares 

• Atribuição de controlo parcial 

• Atribuição de ausência de controlo a si e aos profissionais 

• Atribuição de ausência de controlo aos medicamentos 
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C12 – Dialéctica cuidador – pessoa com a doença – engloba as sub-categorias 

que traduzem as reacções de confronto da pessoa demenciada e o conhecimento da 

verdade do processo por parte das pessoas envolvidas. Integra as seguintes sub-

categorias: 

• Reacções de confronto com a doença por parte da pessoa demenciada 

• Conhecimento da verdade do processo 

 

C13 – Reacção ao diagnóstico – engloba a sub-categoria que traduz a reacção, 

as significações predominantes no momento do diagnóstico e no momento presente. 

Integra a seguinte sub-categoria: 

• Reacção ao diagnóstico 

 

C14 – Problemas/Dificuldades – integra a sub-categoria que traduz os 

problemas e dificuldades mais preponderantes decorrentes da doença. Engloba a 

seguinte sub-categoria: 

• Problemas/Dificuldades  

 

C15 – Apoio familiar/Social – integra as sub-categoria que traduz a percepção 

da parte do cuidador relativamente à disponibilidade/presença e/ou ausência de apoio 

familiar/social. Integra as 2 seguintes sub-categorias: 

• Percepção de apoio familiar/social 

• Percepção de ausência de apoio 

C16 – Adesão – abrange as sub-categorias incluem as significações dos 

cuidadores em relação à adesão ao tratamento e/ou recomendações dos profissionais de 

saúde. Integra as 3 seguintes sub-categorias: 

• Adesão parcial 

• Adesão total 

• Não Adesão 
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C17 – Relacionamento com os profissionais de saúde – abrange as sub-

categorias que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua relação com os 

profissionais/técnicos de saúde. Inclui as 3 seguintes sub-categorias: 

• Relacionamento com os profissionais de saúde 

• Discurso negativo 

• Discurso positivo 

C18 – Co-responsabilização - inclui a sub-categoria dos cuidadores que 

traduzem a responsabilização sobre uma terceira pessoa dependente. Inclui a seguinte 

sub-categoria: 

• Co-responsabilização por uma 3ª pessoa dependente 

No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição da totalidade das referências 

verbalizadas em cada uma das categorias. Pela observação do Quadro -   podemos 

concluir que as categorias com maior número de referências ao longo de todos os 

discursos analisados, são as referentes às “Estratégias de confronto” (19, 8%),  ao 

“confronto com a doença” (13,2%), “atributos da doença” (11,6%) e “relação com os 

profissionais de saúde” (10,5%). 

   Quadro – distribuição das referências pelas diferentes categorias 

Categorias  Frequência  % 
Estratégias de confronto 202 19,8 
Confronto com a doença 134 13,2 

Atributos da doença       118 11,6 
Relação com os profissionais de saúde 107 10,5 

Consequências negativas do processo de vivência da doença 62 6,1 
Vivência da doença 56 5,5 

Reacção ao diagnóstico 47 4,6 
Atribuição de controlo  46 4,5 

Adesão        46 4,5 
Apoio instrumental/emocional 38 3,7 

Tentativa de controlo da doença e das suas consequências 33 3,2 
Aceitação/discriminação social 29 2,9 

Conhecimento da realidade da doença        25 2,5 
Dialéctica cuidador-pessoa com a doença 21 2,1 

Apoio familiar/Social 19 1,9 
Necessidades sentidas na vivência da doença 18 1,8 

Problemas/Dificuldades 15 1,5 
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Co-responsabilização de uma 3º pessoa dependente 3 0,29 
Total de referências  1017 100 

 

Da análise do quadro podemos que concluir que na totalidade dos discursos 

analisados, as significações relacionadas com os esforços comportamentais, cognitivos 

e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador para confrontar a realidade da doença são 

as mais preponderantes (202 referências). A categoria “Confronto com a doença” que 

integra as significações que estão relacionadas com os esforços desenvolvidos para 

confrontar a doença. Ao modo como o cuidador elabora o seu confronto efectivo com a 

situação problemática, estruturada de forma adaptativa, isto é, implicativa, exploratória 

e paliativa, ou por outro lado desadaptativa, isto é, antecipação do futuro negativa, 

ausência de fontes de suporte, incapacidade de confronto com a doença, com 134 

referências. De seguida a categoria “Atributos da doença” que inclui as significações 

relacionadas com a representação que os cuidadores têm da doença, nomeadamente ao 

nível das consequências, etiologia, severidade e evolução da doença, num total de 118 

referências. Por último, as significações dos cuidadores relacionadas com a forma como 

descreve e perspectiva a sua relação/comunicação com os profissionais/técnicos de 

saúde (num total de 107 referências). 

 

Temas centrais – cuidadores formais primários  

A análise das 10 entrevistas aos CFP permitiu a identificação de 131 temas 

centrais/básicos sendo seguidamente, apresentados. Entre parênteses encontra-se a 

percentagem de cuidadores formais primários que referiram, pelo menos uma vez, esse 

tema central. Para cada tema será apresentado uma significação exemplificativa, 

encontrando-se exemplos adicionais no Anexo ___.     

 Serão apresentados os temas básicos mais representativos, consideraram-se 

para esta classificação os temas expressos, pelo menos, por 50% da amostra, dos 

cuidadores formais primários: 

Tema 1 - Ambivalência (50%) - Percepção da doença centrada em percepções 

de sinais e sensações que não provam com segurança absoluta a existência de doença, 

pautado pela subjectividade da razão. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)mas julgava 

que as pessoas que eram sempre assim, e acho que é preciso estar com contacto, com 
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as pessoas aqui para ver…Não sei se é do abandono, das pessoas estarem aqui 

fechadas as pessoas. Normalmente as pessoas que vem para aqui, vivem praticamente 

com estranhos, a família fica para trás, vivem com as auxiliares, as pessoas que estão 

aqui presentes, vivem com pessoas desconhecidas, meio totalmente estranho.”, referido 

pelo cuidador CFP01, na questão n.º 4. 

 Tema 6 - Alterações comportamentais (70%) – significações relacionados com 

as manifestações comportamentais da doença. Exemplo da seguinte afirmação: “(…) 

porque acho que tem reacções, não que sejam violentas, alguns são(…)”, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.1. 

 Tema 7 - Alterações cognitivas (80%) – significações relacionadas com as 

manifestações cognitivas da doença. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)a perda total 

ou semi-parcial…total das capacidades cognitivas do utente, eles tem períodos em que 

se esquecem totalmente do presente, de onde estão, lembram-se muitas vezes do 

passado, de situações do passado”, referido pelo cuidador CFP10, na questão n.º1. 

 Tema 8 - Alterações da funcionalidade (50%) - significações relacionadas com 

as manifestações de natureza funcional. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)pessoas 

na própria higiene e acompanhamos diariamente, são pessoas que se tornam incapaz 

de realizar as suas actividades básicas(…)”, referido pelo cuidador CFP06, na questão 

n.º 1. 

Tema 16 - Irreversível/crónica/progressiva (60%) – significações relacionadas 

com a forma como representa a identidade/severidade da doença. Exemplo da seguinte 

afirmação: “Acredito que num estado mais avançado elas não tenham muito a noção 

disso(…)”, referido pelo cuidador CFP05, na questão n.º 1. 

Tema 124 - Actividades de vida diária (70%) - descreve as tarefas de 

acompanhamento nas actividades de vida diária. Exemplo da seguinte afirmação: 

“damos as papas a quem come na cama…ah levantamos primeiro aqueles que vão 

comer À sala depois, damos-lhes banho, fazemos, vestimos a roupa, penteamos, pomos 

os cremes, e vão para a sala comer… estão ali um bocadinho, depois é hora de almoço 

e voltam para a sala…e depois é hora do lanche, isto é de manhã…pela tarde damos o 
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lanche, estão ali, depois vão jantar, voltam e depois nós deitamo-los.”, referido pelo 

cuidador CFP09, na questão n.º 18. 

Tema 126 - Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais 

(90%) – descreve as significações dos cuidadores formais é associada à valorização das 

actividades relacionais e sócio-emocionais. A experiencia invariavelmente intensa, 

emerge dos sentimentos de valorização relacional, (p.e. preocupação com o sofrimento 

da pessoa a quem presta cuidados, identificação emocional, etc…). Por exemplo: “A 

nossa presença, com eles ao pé deles, acho que se mostrar que estamos ao pe deles, a 

nossa presença É o fundamental para eles, eles saberem que nós estamos ali. Se a gente 

sentar um bocadinho ao pé delas e conversar ou pegar no braço e levá-las até ao fim 

do corredor. A pessoa fica totalmente logo diferente, a pessoa fica logo melhor. Acho 

que a companhia, a nossa presença, nesta gente é fundamental, Estarmos ali com eles, 

referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 43; “(…)que ter muito dialogo, muita 

paciência e ter carinho, acho que o principal é o amor…ter assim um beijinho, uma 

coisa que quebre o gelo deles, que se sintam mais aconchegados, não se sintam no 

hospital ou num lar, entendeu…Eles muitas vezes não sabem identificar, se esta num 

hospital, se esta num lar, o que é…entendeu, acho que é assim, quebrar esse gelinho, 

auxiliares…brincar, sentar, as vezes a gente dança para eles, pega um e vai dançar, eu 

acho que é quebrar esse gelo, acho que faz bem para eles, acho que só tem a 

acrescentar, ficar também um monte de auxiliares tipo robô, assim não mexendo, não 

brincando, não tendo contacto pessoal com eles, acho que assim não funciona, tem que 

agitar mesmo eles, pegar, rir, e fazer alguma alegria para eles…, referido pelo 

cuidador CFP03-37 

Tema 112 - Problemas comportamentais (60%) – descreve os problemas, 

dificuldades encontradas pelo cuidador (p.e. agitação, comportamentos agressivos 

verbal e/ou físicos, comportamentos de oposição na realização das avd, delírios 

persecutórios; alucinações): “quando aquelas pessoas que não param, que caem e que 

não podem ficar de pé, não podem ficar um momento sozinhas, de fazer uma anarquia”, 

- agitação, referido pelo CFP03-14; “O mais difícil é quando eles estão na fase mais 

agressiva, às vezes acontece, por exemplo, da esposa ir embora “porque que eu não 

vou, porque é que não me deixa ir embora”, “quero sair dessa porta” e tem que o 

convencer que não pode sair pela aquela porta, tem que ficar aqui dentro, então de 
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qualquer maneira esse caso é muito difícil… Quando você vê que a pessoa quer ir, e 

que vai lutar contigo de todas as maneiras….” – agressividade - referido pelo cuidador 

CFP03-15 

Tema 108 - Apoio instrumental (100%) – descreve a existência de ajudas 

práticas e de ajudas técnicas, por exemplo de enfermagem; de fisioterapia; de terapia 

ocupacional; da psicologia) bem como o apoio em tarefas de higiene e na preparação. 

Por exemplo a seguinte afirmação: “ (…) da terapeuta, de nos ensinar a fazer as 

mudanças de um lado para o outro, por vezes podemos estar a prejudicar a nós 

próprias (…)”, referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 25; 

Tema 119 - Limitações de bem-estar físico e emocional (80%) – Descreve as 

significações do cuidador formal que traduzem a percepção subjectiva de mal-estar 

psicológico e de morbilidade física. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)tenho andado 

sem paciência, (…) Ultimamente tenho andado a sentir um bocado cansada(…), 

referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 38. 

Tema 18 - Resolução Planeada do problema (90%) – são incluídas as 

significações que descrevam os esforços focados sobre o problema para alterar a 

situação, associados a uma abordagem analítica de solução do problema. Exemplo da 

seguinte afirmação: “Reacção violenta, não tive nenhum caso, mas não reagiria de 

forma violenta de qualquer maneira. Pedia ajuda, se eu visse um caso pedia, a 

compreensão de alguém superior, não sei bem assim”, referido pelo cuidador CFP01, 

na questão n.º 11;  

Tema 19 - Informação/Compreensão da doença (80%) – descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais na recolha e organização de informação sobre a doença 

(as causas, as consequências, a sua evolução) e competências instrumentais e/ou 

emocionais necessárias para lidar com a mesma. Por exemplo a seguinte afirmação: 

“Tento ler, como pode continuar, ou até, depois ter sintomas, ou assim, para 

curar…Essencialmente a livros (…)”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 7. 

Tema 21 - Procura de suporte emocional/instrumental (80%) – descreve os 

esforços de procura de suporte informativo, suporte instrumental e suporte emocional. 

Exemplos de significações: Por exemplo a seguinte afirmação: “chegou uma altura em 
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eu não sabia posicionar a pessoa, já não tem, esta toda…fui lá abaixo procurar a 

fisioterapeuta”, referido pelo cuidador CFP08-4. 

Tema 22 - Reavaliação positiva (100%) - Descreve os esforços de criação de 

significados positivos, focados no crescimento pessoal, em proporcionar os melhores 

cuidados existentes, pequenos agrados, em ajudar a pessoa de quem se cuida a alcançar 

o máximo potencial possível, expressão de apreço etc…exemplo das seguintes 

afirmações: “Nunca tinha trabalhado com pessoas idosas, e então… Quando vim para 

aqui, realmente, Comecei a ver as pessoas desta idade de outra maneira, tinha a minha 

mãe em casa e depois comecei a olhar para a minha mãe de maneira diferente.”, 

referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 3. 

Tema 26 - Planeamento do dia-a-dia (50%) – descreve os esforços cognitivos 

de estruturação e/ou planeamento do dia-a-dia  Por exemplo a seguinte afirmação:  “Eu 

costumo, sei aquelas utentes a que tenho que fazer, então já sei aquelas utentes que 

tenho que levar, que vai tomar o pequeno-almoço no refeitório, e as outras que se 

levantam mais tarde, eu costumo dar uma organizada, para ver aquelas que vou 

levantar primeiro, aquelas que tem fisioterapia, tem que descer, ou que tem consulta, 

então costumo dar uma organizada(…)”, referido pelo cuidador CFP03-19. 

Tema 28 - Tentativa de compromisso mal menor (80%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

alternativas, implicativas. Por exemplo as seguintes afirmações: “Precisamos dar a 

Desculpa e compreender a situação, uma vez que estão atingidos pela demência e que 

não estão em plenas faculdades mentais, próprias já, da idade…”, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.º 1.Tema 13 – tentativa de compromisso mal menor 

(80%) 

Tema 31 – Minimização (50%) – descreve os esforços desenvolvidos do 

cuidador de racionalizar no sentido diminutivo as suas consequências ou a sua 

gravidade. Por exemplo: (…)que se fosse com uma pessoa normal, se calhar não 

aceitaríamos, mas… como vemos que as pessoas estão doentes”, referido pelo cuidador 

CFP01, na questão n.º 1. Por exemplo: maior parte deles quando entram, eles não 

conhecem nada disto, não conhecem as pessoas, não conhecem a casa, não conhecem 
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nada disto, portanto é normalíssimo que as pessoas fiquem agressivas, e que sejam 

agressivas.”, referido pelo cuidador CFP08-10 

Tema 87 - Valorização do Humor (70%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a valorização do humor. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “Sou um bocadinho para a brincadeira, e eu tenho notado nestas pessoas 

que se eu brincar, Que as pessoas vão atrás, tento brincar, tento Rir-me, e pronto… 

expressiva, expansiva e tento brincar, ser brincalhona… Tento brincar, tento pronto… 

tento ser assim bonacheirona”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 14. 

Tema 106 – Descentração (60%) – movimento de abertura à perspectiva do 

outro. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…)porque eu normalmente quando estou 

com esse doente, eu não existo. Existo, mas não, a minha existência não é, para ai 

chamada, estou com esse doente, estou preso com esse doente(…)” CFP06-7; 

“Procurar entende-lo, estar com ele, e ouvi-lo, as vezes, eles precisam mais é de ser 

ouvidos”, CFP06-7 

Tema 93 - Não contrariar/insistir (50%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com aspectos instrumentais, neste caso, não contrariar/insistir 

com o comportamento da pessoa a quem presta cuidados. Outros exemplos: “Então nós 

temos de ajudar e aceitar, eu não posso lutar contra a pessoa, que está assim que Tem 

essas reacções. Porque a pessoa já não está realmente bem, tenho que antes pelo 

contrário, tenho que aceitar e ser compreensiva.”,CFP01-09. 

Tema 76 - Percepção de auto-eficácia (80%) – descreve as significações do 

cuidador que traduzem a confiança da sua capacidade de confronto com a doença, 

acreditar na sua competência, atribuída ao próprio, levará a resultados positivos. Sendo 

considerado pelos cuidadores uma diversidade e variabilidade de contextos. De acordo 

com as seguintes significação: CFP01-12; CFP01-12; CFP03-10 

Tema 78 - Tentativa de controlo incide sobre os aspectos relacionais e sócio-

emocionais (90%) - descreve as significações dos cuidadores informais que 

caracterizam a tentativa de controlo sobre os aspectos relacionais e sócio-emocionais. 

As necessidades instrumentais podem ser controladas, mas não as relacionais, no qual o 

controlo depende da existência de condições relacionalmente seguras. Por exemplo: “Se 
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uma pessoa que esteja agressiva, eu pela minha parte não vou pela minha parte ajudar 

a pessoas estar agressiva, nem tenho que responder à pessoa. Porque eu acho que se 

deixar a pessoa em paz, se a pessoa está a ser violenta, e assim, se eu deixar a pessoa 

em paz, dá-me a sensação que ela se acalma. Se responder à pessoa, não é, por acaso á 

uma caso assim, seu responder mais irritada fica, não é… tento me afastar, ou assim a 

minha presença ao pe dela, mas não responder e não…porque se responder mais ela 

fica mais agressiva, tendo calma, não dizendo nada, isso ajuda…”, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.º10. 

Tema 67 - Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar (90%) – descreve as 

significações dos cuidadores formais primários de atribuição de controlo aos 

profissionais e familiares. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)porque o médico, 

médico aqui ao nível do serviço todos os dias cá está, portanto Ele avalia os doentes, vê 

os doentes. Ao nível a enfermagem, também eu acho que, é assim eu acho que nunca 

trabalhei num sítio que a enfermagem estivesse tão em cima do utente. E também até 

nós dentro do possível, podemos fazer, podemos não fazemos aquilo que, na 

generalidade das colegas e tudo, acho que colaboramos em tudo.”, referido pelo 

CFP07, na questão n.º 13. 

Tema 64 - Atribuição de controlo a si (60%) – descreve as significações dos 

cuidadores relativamente à atribuição de controlo no confronto com a doença e suas 

consequências. Exemplo da seguinte afirmação: “Eu acho eu é total, desde, é que eu 

digo, desde que uma pessoa tenha uma certa informação sabe gerir a situação…se uma 

pessoa está deprimida, nessa altura não vamos entrar, não vamos ficar deprimidas 

também, eu pessoalmente sei lidar com essas situações”, referido pelo CFP10, na 

questão n.º 5. 

Tema 69 - Atribuição de controlo aos familiares (50%) – descreve as 

significações dos cuidadores formais de atribuição de controlo aos familiares. Por 

exemplo: “eu sinto que é a família, a família seria muito importante, num caso 

assim…uma senhora, que a filha é muito querida, ela já esteve um progresso, que a 

filha vem, passeia com ela, ela nem comia sozinha, ela nem abria a boca, agora nós 

damos uma ajuda, mas ela consegue comer…O amor da família é primordial, acho que 

em tudo…”, referido pelo cuidador CFP03-12. 
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Tema 70 - Influência negativa da família (60%) – descreve as significações em 

relação ao papel negativo da família sobre a doença e suas consequências (p.e. conflitos 

familiares, afastamento). Por exemplo a seguinte afirmação: (…) a doença já não os 

deixe demonstrar, mas acho que isso Implica que muitas vezes, que eles tenham, fiquem 

como é que eu hei-de explicar, averbados, vá lá se quiser. Porque não sente a família, 

falta da família, falta de apoio que tem, acho que isso leva muito à decadência da 

pessoa e ao esquecimento” referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 2. 

  Tema 63 - Percepção de ausência/insuficiência de suporte familiar (50%) - 

descreve as significações relacionadas com a avaliação negativa, i.e. da 

ausência/insuficiência de suporte familiar. Exemplo da seguinte afirmação: “Mas acho 

mesmo os familiares é que, deviam estar mais, porque familiares que eu vejo uma vez 

por ano, uma vez por mês, e fico escandalizada, Mas não sou ninguém para criticar, 

são culturas diferentes, eu respeito mas não implica dizer que não sinto, ou que não…”, 

referido pelo cuidador CFP04, na questão n.º 10. 

Tema 36 - Monitorização e obtenção de resultados concretos (50%) - 

relacionamento contratual com os profissionais, com monitorização do cumprimento 

das suas funções/papel, e da obtenção de resultados concretos no tratamento, sendo 

avaliados em termos de poderes ou aptidões instrumentais específicos, que são 

apercebidos como sistematizados ou rotinizados. Por exemplo a seguinte afirmação: 

“em questões de saúde eles estão a par, e sabem de certos problemas, que nós achamos 

que é fácil, que é melhor. Se eles me disserem que tenho que deixar a pessoa na cama, 

ou porque está mais debilitada, ou assim, eu tenho que acatar, para mim pode parecer 

que está normal, mas se a partida o médico diz que aquela pessoa está mais debilitada. 

Eu tenho que fazer assim, coisas que não estão nas nossas mãos, e nós temos, referido 

pelo cuidador CFP01, na questão n.º 23. Ou o seguinte exemplo: “mandam fazer 

alguma coisa, ou que é melhor para mim, eu tento fazer, tento ver se realmente é o 

melhor para mim e chego à conclusão que é”, referido pelo cuidador CFP02, na 

questão n.º 28. 

Tema 41 - Fornecimento de informação/Formação (60%) – descreve as 

significações dos cuidadores formais em relação ao fornecimento de informação e/ou 

formação. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)desde que vim para esta área, tenho 
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tido varias formações e sempre, pronto sabia quais os sintomas, que eles começam a 

esquecer-se facilmente, começam a se lembrar do passado, esse é um dos primeiros 

sintomas…e sempre foi, desde que vim para esta casa, tenho tido varias formações,” 

referido pelo cuidador CFP10-2. 

Tema 47 – Adesão parcial aspectos instrumentais (50%) – a adesão depende 

das capacidades instrumentais para responder às suas exigências, sendo legitimadas pela 

sua utilidade objectiva: Por exemplo a seguinte afirmação: “(…)pequenas coisas que 

nós por vezes, fazemos porque vemos que a pessoa, não está capaz, ou assim, ou por 

vezes aquelas que não são estritamente necessárias, não é, mas é muito raro isso 

acontecer”, referido pelo cuidador CFP01-26; “vou adaptando, é assim, não vou dizer 

que sigo a risca, à risca. Casos em que Quando estou com pressa, não vou seguir à 

risca. Mas eu faço os possíveis, pois é o melhor para mim.”, referido pelo cuidador 

CFP02, na questão n.º 26.  

Tema 49 - Adesão total aceitação incondicional (50%) - adesão automática, a 

adesão ao tratamento é automática com total dependência das significações dos 

profissionais, legitimada pelo poder hierárquico: Por exemplo: “tento sempre fazer as 

recomendações que mandam os meus superiores, porque é assim são superiores, e sabe 

muito melhor que eu… Tento seguir à risca o que mandam fazer, porque tento fazer 

isso…penso que sim, nunca fui contra aquilo que me ensinam a fazer ou que me 

mandam fazer”, referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 29. 

Tema 50 – Adesão total obtenção de resultados (50%) – legitimadas pela sua 

utilidade e na obtenção de resultados. Por exemplo: “Porque se calhar é a melhor 

maneira de fazer as coisas.”, referido pelo cuidador CFP02-23. Ou ainda a seguinte 

afirmação: Tudo o que falo com os enfermeiros eu aceito, entendeu, eu vejo que eles 

vão lá e… Porque eu olho e vejo que esta certo, não é, a maioria…peço a sua opinião 

para eles, porque muitos tem feridas, não é só cuidar deles, cuidar de outras maneiras, 

tem senhores que já tiveram problemas graves, muito delicados de ser cuidados, que 

demorava uma hora e tal, é bem complicado, ai tinha que seguir mesmo, (…)”, referido 

pelo cuidador CFP03-22.  
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No Quadro são apresentados os centrais mais representativos (consideraram-

se para esta classificação os temas expressos, pelo menos, por 50% da amostra, o que se 

verificou em 32 temas).  

    Quadro  - Temas centrais mais representativos dos cuidadores formais primários 

Tema central  N  % 
Apoio instrumental 10 100 

Reavaliação Positiva 10 100 
Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais 9 90 

Resolução Planeada do Problema 9 90 
Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 9 90 

Tent. de controlo sobre aspectos relacionais e sócio emocionais 9 90 
Tentativa de compromisso mal menor 8 80 

Procura de suporte social 8 80 
Informação/Compreensão da doença 8 80 

Limitações de bem-estar físico e emocional 8 80 
Alterações cognitivas 8 80 

Percepção de auto-eficácia 8 80 
Actividades de vida diária 7 70 

Alterações do comportamento 7 70 
Valorização do humor 7 70 

Fornecimento de informação/Formação 6 60 
Atribuição de controlo a si 6 60 

Descentração 6 60 
Irreversível/crónica/progressiva 6 60 

Problemas comportamentais 6 60 
Influência negativa da família 6 60 

Adesão parcial aspectos instrumentais 5 50 
Minimização 5 50 

Ausência/Insuficiência de apoio familiar 5 50 
Alterações da funcionalidade 5 50 

Não contrariar/Insistir 5 50 
Ambivalência 5 50 

Adesão total – obtenção de resultados 5 50 
Planeamento do dia-a-dia 5 50 

Adesão Total aceitação incondicional 5 50 
Atribuição de controlo aos familiares 5 50 

Monitorização na obtenção de resultados concretos 5 50 
 

Pela observação do quadro podemos verificar que os temas centrais tais como a 

o apoio instrumental e reavaliação positiva são os que apresentam a maior 

representatividade, neste caso a totalidade dos cuidadores formais primários 

entrevistados. Outras temas como a atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 

(90%), resolução planeada dos problemas (90%), vivência centrada nos aspectos 

relacionais e sócio-emocionais (90%)  e tentativa de controlo sobre aspectos relacionais 
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e sócio-emocionais (90%) são os temas centrais que apresentam a quase totalidade em 

termos de representatividade. Destacar ainda os temas centrais com menor 

representação, com base no critério adoptado (i.e. 50%), verbalizados por 5 cuidadores 

formais primários. Pelo quadro é possível observar temas centrais relacionados com: a 

representação da doença, nomeadamente “Alterações da funcionalidade”, com o 

conhecimento da realidade da doença “Ambivalência”; com o processo de adesão às 

recomendações dos profissionais, nomeadamente “Adesão Parcial – aspectos 

instrumentais”, “Adesão Total – aceitação incondicional” e “Adesão Total – obtenção 

de resultados”; com relacionamento com os profissionais de saúde, nomeadamente 

“Monitorização na obtenção de resultados concretos”; com as estratégias de confronto, 

nomeadamente “Minimização”, “Planeamento do dia-a-dia”, com o confronto com a 

doença, nomeadamente “Não contrariar/Insistir”; com o controlo da doença e suas 

consequências, especificamente a “Atribuição de controlo aos familiares”, e com a 

percepção negativa do apoio familiar aos utentes, nomeadamente a 

“Ausência/insuficiência de apoio familiar” aos utentes. 

No Quadro __ são apresentados os temas centrais mais preponderantes. 

Foram incluídos, nesta categoria, os temas cuja percentagem fosse superior a 0,8% (o 

que corresponde a mais de 6 referências). Este valor foi definido a partir do seguinte 

critério: se a distribuição do número total de referências fosse igual pelos 131 temas 

(isto é, se todos os temas fossem equiprováveis), obter-se-ia, aproximadamente, 6 

referências para cada um. Foram, portanto, considerados preponderantes aqueles que 

ultrapassaram o critério da equiprobabilidade, verificando-se em 43 temas centrais. 

Quadro  -  Temas centrais mais preponderantes dos cuidadores formais primários 

Tema central  Referências  % 
Reavaliação positiva 61 8,2 

Limitações de bem-estar físico e emocional 30 4,1 

Apoio instrumental 29 3,9 

Resolução planeada do problema 25 3,4 

Tentativa de compromisso mal menor 22 2,97 

Tentativa de controlo sobre aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

21 2,9 

Procura de suporte social 20 2,7 
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Alterações comportamentais 17 2,3 

Problemas comportamentais 17 2,3 

Alterações cognitivas 15 2,1 

Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais 14 1,9 

Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 10 1,9 

Percepção de auto-eficácia 10 1,4 

Informação/compreensão da doença 10 1,4 

Fornecimento de informação 9 1,2 

Descentração 9 1,2 

Alterações da funcionalidade 9 1,2 

Existência subjectiva 8 1,1 

AVD 8 1,1 

Valorização do humor 8 1,1 

Monitorização de obtenção de resultados concretos 8 1,1 

Apoio psicossocial 7 0,9 

Atribuição de controlo a si 7 0,9 

Não contrariar/Insistir 7 0,9 

Tentativa de controlo sobre os aspectos indiferenciados 7 0,9 

Influência negativa da família 7 0,9 

Minimização 7 0,9 

Antecipação da doença no futuro 7 0,9 

Percepção ausência/insuficiência de apoio dos familiares 7 0,9 

Adesão total – aceitação incondicional 7 0,9 

Reformulação/minimização de comportamentos 6 0,8 

Imprevisibilidade dos comportamentos/acontecimentos 6 0,8 

Adesão parcial – capacidades instrumentais 6 0,8 

relacionamento/comunicação com os profissionais exploratória 6 0,8 

Atribuição de controlo aos medicamentos 6 0,8 

Relacionamento/comunicação com os profissionais centrada nos 

em aspectos relacionais e sócio-emocionais 

6 0,8 

Informação/Formação 6 0,8 

Valorização de actividades recreação 6 0,8 

Relação negativa com familiares 6 0,8 

Identificação de comportamentos negativos de outros 

profissionais 

6 0,8 
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Progressiva 6 0,8 

Anormalidade 6 0,8 

Ambivalência 6 0,8 

 

Pela observação do quadro podemos observar que a reavaliação positiva (os 10 

cuidadores que o mencionam fazem-na 61 vezes mais o que corresponde a 8,2% de total 

de referências. Com pelo menos mais de 20 referências encontra-se a procura de suporte 

social (2,7%), tentativa de controlo centrada nos aspectos relacionais e sócio-

emocionais (2,9%), tentativa de compromisso mal menor (2,97%), resolução planeada 

do problema (3,4%), apoio instrumental (3,9%), e limitações de bem-estar físico e 

emocional (4,1%). Tal como para a representatividade os temas menos preponderantes 

são temas relacionados com a representação da doença, conhecimentos da realidade da 

doença, respectivamente “Progressiva” e “Ambivalência”, ao processo de adesão às 

recomendações dos profissionais, relacionamento/comunicação com os profissionais e 

confronto com a doença.        

 Da análise dos dois Quadros podemos concluir que as significações relacionadas 

com a reavaliação positiva, foram não só as mais representativas (quase todos os 

cuidadores CFP as verbalizam, pelo menos, uma vez), como as mais preponderantes 

(vários cuidadores se referem à reavaliação positiva, mais que uma vez). Podemos 

constatar que, praticamente, todos os temas com elevada representatividade, são 

também os temas com maior preponderância. Do mesmo modo, podemos observar que 

dos 43 temas mais preponderantes 11 não são representativos. Por exemplo, os temas 

mais preponderantes – e.g. “Tentativa de controlo sobre aspectos indiferenciados”, 

“Atribuição de controlo aos medicamentos” e “Relação não negativa com os familiares” 

– não se incluem nos temas mais representativos. Isto significa que, apesar de um 

número não significativo de cuidadores os referirem (respectivamente 4, 3, 3), estes 

temas são na totalidade dos discursos, considerados significativos em termos de 

preponderância (respectivamente 7, 6 e 6 referências). Isto significa que apesar de não o 

serem em termos representativos, aqueles que as verbalizam fazem-no várias vezes, 

perpetuando-o na totalidade do seu discurso, tornando-o significativo no conjunto dos 

discursos. 

Sub‐Categorias inclusivas de Temas – cuidadores formais primários 
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Com o objectivo de compreender como se organizam os vários temas centrais 

emergentes do discurso dos cuidadores formais primários, os 131 temas foram 

agrupados em 34 Sub-categorias (SC). Estas sub-categorias permitem-nos visualizar 

temáticas mais gerais e inclusivas que estruturam a vivência psicológica e emocional da 

CFP. 

SC01 - conhecimento da realidade da doença - engloba os temas básicos no 

qual o cuidador compreende, representa a doença e dá significado à demência. Esta sub-

categoria engloba os seguintes temas centrais:  

• Ambivalência 

• Intensidade/acumulação de sintomas 

• Critérios científicos 

• Anormalidade 

• Ausência de conhecimento 

• Existência subjectiva 

SC02 – consequências – engloba os temas básicos no qual o cuidador se refere 

às consequências da doença. Nesta sub-categoria engloba as seguintes temáticas: 

• Alterações comportamentais 

• Alterações cognitivas; 

• Alterações da funcionalidade 

• Alterações físicas e biológicas 

SC03 – etiologia – engloba os temas centrais que traduzem a atribuição causal. 

Neste caso inclui os seguintes temas:  

• Doença de Alzheimer 

• Alterações neurológicas 

• Idade 

SC04 – severidade/identidade – engloba os temas dos cuidadores que traduzem 

a avaliação da intensidade/gravidade do problema de saúde. Traduz os seguintes temas 

básicos: 

• Dolorosa/agressiva/difícil  
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• Não tem cura 

• Progressiva 

• Variabilidade  

SC05 – identificação de preconceito/discriminação social – engloba os temas 

dos cuidadores que traduzem a forma como compreende e coordena a sua perspectiva 

com os demais. Identificação de atitudes negativas, inclui 2 temas centrais: 

• Identificação de atitudes de preconceito social/discriminação 

• Identificação de comportamentos negativos de outros profissionais 

SC06 – identificação de atitudes/sentimentos - engloba os temas dos 

cuidadores que traduzem a forma como compreende e coordena a sua perspectiva com 

os demais, com identificação de atitudes e sentimentos, inclui 4 temas centrais: 

• Confusão/incompreensão 

• Medo 

• Compreensão 

SC07 – Campanhas de informação – engloba os temas centrais que traduzem a 

forma como o cuidador como compreende e coordena a sua perspectiva com as 

significações de outras pessoas, nomeadamente em relação a aspectos do sistema. 

Integra o seguinte tema central: 

• Campanhas de informação 

SC08 – Carência de informação/cuidados especializados – engloba os temas 

centrais que traduzem a forma como o cuidador descreve aspectos relacionados com o 

sistema/organização dos cuidados de saúde. Integra os seguintes 2 temas: 

• Insuficiência de informação 

• Carência de informação/cuidados especializados 

SC09 – Aspectos organizacionais – engloba os temas que traduzem questões 

relacionadas com aspectos organizacionais do processo de prestação de cuidados 

nomeadamente os turnos e contratos de trabalho. Integra os seguintes temas: 

• Contrato de trabalho 
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• Turnos 

SC10 – Autonomia Conceptual – engloba os temas que traduzem questões 

relacionadas com o processo de prestação de cuidados, nomeadamente a necessidade de 

cuidados contextualizados e preservar a privacidade da pessoa a quem presta cuidados. 

Integra os seguintes temas: 

• Cuidados contextualizados 

• Preservar a privacidade 

SC11 – Preocupações – engloba os temas que traduzem as preocupações mais 

preponderantes dos cuidadores formais primários no processo de prestação de cuidados. 

Inclui os seguintes temas centrais: 

• Insuficiência de actividades 

• Confusão/Incompreensão 

• Sobreposição de responsabilidades familiares 

SC12 – Tarefas – engloba os temas centrais que traduzem as tarefas pela qual 

são responsáveis no processo de prestação de cuidados. Integra os seguintes temas 

centrais: 

• Actividades de vida diária 

• Acompanhamento a consultas 

SC13 – Necessidades - engloba os temas que traduzem as necessidades 

percepcionadas pelos cuidadores no momento actual. Inclui os seguintes 4 temas 

básicos: 

• Necessidade de tempo – atender às necessidades da pessoa a quem presta 

cuidados 

• Informação/Formação 

• Apoio psicossocial 

• Recursos humanos 
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SC14 - Problemas/dificuldades – engloba os temas centrais que traduzem os 

problemas e dificuldades encontradas no processo de doença. Integra os seguintes temas 

centrais: 

• Alterações cognitivas 

• Imprevisibilidade dos acontecimentos/comportamentos 

• Revelação da morte de uma pessoa – perguntas inoportunas 

• Crises 

• Problemas comportamentais 

• Problemas emocionais 

SC15 - Apoio - engloba os diferentes temas que incluem formas de apoio 

percebido pelo cuidador no processo de prestação de cuidados. Engloba os seguinte 

temas centrais: 

• Apoio emocional 

• Apoio instrumental 

SC16 - Reacções de confronto com a doença por parte da pessoa 

demenciada – engloba o tema central que as estratégias de confronto da pessoa 

demenciada no combate com a doença. Engloba o seguinte tema central: 

• Revolta 

SC17 - Conhecimento da verdade do processo – integra o tema central que 

traduz a forma como as pessoas envolvidas conhecem e perspectivam os demais 

envolvidos. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Consciência fechada; 

SC18 - vivência da doença - engloba os temas dos cuidadores que traduzem a 

forma no qual a vulnerabilidade à doença esta associada a diferentes aspectos, 

dependendo da forma como o CFP estrutura e valoriza a sua realidade. Integra o 

seguinte tema central: 

• Vivência centrada nos aspectos relacionais e sócio-emocionais 
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SC19 – consequência negativas – engloba os temas dos cuidadores em relação 

às consequências que identifica e/ou mais preponderante da vivência do processo de 

doença. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Limitação do bem-estar físico e emocional 

• Interferência na vida familiar/social 

• Restrição/Interferência na vida pessoal 

SC20 - Estratégias de confronto - engloba os esforços comportamentais, 

cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador para confrontar a realidade da 

doença. Engloba os seguintes 17 temas centrais: 

• Resolução planeada do problema; 

• Informação/compreensão da doença 

• Auto-controlo; 

• Procura de suporte social; 

• Reavaliação positiva; 

• Assumir responsabilidades 

• Esperança/expectativa de cura no futuro; 

• Reorganização familiar; 

• Reorganização/planeamento do dia-a-dia; 

• Reorganização/definição de prioridades 

• Tentativa de compromisso mal menor; 

• Evitamento; 

• Afastamento; 

• Minimização 

• Distracção 

• Terapia não farmacológica; 

• Terapia farmacológica; 

SC21 - Confronto com a doença adaptativo - engloba os temas centrais que 

traduzem a forma como o cuidador elabora o seu confronto com a doença estruturada de 

forma adaptativa, isto é, implicativa, exploratória e paliativa. Engloba os seguintes 23 

temas centrais: 
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• Não fazer muitas perguntas 

• Alterações de estímulos do meio 

• Aceitação incondicional 

• Confronto com a realidade 

• Valorização do diálogo/comunicação 

• Valorização da manutenção da autonomia 

• Valorização do humor 

• Relaxamento 

• Reforço da atmosfera comunicacional 

• Valorização de actividades de recreação/lazer 

• Valorização de actividades instrumentais de bem-estar e prazer 

• Auto-controlo 

• Envolvimento/explicação das actividades de vida diária 

• Recolha de informação sobre a pessoa 

• Reformulação/minimização de comportamentos 

• Exploração de alternativas  

• Descentração 

• Posicionamento 

• Sugestão de verbalizações alternativas 

• Distracção 

• Afastamento temporário 

• Reforço verbal 

• Validação da expressão emocional 

• Não contrariar/insistir 

• Prevenção/Segurança  

• Percepção de auto-eficácia 

SC22 - Confronto desadaptativo – engloba os temas centrais que traduzem a 

forma como o cuidador elabora o confronto com a doença estruturada de forma 

desadaptativa. Engloba as seguintes temas centrais: 

• Antecipação da doença no futuro 

• Antecipação da sua incapacidade de confronto 

• Incerteza quanto ao futuro 
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• Indiferença 

SC23 - Tentativa de controlo da doença e suas consequências - engloba os 

temas centrais que traduzem a sua tentativa de controlo, mais e/ou menos diferenciado e 

forma como é valorado. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Tentativa de controlo sobre sinais indiferenciados; 

• Tentativa de controlo sobre aspectos instrumentais; 

• Tentativa de controlo sobre aspectos relacionais e sócio-emocionais; 

• Tentativa de controlo sobre aspectos físicos e psicológicos diferenciados 

(qualidade de vida, bem estar) 

 

SC24 - Atribuição de controlo a si e aos profissionais - engloba os temas 

centrais que traduzem a atribuição de controlo sobre a doença e suas consequências. 

Integra os seguintes temas centrais: 

• Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 

• Atribuição de controlo a si 

• Atribuição de controlo aos familiares 

• Atribuição de controlo aos medicamentos 

SC25 - Atribuição de controlo parcial - engloba o tema central que traduz a 

atribuição de controlo parcial sobre a doença e suas consequências. Engloba a seguinte 

tema central: 

• Atribuição de controlo parcial 

 

SC26 - Atribuição de ausência de controlo - engloba os temas centrais que 

traduzem a atribuição de ausência de controlo sobre a doença e suas consequências. 

Engloba 2 temas centrais: 

• Ausência de controlo; 

• Influência negativa da família 

• Institucionalização 
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SC27 – Discurso negativo – inclui os temas centrais dos cuidadores no qual 

expressam a sua avaliação negativa da relação/comunicação/percepção em relação aos 

familiares dos utentes. Integra os seguintes temas centrais: 

• Relação negativa com os familiares 

• Percepção ausência/insuficiência de apoio dos familiares 

SC28 – Identificação de sentimentos de culpa – inclui o tema central no qual 

traduz a identificação de sentimentos de culpa nos familiares, percepcionados pelos 

cuidadores. Integra o seguinte tema central: 

• Identificação de sentimentos de culpa 

SC29 – Discurso positivo – integra os temas centrais que traduzem a avaliação 

e/ou discurso de aspectos positivos da relação/comunicação/percepção em relação aos 

familiares. Inclui os seguintes temas centrais: 

• Família recurso de informação 

• Boa relação com familiares 

SC30 – Relacionamento com os profissionais de saúde – inclui os temas 

centrais que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua relação com os 

profissionais/técnicos de saúde. Integra os seguintes temas centrais: 

• Aspectos categóricos; 

• Monitorização e obtenção de resultados; 

• Aspectos exploratórios; 

• Relacionais e sócio-emocionais 

• Relacionamento contratual diferenciado 

 

 SC31 – Discurso negativo – inclui os temas centrais dos cuidadores no qual 

expressam a sua avaliação negativa da relação com os profissionais de saúde. Engloba 

os seguintes temas centrais: 

• Minimização/menosprezo 

• Identificação de incumprimento das recomendações da parte de outro 

profissional 
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• Inexistência/Insuficiência de apoio 

SC32 – Fornecimento de informação – inclui o tema central que traduz o 

fornecimento de informação da parte dos profissionais de saúde. Engloba o seguinte 

tema central: 

• Fornecimento de informação 

SC33 - Adesão parcial – integra os temas centrais que traduzem a adesão 

parcial às recomendações dos profissionais/técnicos de saúde. Engloba os seguintes 

temas centrais: 

• Adesão parcial – autonomia decisória 

• Adesão parcial – aspectos instrumentais 

• Adesão parcial – capacidades emocionais e físicas 

SC34 – Adesão total – inclui os temas centrais que traduzem a adesão total às 

recomendações dos profissionais/técnicos de saúde. Engloba 2 temas centrais: 

• Adesão total – aceitação incondicional 

• Adesão total – concretização/obtenção de resultados 

No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição da totalidade das referências 

verbalizadas em cada uma das Sub-categorias. Pela observação do Quadro -   podemos 

concluir que as sub-categorias com maior número de referências ao longo de todos os 

discursos analisados, são as referentes às “Estratégias de confronto” (23,2%),  ao 

“Confronto adaptativo com a doença” (14,5%), às “Consequências da doença” (5,9%) e 

“Tentativa de controlo da doença e suas consequências” (5,1%). 

Quadro – distribuição de referência pelas diferentes sub-categorias 

Sub‐categoria  Frequência  % 
Estratégias de confronto 172 23,2 
Confronto com a doença 107 14,5 
Consequências da doença 48 5,9 

Tentativa de controlo da doença e suas consequências 38 5,1 
Consequências do processo de vivência da doença 33 4,5 

Problemas/Dificuldades 33 4,5 
Apoio 32 4,3 
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Conhecimento da realidade da doença 28 3,8 
Atribuição de controlo 28 3,8 

Relacionamento com os profissionais de saúde 27 3,6 
Necessidades 23 3,1 

Identidade/Severidade 15 2 
Vivência da doença        14 1,9 

Adesão Total 12 1,6 
Relação negativa 13 1,8 

Ausência de controlo 13 1,8 
Tarefas 11 1,5 

Preconceito/Discriminação Social 11 1,5 
Confronto desadaptativo  10 1,4 

Preocupações 9 1,2 
Fornecimento de informação 9 1,2 

Adesão Parcial 9 1,2 
Etiologia 8 1,1 

Sentimentos e emoções positivas 7 0,9 
Autonomiza Conceptual 7 0,9 

Discurso negativo 7 0,9 
Carência de informação/cuidados especializados 5 0,7 

Relação positiva 5 0,7 
Aspectos organizacionais 3 0,4 

Identificação de sentimentos de culpa 2 0,3 
Atribuição de controlo parcial 2 0,3 

Conhecimento da verdade do processo 2 0,3 
Campanhas de informação 2 0,3 

Reacções de confronto da pessoa demenciada 1 0,1 
Total de referências  740 100 

 

Categorias inclusivas de Temas – cuidadores formais primários 

Com o objectivo de melhor compreender como se organizam os vários temas 

centrais emergentes do discurso dos cuidadores formais primários, os 131 temas foram 

agrupados em 34 SC. Sendo depois as SC agrupadas em 20 categorias (C). Estas 

categorias permitem-nos visualizar temáticas mais gerais e inclusivas, porque mais 

abrangentes e integradoras, que estruturam a vivência psicológica e emocional dos CFP.  

C01 - conhecimento da realidade da doença - engloba os temas básicos no 

qual o cuidador compreende, representa a doença e dá significado à demência. Esta 

categoria engloba as seguintes SC:  

• Ambivalência 

• Intensidade/acumulação de sintomas 

• Critérios científicos 
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• Anormalidade 

• Ausência de conhecimento 

• Existência subjectiva 

C02 – Atributos da doença – engloba os temas básicos que traduzem a forma 

como cada cuidador representa a doença. Integra os 3 seguintes temas básicos: 

• Consequências 

• Etiologia 

• Severidade/Identidade 

C03 – Aceitação/Discriminação Social – engloba os temas centrais que 

traduzem a forma como o cuidador como compreende e coordena a sua perspectiva com 

as significações de outras pessoas, com a construção de um “outro”. Integra os seguintes 

2 temas centrais: 

• Identificação de atitudes de preconceito/discriminação social 

• Identificação de atitudes/sentimentos 

C04 – Sistema de saúde – engloba as sub-categorias que traduzem a forma 

como o cuidador descreve aspectos relacionados com o sistema/organização dos 

cuidados de saúde. Integra as seguintes sub-categorias: 

• Campanhas de informação 

• Carência de informação/cuidados especializados 

C05 – Aspectos organizacionais – engloba a sub-categoria que traduzem 

questões relacionadas com aspectos organizacionais do processo de prestação de 

cuidados nomeadamente os turnos e contratos de trabalho. Integra a seguinte sub-

categorias: 

• Aspectos organizacionais 

C06 – Autonomia conceptual - engloba a sub-categoria que traduz as 

significações relacionadas com o processo de prestação de cuidados, nomeadamente a 
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necessidade de cuidados contextualizados e preservar a privacidade da pessoa a quem 

presta cuidados. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Autonomia conceptual 

C07 – Preocupações – engloba a sub-categoria que traduz as preocupações mais 

preponderantes dos cuidadores formais primários no processo de prestação de cuidados. 

Inclui a seguinte sub-categoria: 

• Preocupações 

C08 – Tarefas – engloba a sub-categoria que traduz as tarefas pela qual são 

responsáveis os cuidadores no processo de prestação de cuidados. Integra a seguinte 

sub-categoria: 

• Tarefas 

  C09 – Necessidades - engloba a sub-categoria que traduz as necessidades 

percepcionadas pelos cuidadores no momento actual. Inclui a seguinte sub-categoria: 

• Necessidades  

 

C10 - Problemas/dificuldades – engloba a sub-categoria que traduz os 

problemas e dificuldades encontradas no processo de doença pelos CFP Integra a 

seguinte sub-categoria: 

• Problemas/Dificuldades 

C11 - Apoio - engloba a sub-categoria que inclui as formas de apoio percebido 

pelo cuidador no processo de prestação de cuidados. Engloba a seguinte sub-categoria: 

• Apoio 

C12 – Dialéctica cuidador – pessoa com a doença – engloba as sub-categorias 

que traduzem as reacções de confronto da pessoa demenciada, o conhecimento da 

verdade do processo por parte das pessoas envolvidas e como o cuidador perspectiva a 

sua vivência. Integra as seguintes sub-categorias: 
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• Reacções de confronto com a doença por parte da pessoa demenciada 

• Conhecimento da verdade do processo 

• Vivência da doença 

C13 – Consequências negativas - engloba os sub-categorias dos cuidadores em 

relação às consequências que identifica e/ou mais preponderante da vivência do 

processo de doença. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Consequências  

C14 – Estratégias de confronto com a doença – engloba as sub-categorias que 

traduzem os esforços comportamentais, cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo 

cuidador para confrontar a problemática subjectiva vivenciada. Inclui a seguinte 

categoria: 

• Estratégias de confronto com a doença 

C15 – Confronto com a doença – integra as sub-categorias que incluem os 

esforços desenvolvidos para confrontar a doença. A forma como o cuidador elabora o 

seu confronto efectivo com a situação problemática, estruturada de forma adaptativa, 

isto é, implicativa, exploratória e paliativa, ou por outro lado desadaptativa, isto é, 

antecipação da incapacidade de confronto no futuro negativa, incerteza quanto ao futuro 

e antecipação da doença no futuro. Integra as 2 seguintes sub-categorias: 

• Confronto desadaptativo com a doença 

• Confronto adaptativo com a doença 

 

C16 – Tentativa de controlo da doença e das suas consequências - engloba a 

sub-categoria que traduz a tentativa de controlo mais e/ou menos diferenciada de 

controlo da doença e das suas consequências. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Tentativa de controlo da doença e das suas consequências 

 

C17 – Atribuição de controlo – engloba as sub-categorias que traduzem a 

possibilidade de controlo do problema e de atribuição desse controlo (ausência, parcial e 
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total) sobre a evolução da doença e suas consequências. Integra as seguintes sub-

categorias: 

• Atribuição de controlo  

• Atribuição de controlo parcial 

• Atribuição de ausência de controlo  

 

C18 – Relacionamento/comunicação com os familiares – engloba as sub-

categorias que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua 

relação/comunicação com os familiares dos utentes. Inclui as seguintes sub-categorias: 

• Relação negativa 

• Identificação de sentimentos de culpa 

• Relação positiva 

 

C19 – Relacionamento/comunicação com os profissionais de saúde – engloba 

as sub-categorias que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua 

relação/comunicação com os diferentes profissionais/técnicos de saúde. Inclui as 

seguintes sub-categorias: 

• Relacionamento com os profissionais de saúde 

• Discurso negativo 

• Fornecimento de informação 

C20 – Adesão – abrange as sub-categorias incluem as significações dos 

cuidadores em relação à adesão às recomendações dos profissionais de saúde. Integra as 

2 seguintes sub-categorias: 

• Adesão parcial 

• Adesão total 

 

No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição da totalidade das referências 

verbalizadas em cada uma das categorias. Pela observação do Quadro -   podemos 

concluir que as categorias com maior número de referências ao longo de todos os 
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discursos analisados, são as referentes às “Estratégias de confronto” (23,2%),  ao 

“Confronto com a doença” (15,8%), aos “Atributos da doença” (9,6%), à 

“Relação/comunicação com os profissionais de saúde” (5,9%) e “Atribuição de 

controlo” (5,9%) sobre a doença e suas consequências. 

   Quadro – distribuição das referências pelas diferentes categorias 

Categorias  Frequência  % 
Estratégias de confronto 172 23,2 
Confronto com a doença 117 15,8 

Atributos da doença 71 9,6 
Relacionamento/comunicação com os profissionais de saúde 43 5,9 

Atribuição de controlo 43 5,9 
Tentativa de controlo da doença e suas consequências 38 5,1 

Consequência 33 4,5 
Problemas/Dificuldades 33 4,5 

Apoio 32 4,3 
Conhecimento da realidade da doença 28 3,7 

Necessidades 23 3,1 
Adesão 21 2,8 

Relacionamento/comunicação com os familiares 21 2,8 
Aceitação/Discriminação Social 18 2,4 

Dialéctica cuidador-pessoa a quem presta cuidados 17 2,3 
Tarefas 11 1,5 

Preocupações 9 1,2 
Sistema de saúde 8 1,2 

Autonomia conceptual 7 0,9 
Aspectos organizacionais 3 0,4 

Total de referências  740 100 
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Temas centrais – cuidadores formais secundários  

A análise das 7 entrevistas aos CFS permitiu a identificação de 129 temas 

centrais/básicos (ver anexo    ) Entre parênteses encontra-se a percentagem de 

cuidadores formais secundários que referiram, pelo menos uma vez, esse tema central. 

Serão apresentados os temas básicos mais representativos (consideraram-se para esta 

classificação os temas expressos, pelo menos, por 50% da amostra dos CFS). Para cada 

tema será apresentado uma significação exemplificativa, encontrando-se exemplos 

adicionais no Anexo     .        

Tema 7 - Alterações cognitivas (85,7%) – significações relacionadas com as 

manifestações cognitivas da doença. Exemplo da seguinte significação: “demência é um 

conjunto de sintomas, vá, que a pessoa apresenta a nível cognitivo (…)”, referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º1. Outros exemplos: CFS02-7;CFS03-1; CFS04-18; 

CFS05-2; CFS07-12; CFS07-12;CFS07-12; CFS07-13;CFS07-26. 

 Tema 108 - Alterações relacionais e sócio-emocionais (57,1%) – descreve as 

significações dos cuidadores em relação a problemas e dificuldades consequentes do 

processo demencial. Por exemplo: “são os das cabeças, os psicológicos, porque as 

pessoas não… eu nesse aspecto sinto-me impotente porque não consigo ajudar. Ou 

quando as pessoas ou estão deprimidas, não querem, acho é quando eu me sinto mais 

impotente para lhe conseguir dar a volta, para as animar. É quando eu me sinto pior, 
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quando é físico, do corpo, não é. Quando as pessoas é mesmo depressão, ou porque o 

familiar não vêem, ou porque não se interessam por nada eu acho que é aí que eu me 

sinto mais angustiada, não conseguir  dar tanta ajudar, não conseguir”, referido pelo 

cuidador CFS05, na questão n.º 12. Outro exemplo: “Outros são Situações de viuvez, de 

suporte social dos amigos, que já perderam muitos, da família.”, referido pelo cuidador 

CFS06, na questão n.º9. 

Tema 45 - Necessidade de cuidados/apoio especializados (71,4%) - descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com a necessidade de cuidados/apoio 

especializados. Por exemplo a seguinte afirmação: “As pessoas que cuidam de outras 

têm que ter, como é que eu hei-de dizer… Nem todas as pessoas servem, acho eu, é a 

minha opinião. Tem a ver também com a formação das pessoas, a pessoa gostar de 

ajudar, estar disponível para ouvir os outros, o ter tempo, não se irritar muito. Tem 

influência na maneira como se cuida dos outros, e eu acho que isso é fundamental”., 

referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 30. 

Tema 125 - Valorização da pessoa (71,4%) –  descreve as significações dos 

cuidadores formais associadas à valorização existencial. Emerge da experiência de 

valorização da autonomia e processos psicológicos diferenciados da pessoa com 

demência. Por exemplo: “é não olhar para a pessoa com demência, como uma pessoa 

que está a morrer, e que não tem valor… o mais importante é…ok a pessoa está 

demente, não sabe onde está, não sabe quem eu sou, não sabe quem ela própria é às 

vezes… Mas é pessoa e dar à pessoa a oportunidade de escolher, de dar à pessoa um 

carinho, dar à pessoa… oportunidades, trata-la como pessoa e não como algo que não 

come, que não fala, que não decide, mais de tudo é lembrarem-se que é uma Pessoa 

com demência, e não uma “coisa”. E lembrar-nos que tem sentimentos, apesar de não 

saber muito bem quais é que eles são às vezes ou estarem confusos…tem sentimentos, 

tem bracinhos, tem perninhas, coração, cérebro tem isso tudo, não funciona tão bem, 

mas tem isso tudo …É importante lembrar-nos disso, acima de tudo, se nos lembrarmos 

disso, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 29. 

Tema 46 - Insuficiência/limitações conhecimento dos profissionais (71,4%) - 

descreve as significações relacionadas com a percepção de carência/limitações de 

formação dos profissionais ao nível de competências instrumentais/emocionais, ao nível 
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de conhecimentos práticos (i.e. levantar uma pessoa, cuidar da sua higiene pessoal, 

vesti-la, etc) e conhecimentos acerca da própria doença (causas, evolução, tratamentos, 

etc.) tratamento e pesquisa científica: Por exemplo: “Extremamente importante as 

auxiliares também saberem como lidar, que é o problema as vezes, (…)”, referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º 9. 

Tema 99 - Apoio instrumental (57,1%) – descreve a existência de ajudas 

práticas e de ajudas técnicas, por exemplo transferência de pessoas idosas, bem como o 

apoio na discussão de alternativas de confronto. Por exemplo a seguinte afirmação: 

“Preciso da psiquiatria, quando não consigo intervir com o utente, que me foi 

recomendado… preciso da minha equipa, para discutir os casos, se estou a realizar 

uma boa intervenção ou não… preciso…não me imagino a trabalhar sem equipa… 

Preciso da auxiliar para preparar a pessoa…preciso da enfermeira para medicar e 

para cuidar, referido pelo cuidador CSF06, na questão n.º 13. 

 Tema 121 - Colaboração na programação de contingências de confronto 

(57,1%) - Descreve a articulação e interdependência entre profissionais centrada na 

colaboração na programação de contingências de confronto, na elaboração de 

estratégias de intervenção. Por exemplo: “faço em conjunto com a fisioterapeuta, Às 

vezes algumas sessões”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 16. Por exemplo: 

“Mas sempre com o apoio da enfermagem, que vão sempre passando informação de 

como é que eles vem ao nível do hospital, de como e que eles vão evoluindo aqui dia a 

dia.”, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 5. 

Tema 42 – Apoio instrumental e emocional dialéctica utente-cuidador (57,1%) 

– descreve as significações dos cuidadores traduzindo a tentativa de capacitação do 

cuidador através do ensino de competências instrumentais e emocionais para lidar e/ou 

confrontar com a doença. Por outro lado, a tentativa de confronto instrumental de forma 

a minimizar o esforço dispendido na dialéctica cuidador-utente. Por exemplo: “Dos 

familiares, acho existe mais procura, eles vêem ter connosco, e perguntam “olhe o 

médico disse-me era a demência, assim, assim, o que vai acontecer”, e do psicólogo 

eles exigem cada vez mais, uma atitude mais pedagógica, de lhes explicar, o curso da 

doença, que estratégias é que podem utilizar”, referido pelo cuidador CFS06, na 

questão n.º 4. 
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Tema 30 - Tentativa de compromisso mal menor (57,1%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

alternativas, implicativas. Por exemplo as seguintes afirmações: “os resultados, não 

considero que sejam, todos, os resultados que eu ambicionava, mas dada a iminência 

da perda com que trabalhamos, acho que fazemos o máximo.”, referido pelo cuidador 

CFS06, na questão n.º 1. 

Tema 24 - Informação/Compreensão da doença (71,4%) – descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais na recolha e organização de informação sobre a doença 

(as causas, as consequências, a sua evolução) e competências instrumentais e/ou 

emocionais necessárias para lidar com a mesma. Por exemplo a seguinte afirmação: 

“(…)surgindo coisas novas, nomes diferentes, e tive que ir pesquisar, não é, fui lendo, 

fui me informando, Procura sempre estar actualizada das coisas novas, porque isto esta 

sempre a mudar… Porque isto estas coisas do cérebro, estão constantemente a mudar, 

portanto… mas foi um conhecimento que eu fui adquirindo… depois com eles, surge 

sempre uma coisa nova, vamos ler, e estamos sempre a actualizar”, referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º 3. 

Tema 26 – Planeamento (71,4%) - descreve os esforços de estruturação, 

sequenciação do comportamento, acção e actividade de confronto, etc (p.e. estruturação 

do grupo segundo o grau de dependência, rotatividade). Por exemplo a seguinte 

afirmação:“Eu tento ao máximo rodar… tento não ter, por exemplo, muita gente com 

demência num estádio mais avançado. Tento sempre ter pessoas que sejam mais 

autónomas e depois outras pessoas que estejam com dependência mais severas, e ai 

coloco-me mais de perto das pessoas com dependência mais severa e as outras 

conseguem sozinhas, gerir aquela situação, e fazer…”, referido pelo cuidador formal 

CFS01, na questão n.º 12. 

Tema 27 - Procura de suporte social (71,4%) – descreve os esforços de procura 

de suporte informativo, suporte instrumental e suporte emocional. Exemplos de 

significações: “(…) partilho muita coisa com a minha colega, procuro sempre 

conversar um bocado com a ela, para ter a opinião dela, e depois para ela próprio me 

dizer se sabe algum sítio.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 4. Ou a 

seguinte afirmação: “Eu faço psicoterapia individual, e portanto acho que isso me 
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ajuda. porque ao cuidar da minha saúde mental, estou no meu processo individual de 

psicoterapia, portanto, é semanal, portanto, alguma situação que surja, consigo 

abordar na terapia”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 12. 

Tema 28 - Reavaliação positiva (100%) - Descreve os esforços de criação de 

significados positivos, focados no crescimento pessoal, novos valores e competências, 

em proporcionar os melhores cuidados existentes, em ajudar a pessoa de quem se cuida 

a alcançar o máximo potencial possível, etc…exemplo das seguintes afirmações: 

“Compreendo melhor a doença, não é, porque papel, ver tudo escrito no papel é uma 

coisa, estar com pessoa com demências e diferentes sintomas é diferente, Compreendo 

melhor.,”referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 22. 

Tema 117 - Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais 

(57,1%) – descreve as significações dos cuidadores formais é associada à 

valorização/perda relacional e sócio-emocional. A experiencia invariavelmente intensa, 

emerge dos sentimentos de valorização relacional. Por exemplo: “Mas há pessoas que, 

como eu trabalho aqui nas instituições há muitos, e conhece algumas pessoas há muitos 

anos. Umas que me afectam mais do que outras, por exemplo, algumas que eu já chamo 

avozinhas…”, referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 5. 

Tema 81 - Percepção de auto-eficácia (85,7%) – descreve as significações do 

cuidador que traduzem a confiança da sua capacidade de confronto com a doença, 

acreditar na sua competência atribuída ao próprio levara a resultados positivos. De 

acordo com as seguintes exemplos:” Eu penso que sim, não eu acho que tenho a certeza 

que sim.”, referido pelo cuidador CFS02, na questão n.º 8. 

Tema 87 - Programação de contingências de confronto (71,4%) - programação 

de actividades básicas de vida diária estruturação de rotinas (sequenciação; repetição), 

suplementos proteicos e agua gelatinosa, mobilidade, estimulação cognitiva. Por 

exemplo: “Conseguimos combater a desnutrição, então com os suplementos proteicos 

energéticos”, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 8. Ou ainda: “ nós temos um 

produto que é agua gelificada, que substitui o copo de agua ou a garrafa de agua, Em 

forma de gelatina que lhe é administrado, de forma a que eles fiquem hidratados”, 

referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º8. 
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Tema 83 - Tentativa de controlo incide sobre os aspectos relacionais e sócio-

emocionais (57,1%) - descreve as significações dos cuidadores formais que 

caracterizam a tentativa de controlo sobre os aspectos relacionais e sócio-emocionais. 

As necessidades instrumentais podem ser controladas, mas não as relacionais, no qual o 

controlo depende da existência de condições relacionalmente seguras. Por exemplo: “E 

as vezes nenhuma delas resulta, porque a pessoa naquele dia não adere a nada, nem se 

acalma, ou pelo contrário fica mais desperta, para nenhuma das coisas que eu 

apresento. (…)dias em que eu consigo facilmente, com um toque não mão, muito suave 

e a pessoa acalma, outros dias em que não há nada que eu faça”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 6. Outro exemplo: (…) para elas se sentirem bem, e ao mesmo 

tempo se elas se sentem bem estão, mais calmas, estão mais relaxadas, sentem-se mais 

calmas… e vão assim também dar um ar mais calmo e relaxado às próprias auxiliares 

que depois levam as coisas levam as coisas muito mais calmamente, sem grandes 

preocupações e grande agitação.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7.   

Tema 85 - Tentativa de controlo incide nos aspectos orgânicos e psíquicos 

diferenciados (71,4%) – descreve as significações dos cuidadores dirigidos sobretudo 

aos sistemas orgânicos e psíquicos diferenciados (p.e. manutenção da autonomia, 

criatividade, alterações de comportamento). Exemplo: “(…)minha ideia é manter o que 

as pessoas conseguem fazer, ou pelo menos a algumas das pessoas, uma delas que eu 

falo, a ideia é dar bem-estar”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “tenho tentado passar logo para pratos triturados para 

diminuir o sofrimento deles, e Sintomas que muitas deles tem de gastrites e úlceras”, 

referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 5 

Tema 73 - Atribuição de controlo parcial (57,1%) – descreve as significações 

dos cuidadores em relação à sua possibilidade de controlo parcial sobre a doença e suas 

consequências. Por exemplo: “(…) o controlo é sempre um bocadinho parcial, mais que 

não seja porque não há uma forma, é obvio que existe medicação e tudo o mais. Mas de 

eu controlar a questão dos sintomas, da pessoa estar de determinada forma e eu 

conseguir conte-la, é sempre parcial na questão da demência,”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 6. Por exemplo a seguinte afirmação : “Controlo parcialmente as 

situações depende, (…) as questões físicas e deterioração cognitiva é um controlo 

parcial.”, referido pelo cuidador CFS07-8. 
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Tema 75 - Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar (71,4%) - descreve 

as significações dos cuidadores formais secundários de atribuição de controlo à equipa 

multidisciplinar. Por exemplo a seguinte afirmação: “toda a equipa é importante, 

porque cada uma tem um papel específico na pessoa, não é?”, referido pelo cuidador 

formal CFS01, na questão n.º 9. 

Tema 39 – Relacionamento sócio-emocional (57,1%) - relacionamento mítico 

com os profissionais, com dependência emocional, transferência de afectos e 

significações, e balanceamento entre e identificação e rejeição de tratamento, sendo 

avaliados em termos de sentimentos ou hábitos relacionais, que apresentam uma certa 

coerência e persistência. Por exemplo as seguintes afirmações: “(…) que é uma relação 

boa, com todos os técnicos com que trabalho…Eles não tem qualquer problema, penso 

eu, em me sugerir ou perguntar qualquer coisa, eu também não tenho em relação a 

eles…, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 26. 

Tema 40 - Relacionamento contratual diferenciado (71,4%) - com 

monitorização do cumprimento dos objectivos, decisões inerentes ao tratamento, sendo 

avaliado em termos de aptidões relativamente estáveis, mas que admitem actuações 

diferenciadas. Por exemplo: “Alguns são úteis, não é, outros já sei deles, portanto, às 

vezes…o que acontece é que quando, nomeadamente, quando é médico, quando o 

médico diz, Eu já sei, porque eu já estive com a pessoa, já vi essa a situação… mas 

considero úteis, como é óbvio… porque como eu disse à pouco somos uma equipa, e 

cada um tem a sua fatia do bolo, não é… Cada um tem a sua intervenção diferente, 

portanto é sempre importante qualquer informação, que uma pessoa diz “mesmo que eu 

já saiba”, não é…acaba por ser uma confirmação, daquilo que eu achei ou que eu vi, 

não é. é sempre útil a informação seja de quem for, Seja uma colega, terapeuta 

ocupacional, seja de uma fisioterapeuta, seja de uma auxiliar, seja de quem for”, 

referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 18. 

Tema 49 - Adesão parcial autonomia decisória (57,1%) - aspectos exploratórios 

com articulação entre as obrigações instrumentais, os sintomas vivenciados num 

contexto de autonomia decisória com integração das diferentes perspectivas. Por 

exemplo as seguintes afirmações: A todas desde que concorde com elas e desde que não 

vá interferir com os meus objectivos com a pessoa, porque se interferir com os meus 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

445 

 

objectivos eu Confronto e pergunto…sugiro outras alternativas e pergunto “pode ser, 

não pode ser?”. No caso de um o médico, o neurologista, o enfermeiro, é obvio que tem 

de se tentar sempre negociar, porque eu não posso interferir no trabalho deles e eles 

não podem interferir no meu. Temos que encontrar ali um entremeio, onde possamos 

todos agir intervir, sem andarmos, aos trambolhões, não é… a ideia é haver sempre 

uma negociação…, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 19 

 

 

 

No Quadro são apresentados os centrais mais representativos (consideraram-

se para esta classificação os temas expressos, pelo menos, por 50% da amostra, o que se 

verificou em 23 temas).  

    Quadro  - Temas centrais mais representativos dos cuidadores formais secundários 

Tema central  N  % 
Reavaliação positiva 7 100 

Percepção de auto-eficácia 6 85,7 

Alterações cognitivas 6 85,7 

Procura de suporte social 5 71,4 

Programas de contingência de confronto 5 71,4 

Planeamento 5 71,4 

Tentativa de controlo centrada nos aspectos psíquicos e 

orgânicos diferenciados 

5 71,4 

Relacionamento contratual diferenciado 5 71,4 

Informação/compreensão da doença 5 71,4 

Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 5 71,4 

Necessidades de cuidados/apoio especializado 5 71,4 

Valorização da pessoa 5 71,4 

Insuficiência/limitações de conhecimentos de profissionais 5 71,4 

Apoio instrumental 4 57,1 

Adesão parcial - autonomia decisória 4 57,1 

Vivencia centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais 4 57,1 
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Problemas relacionais e sócio-emocionais 4 57,1 

Tentativa de controlo centrada em aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

4 57,1 

Atribuição de controlo parcial 4 57,1 

Apoio instrumental e emocional – dialéctica prestador directo de 

cuidados pessoa alvo de cuidador 

4 57,1 

Colaboração programas de contingência de confronto 4 57,1 

Tentativa de compromisso mal menor 4 57,1 

Relação com os profissionais – aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

4 57,1 

 

Pela observação do quadro podemos verificar que o tema central “Reavaliação 

positiva” é o mais representativo, neste caso a totalidade dos cuidadores formais 

secundários entrevistados. Ou ainda temas como a “Percepção de auto-eficácia” e 

“Alterações cognitivas” com representatividade significativa, neste caso verbalizados 

por 6 cuidadores entrevistados. De destacar ainda, os temas centrais com menor 

representação, com base no critério adoptado, verbalizados por 4 cuidadores formais 

secundários. Nos CFS pela observação do quadro é possível verificar que são 

relacionados com: a vivência da doença, nomeadamente a “vivência da doença centrada 

nos aspectos relacionais e sócio-emocionais”; o processo de prestação de cuidados, 

nomeadamente “problemas relacionais e sócio-emocionais”, “apoio instrumental”, com 

as estratégias de confronto com a doença, “Tentativa de compromisso mal menor”, com 

a articulação e interdependência entre profissionais, nomeadamente “Apoio 

instrumental e emocional” e “Colaboração em programas de contingência de 

confronto”, com o controlo da doença e suas consequências, nomeadamente 

“Atribuição de controlo parcial” e tentativa de controlo da doença centrado “em 

aspectos relacionais e sócio-emocionais”; com o processo de adesão às recomendações, 

nomeadamente “Adesão parcial – autonomia decisória” e relação com os profissionais 

de saúde centrada em “aspectos relacionais e sócio-emocionais” 

No Quadro __ são apresentados os 42 temas centrais mais preponderantes. 

Foram incluídos, os temas centrais cuja percentagem fosse superior a 0,8% (o que 

corresponde a mais de 3 referências). Este valor foi definido a partir do seguinte 
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critério: se a distribuição do número total de referências fosse igual pelos 129 temas 

(isto é, se todos os temas fossem equiprováveis), obter-se-ia, aproximadamente, 3 

referências para cada um. Foram, portanto, considerados preponderantes aqueles que 

ultrapassaram o critério da equiprobabilidade. 

 

 

 

 

 

Quadro  -  Temas centrais mais preponderantes dos cuidadores formais secundários 

Tema central  Referências  % 
Reavaliação positiva 27 6,1 

Relacionamento contratual diferenciado 13 2,9 

Tentativa de controlo aspectos relacionais e sócio-emocionais 13 2,9 

Tentativa de controlo centrado nos orgânicos e psíquicos 

diferenciados 

12 2,7 

Resolução planeada do problema 11 2,5 

Alterações cognitivas 10 2,2 

Insuficiência/limitação de conhecimentos de profissionais 10 2,2 

Apoio instrumental e emocional na dialéctica - prestação de 

cuidados  

10 2,2 

Vivência centrada nos aspectos relacionais e sócio-emocionais  9 2 

Tentativa de controlo centrada nos aspectos instrumentais 9 2 

Informação/compreensão da doença 8 1,8 

Vivência centrada na critica a aspectos organizacionais 8 1,8 

Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 8 1,8 

Identificação de comportamentos negativos de outros 

profissionais 

8 1,8 

Procura de suporte social 8 1,8 

Valorização da pessoa 8 1,8 

Tentativa de compromisso mal menor 7 1,6 
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Necessidades de cuidados/apoio especializado 7 1,6 

Colaboração programas de contingência de confronto 7 1,6 

Alterações comportamentais 7 1,6 

Programação de contingências de confronto 6 1,4 

Percepção de auto-eficácia 6 1,4 

Relacionamento exploratório 6 1,4 

Científica/cultural 6 1,4 

Auto-controlo 6 1,4 

Planeamento 6 1,4 

Comunicação 6 1,4 

Alterações físicas/biológicas 5 1,1 

Relação/comunicação com os profissionais centrada nos 

aspectos relacionais e sócio-emocionais 

5 1,1 

Carência/insuficiência de recursos humanos 5 1,1 

Minimização/menosprezo 5 1,1 

Adesão parcial – autonomia decisória 5 1,1 

Apoio instrumental 5 1,1 

Normalização do problema 5 1,1 

Limitações/Insuficiência atribuída aos profissionais 5 1,1 

Ausência de suporte/apoio familiar 4 0,9 

Família recurso de informação 4 0.9 

Coordenação 4 0,9 

Atribuição de controlo parcial 4 0,9 

Problemas/dificuldades centrados na funcionalidade 4 0,9 

Identificação de atitudes de preconceito/discriminação social 4 0,9 

 

Pela observação do quadro podemos observar que a reavaliação positiva (os 7 

cuidadores que o mencionam fazem-na 27 vezes mais o que corresponde a 6,1% de total 

de referências). Com pelo menos mais de 10 referências encontra-se alterações 

cognitivas (2,2%), a insuficiência/limitações de conhecimentos de profissionais (2,2%), 

apoio instrumental e emocional na dialéctica – prestação de cuidados (2,2%), resolução 

planeada dos problemas (2,5%), tentativa de controlo centrado nos aspectos orgânicos e 

psíquicos diferenciados (2,7%), tentativa de controlo centrada nos aspectos relacionais e 

sócio-emocionais (2.9%) e relacionamento contratual diferenciado (2,9%). 
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Da análise dos dois quadros podemos concluir que concluir que as significações 

relacionadas com a Reavaliação positiva, foram não só as mais representativas (todos 

os cuidadores CFS as verbalizam, pelo menos, uma vez), como as mais preponderantes 

(27 referência na totalidade dos discursos). Podemos constatar que todos os temas com 

elevada representatividade, são também os temas com maior preponderância. Do 

mesmo modo, podemos observar que dos 23 temas mais preponderantes 19 não são 

representativos. Por exemplo, os temas mais preponderantes – e.g. “Coordenação”, 

“Vivência centrada na crítica a aspectos organizacionais” e “Resolução planeada do 

problema” – não se incluem nos temas mais representativos. Isto significa que, apesar 

de um número não significativo de cuidadores os referirem (apenas 3 cuidadores), estes 

temas são na totalidade dos discursos, considerados significativos em termos de 

preponderância (respectivamente 4, 8 e 11 referências). Isto significa que apesar de se 

verificar que as significações dos temas mais preponderantes, não o serem em termos 

representativos, aqueles que as verbalizam fazem-no várias vezes, perpetuando-o na 

totalidade do seu discurso, tornando-o significativo no conjunto dos discursos. 

 SubCategorias inclusivas de Temas – cuidadores formais secundários 

Com o objectivo de compreender como se organizam os vários temas centrais 

emergentes do discurso dos cuidadores formais secundários, os 129 temas foram 

agrupados em 33 Sub-categorias (SC). Estas sub-categorias permitem-nos visualizar 

temáticas mais gerais e inclusivas que estruturam a vivência psicológica e emocional da 

CFS. 

SC01 - conhecimento da realidade da doença - engloba os temas básicos no 

qual o cuidador compreende, representa a doença e dá significado à demência. Esta sub-

categoria engloba os seguintes temas centrais:  

• Ambivalência 

• Intensidade/acumulação de sintomas 

• Critérios científicos/culturais 

• Anormalidade 

• Existência subjectiva 

SC02 – consequências – engloba os temas básicos no qual o cuidador se refere 

às consequências da doença. Nesta sub-categoria engloba as seguintes temáticas: 
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• Alterações comportamentais 

• Alterações cognitivas 

• Alterações da funcionalidade 

• Alterações físicas e biológicas 

SC03 – etiologia – engloba os temas centrais que traduzem a atribuição causal 

da doença. Neste caso inclui os seguintes temas:  

• Formação de placas amilóides 

• Alterações neurológicas 

• Alterações químicas 

• Idade 

• Hereditariedade 

• AVC 

SC04 – severidade/identidade – engloba os temas dos cuidadores que traduzem 

a avaliação da intensidade/gravidade do problema de saúde. Traduz os seguintes temas 

básicos: 

• Crónica degenerativa  

• Grave 

• Desgastante 

• Doença Mental  

SC05 – evolução da doença – engloba os temas dos cuidadores que 

relacionados com evolução percebida da doença e sua disfuncionalidade, ou na 

antecipação dessa diminuição. Inclui 4 temas centrais: 

• Variabilidade 

• Capacidade funcional 

• Capacidades cognitivas 

SC06 – identificação de preconceito/discriminação social – engloba os temas 

dos cuidadores que traduzem a forma como compreende e coordena a sua perspectiva 

com os demais. Identificação de atitudes negativas, inclui 2 temas centrais: 

• Identificação de atitudes de preconceito social/discriminação 
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• Identificação de atitudes sentidas como desagradáveis 

SC07 – identificação de atitudes/sentimentos - engloba os temas dos 

cuidadores que traduzem a forma como compreende e coordena a sua perspectiva com 

os demais, com identificação de atitudes e sentimentos, inclui 3 temas centrais: 

• Confusão/incompreensão 

• Medo 

• Compreensão 

SC08 – Sistema de saúde – engloba os temas centrais que traduzem a forma 

como o cuidador descreve aspectos relacionados com o sistema/organização dos 

cuidados de saúde. Integra as seguintes sub-categorias: 

• Campanhas de informação 

• Falta de informação 

SC09 - Problemas/dificuldades – engloba os temas centrais que traduzem os 

problemas e dificuldades encontradas no processo de prestação de cuidados. Integra os 

seguintes temas centrais: 

• Funcionalidade 

• Relacionais e sócio-emocionais 

• Alterações de compreensão 

• Comportamentos de oposição 

• Imobilização 

• Percepção da doença 

• Problemas de comunicação 

SC10 – Preocupações – engloba os temas que traduzem as preocupações mais 

preponderantes dos cuidadores formais secundários no processo de prestação de 

cuidados. Inclui os seguintes temas centrais: 

• Antecipação da doença no futuro 

• Eficácia de confronto com a doença 

• Bem-estar do utente 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

452 

 

• Intoxicação 

• Prevenção de acidentes 

• Percepção de limitações/Insuficiência de tempo 

SC11 – Limitações humanas e actividades – engloba os temas centrais que 

traduzem as significações relacionadas com a insuficiência de actividades de 

envolvimento e ocupação do tempo e com a carência/insuficiência de recursos humanos. 

Integra os seguintes temas centrais: 

• Insuficiência de actividades 

• Carência/Insuficiência de recursos humanos 

SC12 – Necessidade de cuidados/apoio especializados – integra os temas 

centrais que descrevem as significações dos cuidadores relacionadas com a necessidade 

de cuidados/apoio especializados, associadas à valorização existencial, ao conhecimento 

da verdade do processo e enfatização do modelo biopsicossocial. Emerge da experiência 

de valorização da autonomia e processos psicológicos, fisiológicos e sociais 

diferenciados da pessoa com demência. Inclui os seguintes 4 temas centrais: 

• Necessidade de cuidados/apoio especializados 

• Valorização da pessoa 

• Consciência Aberta 

• Modelo Biopsicossocial 

SC13 – Competências Negativas – integra os temas centrais que englobam as 

significações dos cuidadores relacionadas com a percepção de carência/limitações de 

formação dos profissionais ao nível de competências instrumentais/emocionais, ao nível 

de conhecimentos práticos (i.e. levantar uma pessoa, cuidar da sua higiene pessoal, 

vesti-la, etc), conhecimentos acerca da própria doença (causas, evolução, tratamentos, 

etc.) tratamento e pesquisa científica e a identificação de atitudes e/ou comportamentos 

negativos de outros profissionais. Integra 2 temas centrais: 

• Insuficiência/limitação de conhecimentos dos profissionais 
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• Identificação de atitudes/comportamentos negativos de outros 

profissionais 

SC14 – Apoio - engloba os diferentes temas que incluem formas de apoio 

percebido pelo cuidador no processo de prestação de cuidados. Engloba os seguintes 

temas centrais: 

• Apoio instrumental 

• Apoio emocional 

• Percepção da disponibilidade de apoio 

• Percepção de insuficiência de supervisão 

 

SC15 - Necessidades - engloba os temas centrais que traduzem as necessidades 

percepcionadas pelos cuidadores no processo de prestação de cuidados. Inclui os 

seguintes temas centrais: 

• Recursos materiais 

• Investigação 

• Informação/Formação 

• Projecto de intervenção multidisciplinar 

SC16 – Articulação e interdependência com estruturas formais - integra o 

tema central que engloba as significações relacionadas com a articulação e 

interdependência com outras estruturas formais, nomeadamente com Hospitais, na 

marcação de exames e de consultas de especialidade. Engloba o seguinte tema central: 

• Articulação e interdependência com estruturas formais 

SC17 – Articulação e interdependência entre profissionais – integra os temas 

centrais que incluem as significações relacionadas com a articulação e interdependência 

no processo de intervenção entre profissionais, nomeadamente em termos 

comunicacionais, na reunião multidisciplinar, na colaboração em programas de 
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contingência de confronto, na coordenação de pessoal e de intervenções, em entrevistas 

de admissão e por último no apoio instrumental e emocional. Inclui os seguintes temas 

centrais: 

• Comunicação 

• Reunião multidisciplinar 

• Colaboração em programas de contingência de confronto 

• Coordenação 

• Entrevistas de admissão 

• Apoio instrumental e emocional 

 

SC18 – Consequências - engloba os temas centrais dos cuidadores em relação 

às consequências que identifica e/ou mais preponderante da vivência do processo de 

doença. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Limitação do bem-estar físico e emocional 

• Restrição do tempo livre 

SC19 - Estratégias de confronto - engloba os esforços comportamentais, 

cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador para confrontar a realidade da 

doença. Engloba os seguintes 15 temas centrais: 

• Afastamento/Distanciamento 

• Evitamento 

• Normalização do problema 

• Terapia Farmacológica 

• Minimização 

• Relativização por comparação com outros 

• Tentativa de compromisso mal menor 
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• Distracção 

• Resolução planeada do problema 

• Informação/Compreensão da doença 

• Auto-Controlo 

• Planeamento 

• Procura de suporte social 

• Reavaliação Positiva 

 

SC20 – Vivência – inclui os temas centrais que englobam as significações que 

traduzem o modo como o cuidador descreve e perspectiva a sua condição subjectiva. 

Integra a seguinte tema central: 

• Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais 

• Vivência centrada na crítica a aspectos organizacionais 

• Vivência centrada na relativização 

SC21 – Confronto com a doença - integra os temas centrais que incluem os 

esforços desenvolvidos para confrontar a doença. A forma como o cuidador elabora o 

seu confronto efectivo com a situação problemática, estruturada de forma adaptativa, 

isto é, implicativa, exploratória e paliativa. Engloba os seguintes temas centrais: 

• Reestruturação cognitiva 

• Actividades de grupo 

• Modelagem 

• Descentração 

• Distracção 

• Sala de snoolzen 
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• Programação de contingências de confronto 

• Envolvimento/Explicação 

• Psicoterapia de apoio 

• Posicionamento 

• Gestão de medicamentos 

• Relaxamento 

• Prevenção/Segurança 

• Movimentos exploratórios 

SC22 – Tentativa de controlo da doença e suas consequências - engloba os 

temas centrais que incluem as significações que traduzem a tentativa de controlo mais 

e/ou menos diferenciada de controlo da doença e das suas consequências. Integra 4 

temas centrais: 

• Tentativa de controlo centrada em sinais indiferenciados 

• Tentativa de controlo centrada nos aspectos relacionais e sócio-

emocionais 

• Tentativa de controlo centrada em aspectos instrumentais 

• Tentativa de controlo centrada em aspectos orgânicos e psicológicos 

diferenciados 

SC23 – Atribuição de controlo parcial - engloba o tema central que traduz a 

atribuição de controlo parcial sobre a doença e suas consequências. Engloba a seguinte 

tema central: 

• Atribuição de controlo parcial 

SC24 - Atribuição de controlo - engloba os temas centrais que traduzem a 

atribuição de controlo sobre a doença e suas consequências. Integra os seguintes temas 

centrais: 
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• Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar 

• Atribuição de controlo a si 

• Atribuição de controlo aos prestadores directos de cuidados 

SC25 - Atribuição de ausência de controlo - engloba os temas centrais que 

traduzem a atribuição de ausência de controlo sobre a doença e suas consequências. 

Engloba 2 temas centrais: 

• Ausência de controlo 

• Limitações/Insuficiências aos profissionais 

 

SC26 – Atribuição de controlo aos familiares – engloba os temas centrais que 

traduzem a atribuição de controlo sobre a doença e suas consequências. Integra 2 temas 

centrais: 

• Atribuição de controlo à família 

• Influência negativa da família 

SC27 – Relacionamento com os profissionais de saúde – inclui os temas 

centrais que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua relação com os 

profissionais/técnicos de saúde. Integra os seguintes temas centrais: 

• Relacionamento contratual diferenciado 

• Monitorização e obtenção de resultados 

• Relacionamento exploratório 

• Relacionais e sócio-emocionais 

 

SC28 – Discurso negativo – inclui os temas centrais dos cuidadores no qual 

expressam a sua avaliação negativa da relação com os profissionais de saúde. Engloba 

os seguintes temas centrais: 

• Minimização/menosprezo 
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SC29 – Discurso positivo – integra os temas centrais que traduzem a forma 

como o cuidador perspectiva a sua relação com os familiares. Inclui os seguintes temas 

centrais: 

• Família recurso de informação 

 

SC30 – Discurso negativo – inclui os temas centrais dos cuidadores que 

traduzem a forma negativa como o cuidador perspectiva a sua relação com os 

familiares. Integra os seguintes temas centrais: 

• Relação negativa com os familiares 

• Ausência de suporte familiar 

• Ausência de competências instrumentais e emocionais  

• Incompreensão de certos comportamentos/acções dos profissionais 

 

SC31 – Razões para o apoio insuficiente – inclui os temas centrais dos 

cuidadores que traduzem os motivos/razões que o cuidador percepciona para o apoio 

insuficiente por parte dos familiares. Integra os seguintes temas centrais: 

• Relação prévia utente-familiar 

• Saturação do familiar 

• Apoio insuficiente da instituição – mediação familiar 

SC32 - Adesão parcial – integra os temas centrais que traduzem a adesão 

parcial às recomendações dos profissionais/técnicos de saúde. Engloba os seguintes 

temas centrais: 

• Adesão parcial – autonomia decisória 

• Adesão parcial – aspectos instrumentais 

SC34 – Adesão total – inclui o tema central que traduzem a adesão total às 

recomendações dos profissionais/técnicos de saúde. Engloba o seguinte temas central: 

• Adesão total – aceitação incondicional 
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No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição da totalidade das referências 

verbalizadas em cada uma das Sub-categorias. Pela observação do Quadro -   podemos 

concluir que as sub-categorias com maior número de referências ao longo de todos os 

discursos analisados, são as referentes às “Estratégias de confronto” (19,7%), 

“Tentativa de controlo da doença e suas consequências” (8,1%) ao “Confronto 

adaptativo com a doença” (6,8%) e Articulação e interdependência entre profissionais” 

(6,7%). 

Quadro – distribuição de referência pelas diferentes sub-categorias 

Sub‐categoria  N  % 
Estratégias de confronto 87 19,7 

Tentativa de controlo da doença 36 8,1 
Confronto com a doença 30 6,8 

Articulação e interdependência entre profissionais 29 6,7 
Consequências da doença 25 5,7 

Relacionamento com os profissionais 25 5,7 
Vivência da doença 19 4,3 

Competências negativas 18 4,1 
Necessidades cuidados/Apoio especializado 17 3,8 

Problemas/Dificuldades 16 3,6 
Atribuição de controlo 13 2,9 

Preocupação 12 2,7 
Conhecimento da realidade da doença 12 2,7 

Apoio 10 2,3 
Adesão parcial 8 1,8 

Discurso negativo 8 1,8 
Etiologia 7 1,6 

Ausência de controlo 7 1,6 
Limitações humanas e actividades 6 1,4 

Severidade/Identidade 5 1,1 
Evolução 5 1,1 

Identificação de atitudes de preconceito/discriminação social 5 1,1 
Consequências da vivência da doença 5 1,1 

Sentimentos e emoções 5 1,1 
Necessidades 5 1,1 

Razões de apoio insuficiente 5 1,1 
Relacionamento/comunicação negativa 5 1,1 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

460 

 

Atribuição de controlo parcial 4 0,9 
Discurso positivo 4 0,9 
Sistemas de saúde 3 0,7 

Atribuição de controlo aos familiares 3 0,7 
Adesão Total 1 0,2 

Articulação e interdependência com estruturas formais 1 0,2 
Total de referências  442 100 

 

Pela observação do Quadro podemos concluir que as significações com maior 

número de referências ao longo de todos os discursos analisados, são as relacionadas 

com esforços comportamentais, cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo 

cuidador no confronto com sua condição subjectiva, num total de 87 referências. O tema 

“Tentativa de controlo” que integra as significações relacionadas com a tentativa de 

controlo mais e/ou menos diferenciada da doença e das suas consequências (com 36 

referências). Ou ainda as significações que traduzem a forma como o cuidador elabora o 

confronto efectivo com a situação problemática, estruturado de forma adaptativa, isto é, 

implicativo, exploratório e paliativo, num total de 30 referências. Por último salientar o 

tema “Articulação e interdependência entre profissionais” com um total de 29 

referências, que integra as significações relacionadas com a articulação e 

interdependência entre profissioais no processo de intervenção. Nomeadamente a 

valorização da comunicação entre os diferentes profissionais, a reunião multidisciplinar, 

a colaboração em programas de contingência de confronto, a coordenação de pessoal e 

de intervenções, as entrevistas de admissão em articulação entre profissionais e por 

último, no apoio instrumental e emocional. As significações expressam a articulação e 

interdependência entre os profissionais no processo de prestação de cuidados.  

Categorias inclusivas de Temas – cuidadores formais secundários 

Com o objectivo de melhor compreender como se organizam os vários temas 

centrais emergentes do discurso dos cuidadores formais secundários, os 129 temas 

foram agrupados em 33 SC. Sendo depois as SC agrupadas em 16 categorias (C). Estas 

categorias permitem-nos visualizar temáticas mais gerais e inclusivas, porque mais 

abrangentes e integradoras, que estruturam a vivência psicológica e emocional dos CFS.  

C01 - conhecimento da realidade da doença - engloba a sub-categoria que 

traduz o modo como o cuidador compreende, representa a doença e dá significado à 

demência. Esta categoria engloba as seguintes SC:  
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• Conhecimento da realidade da doença 

C02 – Atributos da doença – engloba as sub-categorias que traduzem a forma 

como cada cuidador representa a doença. Integra as 4 seguintes sub-categorias: 

• Consequências 

• Etiologia 

• Severidade/Identidade 

• Evolução 

C03 – Aceitação/Discriminação Social – engloba as sub-categorias que 

traduzem a forma como o cuidador como compreende e coordena a sua perspectiva com 

as significações de outras pessoas, com a construção de um “outro”. Integra as seguintes  

sub-categorias: 

• Identificação de atitudes de preconceito/discriminação social 

• Identificação de atitudes/sentimentos 

C04 – Sistema de saúde – engloba a sub-categorias que traduzem a forma como 

o cuidador descreve aspectos relacionados com o sistema/organização dos cuidados de 

saúde. Integra a seguintes sub-categoria: 

• Sistema de saúde 

 

C05 – Dialéctica profissional – pessoa demenciada – engloba as sub-

categorias que traduzem os problemas e dificuldades encontradas e preocupações mais 

preponderantes dos cuidadores formais secundários no processo de prestação de 

cuidados. Integra as seguintes sub-categorias: 

• Problemas/Dificuldades 

• Preocupação 
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C06 – Características do contexto de prestação de cuidados – engloba as sub-

categorias que traduzem características do contexto de prestação de cuidados. Integra as 

seguintes sub-categorias: 

• Limitações/carência de recursos humanas e actividades 

• Necessidade de cuidados especializados 

• Apoio  

• Necessidades 

C07 – Articulação e interdependência entre diferentes profissionais e 

estruturas formais – engloba as sub-categorias que traduzem a articulação e 

interdependência entre profissionais e estruturas formais no processo de prestação de 

cuidados. Integra as seguintes sub-categorias: 

• Articulação e interdependência com estruturas formais 

• Articulação e interdependência com diferentes profissionais 

C08 – Consequências - engloba as sub-categorias que traduzem os temas 

centrais dos cuidadores em que se referem às consequências que identificam e/ou mais 

preponderante da vivência do processo de doença. Engloba as seguintes sub-categorias: 

• Limitação do bem-estar físico e emocional 

• Restrição do tempo livre 

C09 – Estratégias de confronto – engloba as sub-categorias que traduzem os 

esforços comportamentais, cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador 

para confrontar a problemática subjectiva vivenciada. Inclui a seguinte categoria: 

• Estratégias de confronto com a doença 

C10 – Vivência - integra a sub-categoria que traduz as significações do cuidador 

que descrevem o modo como o cuidador descreve e perspectiva a sua condição 

subjectiva. Inclui a seguinte sub-categoria: 

• Vivência 
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C11 – Confronto com a doença – integra as sub-categorias que incluem os 

esforços desenvolvidos para confrontar a doença. A forma como o cuidador elabora o 

seu confronto efectivo com a situação problemática, estruturada de forma adaptativa, 

isto é, implicativa, exploratória e paliativa. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Confronto com a doença 

 

C12 – Tentativa de confronto da doença - engloba a sub-categoria que traduz 

a tentativa de controlo mais e/ou menos diferenciada de controlo da doença e das suas 

consequências. Integra a seguinte sub-categoria: 

• Tentativa de controlo da doença e das suas consequências 

 

C13 – Atribuição de controlo – engloba as sub-categorias que traduzem a 

possibilidade de controlo do problema e de atribuição desse controlo (ausência, parcial e 

total) sobre a evolução da doença e suas consequências. Integra as seguintes sub-

categorias: 

• Atribuição de controlo  

• Atribuição de controlo parcial 

• Atribuição de ausência de controlo  

• Atribuição de controlo aos familiares 

 

C14 – Relacionamento/comunicação com os profissionais de saúde – engloba 

as sub-categorias que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua 

relação/comunicação com os diferentes profissionais/técnicos de saúde. Inclui as 

seguintes sub-categorias: 

• Relacionamento com os profissionais de saúde 

• Discurso negativo 

C15 – Relacionamento/comunicação com os familiares – engloba as sub-

categorias que traduzem a forma como o cuidador perspectiva a sua 

relação/comunicação com os familiares dos utentes. Inclui as seguintes sub-categorias: 
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• Discurso positivo 

• Discurso negativo  

• Razões/motivos para a ausência/insuficiência de apoio 

C16 – Adesão – abrange as sub-categorias incluem as significações dos 

cuidadores em relação à adesão às recomendações dos profissionais de saúde. Integra as 

2 seguintes sub-categorias: 

• Adesão parcial 

• Adesão total 

No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição da totalidade das referências 

verbalizadas em cada uma das categorias. Pela observação do Quadro -   podemos 

concluir que as categorias com maior número de referências ao longo de todos os 

discursos analisados, são as referentes às “Estratégias de confronto” (19,7%),  ao 

“Características do contexto de prestação de cuidados” (12,7%), aos “Atributos da 

doença” (9,5%) e “Tentativa de controlo da doença e suas consequências” (8,1%). 

   Quadro – distribuição das referências pelas diferentes categorias 

Categorias  Frequência  % 
Estratégias de confronto 87 19,7 

Características do contexto de prestação de cuidados 56 12,7 
Atributos da doença 42 9,5 

Tentativa de controlo da doença e suas consequências 36 8,1 
Confronto com a doença 30 6,8 

Articulação e interdependência entre profissionais 30 6,8 
Relacionamento com os profissionais de saúde 30 6,8 

Dialéctica cuidador-utente 28 6,3 
Atribuição de controlo 27 6,1 

Vivência da doença 19 4,3 
Relacionamento com os familiares 18 4,1 

Conhecimento da realidade da doença 12 2,7 
Aceitação/Discriminação Social 10 2,3 

Adesão  9 2 
Consequências do processo de vivência da doença 5 1,1 

Sistema de saúde 3 0,7 
Total de referências  442 100 

 

Pela análise do Quadro podemos concluir que as significações com maior 

número de referências ao longo de todos os discursos analisados expressam os esforços 
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comportamentais, cognitivos e/ou emocionais desenvolvidos pelo cuidador no confronto 

com sua condição, num total de 87 referências. A categoria “Características do contexto 

de prestação de cuidados” que integra as significações relacionadas com as 

limitações/carência de recursos humanas e actividades, com a necessidade de cuidados 

especializados, com o apoio recebido e com as necessidades encontradas no processo de 

prestação de cuidados (com 56 referências). Salientar ainda as categorias que incluem as 

significações que traduzem a forma como o cuidador representa a doença e por outro 

como é estruturada a tentativa de confronto, respectivamente com 42 e 36 referências. 
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Análise Temática  

Temas Centrais dos Cuidadores Informais (CI) 

A análise das 11 entrevistas aos CI permitiu a identificação de 154 temas 

centrais/básicos. Entre parênteses encontra-se a percentagem de cuidadores informais 

que referiram, pelo menos uma vez, esse tema central. 

Tema 1 – Ambivalência (36,4%) - descreve as significações relacionadas com a 

percepção da doença centrada em percepções de sinais e sensações que não provam com 

segurança absoluta a existência de doença, pautado pela subjectividade da razão. 

Exemplo da seguinte afirmação: “como o casal estava mal, eu achei que era estratégia 

da minha mãe fazer determinadas coisas para, como é que eu hei-de dizer, ludibriar o 

meu pai; meter-se na cama e estar doente e não se levantar, porque estando ela deitada 

doente, ele não a mandaria fazer determinadas coisas que ela não gostaria de fazer”, 

referida pelo cuidador informal CI08, na questão n.º2. Outros exemplos: CI03-01; CI04-

3; CI08-2 

Tema 2 – Anormalidade (27,3%) - descreve as significações do cuidador relacionadas 

com a percepção da doença centrada em percepções de sinais considerados anormais. 

Pautada pela convicção absoluta sobre a realidade da doença, não necessitando de 

justificação pois ela é peremptória, resistindo à contradição. Exemplo da seguinte 

significação: “ Foi os esquecimentos…esquecimento fora do normal, e eu percebi-me. 

Tens que ir ao médico, que esse esquecimento não está bom”, referida pelo cuidador 

informal CI04, na questão n.º1. Outros exemplos: CI01-01; CI10-1 

Tema 3 - Acumulação/Intensificação (36,4%) - descreve as significações relacionadas 

com a percepção da doença centrada na acumulação e na intensificação de sinais 

quantitativamente e/ou qualitativamente mais significativos, podendo estes representar a 

doença. Exemplo da seguinte significação: “ (…) o esquecimento eu, por exemplo, 

dava-lhe um recado, e dai a 20 m ela já não se lembrava do recado que eu lhe tinha 

dado, e eu dizia-lhe “então mas vê-la se consegues lembrar-te” e ele não conseguia 

lembrar-se. Depois, portanto isso foi agravando-se, agravando-se, portanto, era deixar 

o lume acesso, era muita coisa complicada, em relação ao esquecimento”, referido pelo 

cuidador CI08, na questão n.º 1. Outros exemplos: CI02-1; CI03-1; CI05-1; CI05-2; 

CI05-6; CI08-1; CI09-1; CI10-3; CI11-1; CI06-1; 
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Tema 4 - Cientifico/Cultural (36,4%) - a percepção da doença é centrada na 

subjectividade dos sintomas que incidem em aspectos científicos/culturais da sua 

realidade. Sendo definidos com base em afirmações culturais/cientificas. Exemplo da 

seguinte significação: “(…) psiquiatria, e a psiquiatra, não, viu logo que não era de 

depressão, nem de, vá lá, de memória fraca, viu logo que era mais grave. Mandou-a, 

portanto para neurologia…na neurologia ela foi internada para fazer um serie de 

exames e nessa serie de exames é que descobriram que era Alzheimer” referida pelo 

cuidador CI08, na questão n.º 1. Outros exemplos: CI03-1; CI09-5; C07-1;C07-2;  

Tema 5 - Ausência de conhecimento (36,4%) – significações relacionados com a 

percepção de insuficiência e/ou ausência de conhecimentos sobre a doença. Exemplo da 

seguinte afirmação: “Concretamente o que sei, não sei nada.”, referido pelo cuidador 

informal CI04, na questão n.º5. Outros exemplos: CI01-3; CI03-1; CI04-3; CI10-5; 

CI11-3; CI06-3; 

Tema 6 - Alterações comportamentais (72,7%) – descreve as significações relacionados 

com as manifestações comportamentais da doença. Exemplo da seguinte afirmação: “ 

(…) ele ri-se muito, e agora ri-se por coisas que não deve rir-se, ri-se muito, 

gargalhadas e continuadamente, as vezes tenho que lhe dar um encontrãozinho, porque 

a conversa que se esta a ter não é para ele estar a rir”, referido pelo cuidador informal 

CI02, na questão n.º 10. Outros exemplos: CI01 – 1; CI01-1; CI01-2; CI02-6; CI02-7; 

CI02-16; CI03-1; CI03-1; CI03-1; CI03-6; CI03-6; CI04-3; CI05-28; CI05-37; CI06-9; 

CI06-13; CI06-19; CI07-5; CI08-19; 

Tema 7 - Alterações cognitivas (36,4%) – as significações relacionados com as 

manifestações cognitivas da doença. Exemplo da seguinte significação: “(…)eles vão 

buscar o passado todo, não é, o presente é que não, o presente é anulado na própria 

altura, o passado é que não.”, referida pelo cuidador informal CI08, na questão n.º 14. 

Outro exemplo: “(…) os esquecimentos, o meu marido começou-se a esquecer da 

carteira, dos óculos, das chaves. Todos os dias se esquecia, ia ao café e esquecia-se das 

chaves.”, referida pelo cuidador informal CI02-1, na questão n.º1. Ou ainda, a seguinte 

significação: “ter dificuldades no espaço, onde estava(…)”, referida pelo cuidador 

CI03, na questão n.º3. Outros exemplos: CI01-1; CI02-1; CI02-19; CI02-20; CI03-12; 

CI07-6; CI08-9; CI08-9;  
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Tema 8 – Alterações da funcionalidade (36,3%) - significações relacionadas com as 

manifestações de natureza funcional. Exemplos: CI04-3; CI05-38; CI11-5;CI07-5 

Tema 9 – Alterações de natureza física/biológica (9,1%) - significações relacionadas 

com as manifestações de natureza física: p.e. rigidez corporal, função renal, função 

respiratória, músculos da laringe e faringe, desidratação. Exemplos: CI07-3; CI07-5; 

C107-5; C107-5; CI07-5. 

Tema 10 – Luto (9,1%) – significações relacionadas com a etiologia do processo 

demencial, influenciado e/ou consequência da morte de um familiar. Exemplos: CI02-

14; CI02-19 

Tema 11 – Alterações neurológicas (27,3%) – significações relacionadas com a 

etiologia do processo demencial, baseado em alterações neurológicas (Por exemplo: 

morte de neurónios, alterações cerebrais) Exemplo: CI03-6; CI05-8; CI06-6. 

Tema 12 – Hereditariedade (27,3%) – significações relacionadas com a etiologia do 

processo demencial, baseada na hereditariedade. Exemplo: CI03-40; CI05-25; CI05-40; 

CI05-41; CI11-8; 

Tema 13 – Idade (9,1%) – significações relacionadas com a etiologia do processo 

demencial, baseada como consequência do envelhecimento. Exemplos: CI04-45 

Tema 14 -  Anestesias (9,1%) – significações relacionadas com a etiologia do processo 

demencial, baseadas em interpretações indiferenciadas, mágicas e/ou fantasiosas. Por 

exemplo: CI05-1 

Tema 15 - Problemas de saúde (36,4%) – significações relacionadas com a etiologia do 

processo demencial, baseadas em interpretações concretas e problemas de natureza  

física (traumatismo, AVC, arteriosclerose). Por exemplo: Traumatismo na infância, 

CI05-6; CI08-9; CI07-3; CI10-2 

Tema 16 – Alterações psicológicas e/ou emocionais (27,3%) – significações 

relacionadas com a etiologia do processo demencial, baseada em critérios relacionais 

e/ou emocionais (isolamento, perda de interesse, antecedentes psiquiátricos). Por 

exemplo: CI09-2; CI11-9; CI06-5 
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Tema 17 – Perigosa (18,2%) – significações relacionadas com a severidade do 

processo demencial. Por exemplo: CI04-3; CI11-4; CI04-3;  

Tema 18 - Não tem cura (36,4%) – significações relacionadas com a 

severidade/identidade do processo demencial. Por exemplo: CI09-8; CI07-5; CI07-6 

CI10-2; CI10-7; CI11-5.  

Tema 19 – Progressiva (45,5%) – significações relacionadas com a 

severidade/identidade do processo demencial, quanto à sua natureza 

progressiva/irreversibilidade. Por exemplo: CI04-3; CI07-5; CI09-8; CI11-5; CI06-7. 

Tema 20 - Variabilidade – significações relacionadas com a severidade/identidade do 

processo demencial, quanto à sua variabilidade. Por exemplo: CI08-9; CI07-5; CI07-6 

Tema 21 - Resolução Planeada do problema (54,5%) – são incluídas as significações 

que descrevam os esforços focados sobre o problema para alterar a situação, associados 

a uma abordagem analítica de solução do problema. Exemplo da seguinte afirmação: 

“…eu tratei logo de saber se havia um medico de neurologia, li um jornal que existia, 

tentei arranjar uma consulta com o dr (neurologista)…”, referida pelo cuidador 

informal CI01, na questão n.º2. Outros exemplos: CI02-18; CI04-23; CI04-38; CI07-29; 

CI09-14; CI09-19; CI09-20; CI10-20; 

Tema 22 - Informação/Compreensão da doença (63,6%) – descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais na recolha e organização de informação sobre a doença 

(as causas, as consequências, a sua evolução) e competências instrumentais e/ou 

emocionais necessárias para lidar com a mesma. Por exemplo a seguinte afirmação: “eu 

comecei a ler muitos livros. depois disso é que eu comecei a ler vários coisas que me 

arranjam, livros até sobre o acompanhamento da pessoa com Alzheimer. um familiar 

meu esta num laboratório ele consegue, assim, panfletos e coisas e depois eu absorvo 

isso tudo e dá-me livros”, referido pelo cuidador informal CI09, na questão n.º6. Ou 

ainda a seguinte afirmação: ” Sim, sim, li, li, bastante. Fiz-me sócia da associação do 

Parkinson, primeiro, depois fiz-me sócia da associação do Alzheimer…ah, e tirei já 

dois cursos de formação na associação do Alzheimer, de cuidadora, formação. E outras 

formações, uma delas na cruz vermelha, como fui lá voluntaria, antes de o X, estar, 

realmente, totalmente dependente de mim, e tinha feito lá alguns cursos, de algumas 

noções de enfermagem, por exemplo, os cuidados a ter, como virar um doente na 
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cama”, referido pelo cuidador CI07, na questão n.º4. Outros exemplos: CI01-5; CI01-6; 

CI03-5; CI03-6; CI04-6; CI05-4; CI05-5; CI06-7; CI07-5; CI07-7; CI07-13; CI07-23; 

CI09-6; 

Tema 23 - Auto-controlo (36,4%) – descreve os esforços de regulação dos próprios 

sentimentos e acções. Por exemplo: “(…)vou todo o caminho a mentalizar-me que vou 

lidar com uma pessoa que esta  com demência, não é uma pessoa que eu possa falar 

como dantes. Tentar, logo a mentalizar-me…”, referido pelo cuidador informal CI03, na 

questão, n.º39. Outros exemplos: CI01-32; CI02-8; CI07-33; 

Tema 24 - Procura de suporte social/emocional/instrumental (100%) – descreve os 

esforços de procura de suporte informativo, suporte instrumental e suporte emocional. 

Exemplos de significações: “eu acabei por ter conhecimento que existia a associação, 

dos amigos ou dos familiares do Alzheimer e fui lá. Ai é que estive um conhecimento 

maior, ainda que não muito, muito profundo do que era a doença e as consequências, e 

a evolução dessa doença”, referida pelo cuidador informal CI11, na questão n.º3; 

“(…)arranjar a mulher lá para casa, para ela me dar uma ajuda, porque eu não 

aguentava aquilo”, referida pelo cuidador informal CI10, na questão n.º 11; “ vou até à 

da minha mãe, e depois lá desabafo com ela e choro com ela.”, referida pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.º20. Outros exemplos: CI01-4; CI01-5; CI01 – 6; CI01-6; 

CI01-23; CI01-24; CI02-4; CI02-12; CI02-12; CI02-14; CI02-14; CI03-11; CI03-22; 

CI04-4; CI04-15; CI04-34; CI05-3; CI05-6; CI05-7; CI05-20; CI05-34; CI05-47; CI06-

41; CI07-12; CI07-15; CI07-26; CI07-31; CI08-2; CI08-5; CI09-10; CI09-46; CI10-5;  

Tema 25 - Reavaliação positiva (54,5%): Descreve os esforços de criação de 

significados positivos, focados no crescimento pessoal, em proporcionar os melhores 

cuidados existentes, em evitar a institucionalização, em ajudar a pessoa de quem se 

cuida a alcançar o máximo potencial possível, etc…exemplo das seguintes afirmações:  

“Mas naqueles bocadinhos eu vou dar amor, mas também recebo. Porque ele diz “olha 

gosto muito de ti” e a pessoa parece que…” referido pelo cuidador n.º 9, na questão 27; 

“(…) da tal tertúlia do café, de maneira que divulgo completamente, pronto depois digo 

“pronto vocês depois querem mais coisas, querem aprender mais ou querem mais 

formação, então contactem a associação de Alzheimer, fulano ou fulano, conforme a 

situação” e encaminho para aqui, pronto, é assim que eu faço”, referido pelo cuidador 
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informal CI01, na questão n.º6. Outros exemplos: CI01-5; CI01-12; CI01-28; CI01-31; 

CI01-31; CI03-11;CI03-13; CI03-34; CI06-6; CI06-9; CI07-7; CI07-9; CI07-13; CI08-

5; CI08-7; CI08-7; CI08-7; CI08-7; CI08-8; CI08-15; CI08-24; CI09-27; CI09-31: 

CI09-48; 

Tema 26 - Esperança/expectativa de cura no futuro (9,1%) – descreve os esforços de 

criação de um sentimento de esperança, explorando a tentativa de uma significação 

inclusiva. Por exemplo na seguinte significação: “até pode ser que haja um 

medicamento, daqui até lá se venha descobrir ou que ela melhore, qualquer coisa, não 

faço ideia” referido pelo cuidador informal CI04, na questão n.º 32. Outros exemplos: 

CI09-59; 

Tema 27 - Espírito de luta (9,1%) – descreve o esforço implicativo e afirmativo de 

confronto. Por exemplo: “ganhei, realmente uma força brutal, que tenho impressão, 

não sou só eu, eu não sou diferente das outras pessoas. Umas talvez mais do que 

outras, pronto, umas tem mais força do que outras e conseguem ir buscar energia, não 

é. Eu consegui, mas acho que as pessoas julgam que não podem tanto, depois quando 

se vêem na situação, ah, apercebem-se de que afinal estou a fazer isto que julgava que 

não conseguia fazer. Como eu tenho amigas que me dizem “ tu tens força, eu não tenho, 

eu não conseguia”, mas ela conseguia, ela julga que não conseguia, não é. Mas nós 

quando nos vimos na situação, temos que as fazer.”, referido pelo cuidador CI07, na 

questão n.º12. Outros exemplos: CI07-14; 

Tema 28 - Restrição/limitação de custos (9,1%) - descreve os esforços de minimização 

do encargo financeiro em produtos básicos. Por exemplo, a seguinte afirmação: “O que 

é que eu faço, poupar, para enfrentar, tudo isto trás problemas e uma pessoa tem que 

poupar para enfrentar estas coisas. O que eu faço é recorrer às promoções, promoções 

que eles fazem, para aguentar o barco”, referida pelo cuidado informal CI10, na 

questão 47. 

Tema 29 - Reorganização familiar (18,2%) – descreve os esforços de reorganização da 

estrutura familiar, em termos de tarefas, horários, funções. De forma a não 

sobrecarregar em termos de responsabilidade um único elemento. “ eu penso que a 

estratégia foi de todos, quer dizer nós unimo-nos todos, e temos aqui um caso que não 

tem cura, que vai ser pior, e vamos lutar, para quando alguém estiver mais em baixa, 
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que é o caso da minha mãe, que estava mais tempo com ele,  darmos uma certa folga, 

leva-la a passear”referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º11. “Também 

tínhamos o filho pequeno, também nos ocupava, ele acabava, dividíamos as coisas, ele 

é que ia ao colégio saber o que se passava com o filho, por exemplo, enquanto eu 

canalizava mais para o meu pai”, referido pelo cuidador informal CI01, na questão 

n.º27. Outros exemplos: CI01-21; CI06-19; CI01-11 

Tema 30 - Reorganização/Planeamento do dia-a-dia (18,2%) – descreve os esforços 

cognitivos de estruturação e/ou planeamento do dia-a-dia. Por exemplo: “ quer dizer eu 

fazia aquilo que tinha que fazer, como eu lhe disse, quer dizer, como havia muita gente, 

a estar, só tinha que esquematizar aquilo que eu tinha de fazer, não é, durante o dia.”, 

referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º 14. Outros exemplos: CI01-32; 

CI03-19 

Tema 31 – Distracção (54,5%) – descreve os esforços cognitivos e comportamentais de 

descentração que impliquem uma tentativa de anulação do conflito e inferência 

proposicional que promova a abertura. Esforços deliberados que implica uma mudança 

da atenção em tarefas que promovam uma tentativa de abertura e inferências 

alternativas. Por exemplo: “(…)tive sempre o cuidado de fazer uma viagem de 2 ou 3 

dias, ou ir ver um espectáculo, que eu sabia que era necessário, para mim era 

necessário.”, referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º26; “(…) ia mais ao 

cabeleireiro, ia ao cinema, quando podia, à noite, realmente, ah… íamos jantar fora, as 

vezes”, referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º27. Outros exemplos: CI01-

32; CI02-20; CI02-28; CI04-46; CI08-40; CI07-28; CI11-22; CI11-36;  

Tema 32 - Tentativa de compromisso mal menor (90,1%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

alternativas, implicativas. Por exemplo as seguintes afirmações: “se estivesse numa 

instituição, que eu estivesse boas informações da instituição e que eu visse que a 

instituição pudesse fazer alguma coisa pela minha mãe.”, referida pelo cuidador CI08, 

na questão n.º6.; “(…)temos que ir para a frente com isto, quer dizer, assim é que tem 

que ser, as pessoas não se podem fechar.”, referida pelo cuidador informal CI01, na 

questão n.º24; “Foi muito difícil aceitar isto, muito difícil, e chorei muito e gritei muito, 

o que também não resolve nada…Ah…não há nada a fazer, não é… temos que levar 
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isto para a frente.”referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º5. “Espero que 

daqui a um ano, esteja bem, mesmo que ela não esteja melhor, que eu esteja melhor, 

será mais fácil.”, referido pelo cuidador CI03, na questão n.º35. “À medida que se vão 

passando os anos, vai perdendo faculdades. Mas não, mas vai querendo viver, é isso 

que eu tento fazer, não perder tudo, e tentar viver.” referido pelo cuidador informal 

CI04, na questão n.º 49. Outros exemplos: CI01-18; CI02-14;CI02-30; CI02-30; CI02-

31; CI03-41; CI04-14; CI06-21; CI06-32; CI07-10; CI07-34; CI08-37; CI10-25; CI11-

29; CI11-30; 

Tema 33 – Evitamento (45,5%) – Descreve os esforços cognitivos e comportamentais 

desejados para escapar ou evitar o problema “ (…) mas eu fecho-me mais na minha, na 

minha concha, digamos…Foi muito difícil aceitar isto, muito difícil, e chorei muito e 

gritei muito(…)” ,referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º5; “fiquei com 

muitos problemas e portanto todos os problemas e portanto, todos os problemas, acho 

que não arranjei estratégias, foi chorar, sei lá, chorar ao pequeno-almoço, chorar à 

hora do almoço, a todas as horas…”, referido pelo cuidador informal CI02, na questão 

n.º13;” Eu não quero pensar que vai agravar mais, que a médica me tinha dito: que isto 

ia agravar e que eu esteja preparada, que ele vai deixar de comer, que vai acamar, vai 

deixar de falar…Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso.”, referido pelo 

cuidador informal CI05, na questão n.º 23. Outros exemplos: CI02-9; CI02-20; CI02-22; 

CI02-27; CI04-5; CI04-8; CI04-19; CI04-31; CI04-31; CI04-33; CI04-40; CI05-4; 

CI05-37;CI06-21; CI07-7; CI07-34;  

Tema 34 – Afastamento (9,1%) – descreve os esforços cognitivos de desprendimento e 

minimização da situação. Por exemplo “ Sozinha, porque a minha filha veio pôr o pai 

aqui assim, e eu tive tomar conta do pai assim sozinha, se fosse hoje não sei se 

tomava.”, referido pelo cuidador informal CI05, na questão n,º42. 

Tema 35 - Relativização: mal menor comparação com outros (63,6%) - Descreve os 

esforços cognitivos de relativização e tentativa de compromisso envolvendo a tentativa 

de exploração de inferências implicativas e alternativas. Por exemplo: “gente olhe para 

o lado e vê tanta desgraça e não lhe ligam nenhuma e então se a minha me tem a mim, 

tem mais outro filho, mas só pode contar comigo, e não tenho ajuda, não é. Agora 

aqueles pobres desgraçados que estão, se calhar estão no hospital e nem eles, nem a 
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própria família, nem sabe que eles têm Alzheimer.” referido pelo cuidador informal 

CI08, na questão n.º 33. Outros exemplos: CI02-7;CI02-30; CI03-38; CI06-21; CI08-

33; CI08-34; CI11-24; CI06-3; CI06-38; CI07-25; 

Tema 36 - Centração no dia-a-dia (36,4%) – descreve os esforços cognitivos e 

comportamentais dos cuidadores em centrar-se numa inferência proposicional que 

minimiza o conflito. Por exemplo: “vou tentando e penso “cada dia um dia”, vou para 

casa, e saio dali, descansava e amanhã é outro dia”, referido pelo cuidador CI06, na 

questão n.º21. Ou ainda a seguinte afirmação: “Pensei muito em trabalhar a doença, o 

dia-a-dia. E pensei sempre e penso hoje, um dia de cada vez. E à medida que as coisas 

iam evoluindo e acontecendo, ia vendo como é que ia fazer”, referido pelo cuidador 

CI07, na questão 24. Outros exemplos: CI04-9; CI05-17; CI05-37; CI06-34; CI06-46; 

CI07-25; CI07-33; 

Tema 37 - Religiosidade/espiritualidade (36,4%) - descreve os esforços cognitivos e 

comportamentais dos cuidadores envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

proposicionais inclusivas que anulam o conflito. Por exemplo: “muito embora eu as 

vezes tenha esperança que haja um milagre, pronto, a gente agarra-se a tudo. Não eu 

sempre fui religiosa e agora então.” Referido pelo cuidador informal CI09, na questão 

n.º 8. Outros exemplos: CI02-30; CI03-38; CI04-49; CI09-24;CI09-25; CI09-29; CI09-

56; 

Tema 38 - Minimização/adiamento do problema de saúde (27,3%) – descreve os 

esforços desenvolvidos para esconder a realidade da doença, não tanto negando a sua 

existência, mas racionalizando-a no sentido diminutivo as suas consequências ou a sua 

gravidade. Por exemplo: “já numa fase, portanto a minha mãe esteve um tempo sem 

medicação, ia só tomando coisas para, pronto ela tinha má circulação e coisas para a 

memória e aquilo não fez nada… e foi-se levando assim.”, referido pelo cuidador 

informal CI08, na questão n.º1; “este processo de que ele já teria Alzheimer, há uns 9 

anos, mas não começou logo a tomar a medicação…a medicação vá lá ela estivesse a 

tomar há uns 6 anos, portanto, ela esteve ainda 4 anos sem medicação, só aquela 

medicação de trazer por casa, que não era para ela, que não era própria para ela, 

acalma-se um bocadinho, e vá lá que ela dormir-se e não sei quê.”, referido pelo 

cuidador informal CI02, na questão n.º 2. Outros exemplos: CI02-8; CI03-28 
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Tema 39 - Terapia não farmacológica (27,3) – descreve os esforços desenvolvidos na 

tentativa de recompor e/ou minimizar as consequências: Por exemplo: “ (…) ando a 

fazer acupunctura.”, referido pelo cuidador informal, CI04, n.º17. Ou ainda a seguinte 

afirmação: “ah de uma hora, estive a fazer meditação, mas com ajuda, não consigo 

fazer sozinha, infelizmente, ainda não me consigo concentrar(…)”, referido pelo 

cuidador CI07, na questão n.º 9. Outros exemplos: CI03-1; CI07-33; 

Tema 40 - Terapia farmacológica (45,5%) – descreve os esforços desenvolvidos na 

tentativa de recompor e/ou minimizar as consequências (p.e. ansioliticos, 

antidepressivos, etc). Outros exemplos: CI02-8; CI03-18; CI03-22; CI07-12; CI09-21; 

CI09-28; CI11-13; CI11-17; 

Tema 41 - Envolvimento no cuidar (45,5%) – descreve os esforços desenvolvidos pelos 

cuidadores de centração proposicional, com fixação no papel de cuidador em detrimento 

de outros aspectos. Por exemplo: “Se eu o deixa-se na cama o dia inteiro, ele queria, eu 

é que ao levantar “anda filho, anda comigo à rua…vamos aqui ou acolá,” referido pelo 

cuidador informal CI05, na questão n.º 36; “Para não andar contrariada é tratar deles 

como deve ser, acompanha-lo, agora tratar do centro de dia, nem que eu, que o tenha 

de ir levar e buscar, tratar deles como deve ser, porque eles precisam muito da nossa 

ajuda,” referido pelo cuidador informal CI05, na questão n.º48. Ou ainda a seguinte 

afirmação: “(…)deixei, realmente, de trabalhar de fazer aquilo que eu gostava, para me 

dedicar a ele, no fundo. Tanto os médicos, tanto as pessoas amigas dizem que eu me 

dedico demais, estou de mais para ele, e estou de menos para mim, e isso, eu aceito, 

peco por isso.”, referido pelo cuidador CI07, na questão n.º12. Outros exemplos: CI03-

12; CI03-15; CI03-20; CI05-36; CI05-43; CI06-38; CI10-16; CI10-19; CI10-41 

Tema 42 - Normalização do problema de saúde (18,2%) - descreve os esforços 

desenvolvidos pelos cuidadores de racionalizar a doença no sentido de diminuição da 

sua gravidade e consequências, mas no sentido integrador e adaptativo, não tanto de 

negação e/ou camuflar o problema. Por exemplo: “Eu faço isto natural, como não seja 

um problema, é isto que eu tento fazer. Estou a ajuda-lo, neste sentido, mas não tento 

que seja um problema”, referido pelo cuidador informal CI05, na questão n.º23. Outros 

exemplos: CI04-20; CI04-37;  
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Tema 43 – Aspectos categóricos (36,4%) – relacionamento mítico com os profissionais 

de saúde, com adesão automática e invariavelmente incondicional ao seu conhecimento 

absoluto, sendo avaliados em termos categóricos como boas ou más. Exemplo das 

seguintes afirmações: “Eu descrevo-as como boas, tem sido sempre boas.”, referido 

pelo cuidador informal CI10, na questão n.º 33. Outros exemplos: CI05-47; CI04-44; 

CI09-38; CI10-39; CI04-35 

Tema 44 - Monitorização e obtenção de resultados concretos (27,3%) - relacionamento 

contratual com o médico, com monitorização do cumprimento das suas funções/papel, e 

da obtenção de resultados concretos no tratamento, sendo avaliados em termos de 

poderes ou aptidões instrumentais específicos, que são apercebidos como sistematizados 

ou rotinizados. Por exemplo a seguinte afirmação: “ (…) princípio foi pior…eu paguei a 

médicos, que eu não queria, como é que isto….porque até a medicação acertar foi 

horrível, eu passei as passas do Algarve, até a medicação acertar (…)”, referido pelo 

cuidador informal CI05, na questão n.º 26. Ou ainda a seguinte afirmação: “ (…)foram 

úteis para reconhecimento da doença, porque a gente não tem conhecimento, a gente 

tem apenas a descrição da doença através da escrita, mas depois na prática (…)”, 

referido pelo cuidador CI04, na questão n.º24. Ou a seguinte afirmação: “bom medico. 

Ele pergunta sempre como é que ela vai, pronto e ele dá o conselho que esta a altura 

dele, porque ele não é daquele assunto. Então ele é um bom médico, mesmo como 

medico de família, aquilo é do melhor, manda-lhe fazer exames a tudo e mais alguma 

coisa, e pronto faz o que pode.”, referido pelo cuidador informal CI10, na questão 

n.º13. Outros exemplos: CI04-35; CI05-26; CI10-28:  

Tema 45 - Aspectos Exploratórios (18,2%) – relacionamento exploratório com os 

profissionais de saúde com co-construção proposicional de significações sobre os 

processos de doença, e de processo de decisão quanto ao tratamento. Por exemplo: a 

seguinte afirmação:” (…) nós arranjamos um estratagema “olhe pai vamos visitar o seu 

amigo, ele já esta com saudades suas, quer levar alguma coisa” “oh levo uns 

rebuçadinhos”, então a primeira coisa que ele fazia era deixar 3 ou 4 rebuçadinhos em 

cima da secretaria, foi um jogo extraordinário, e tivemos uma orientação muito boa, 

sobre o que havíamos de fazer” referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º 2. 

Ou ainda a seguinte significação “(…) outra vezes ele pedia para minha mãe para sair 

com o meu pai, e falar mais, outras vezes ficava eu com ao meu pai, e ficava a minha 
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mãe,  mesmo a parte sexual, como é que ele actuava. Portanto, houve aqui um jogo que 

permitia (…), referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º3. Ou ainda a 

seguinte afirmação: “(…) tinha duvidas  perguntava directamente “estou a fazer mal, o 

que devo fazer”, no fundo estamos todos a aprender, é o familiar, o próprio medico, 

quer dizer que eles próprios juntam muitas experiencias, e muitas perguntas (…),” 

referido pelo cuidador informal CI01-20. Outros exemplos: CI07-6; CI07-7; 

Tema 46 - aspectos relacionais sócio-emocionais (63,6%) - relacionamento mítico com 

o médico, com dependência emocional, transferência de afectos e significações, e 

balanceamento entre e identificação e rejeição de tratamento, sendo avaliados em 

termos de sentimentos ou hábitos relacionais, que apresentam uma certa coerência e 

persistência. Por exemplo as seguintes afirmações: “ (…) a dr, que vou visitar 

praticamente. todos os meses ao hospital, as vezes é mais uma conversa de amiga, do 

que propriamente falar de Alzheimer. mas  experiencias de doentes que recebe, ou sei 

lá, situações de doentes que vão ter com ela e que podem ter atitudes mais agressivas 

ou mais meigas, portanto, esta ligação da vida real, quer dizer, às vezes, não é só os 

livros” referido pelo cuidador CI01, na questão n.º6; “ Pode ser um medico 

desinteressado” parece que esta a falar com a gente e esta…mas eu tirei a prova dos 

nove, o meu marido tem muito respeito pelo dr (psiquiatra), é uma pessoa que ele 

respeita como o ídolo dele. E eu achei no medico ficou muito surpreendido, cada vez 

que o meu marido lá vai, ele fica cada vez mais surpreendido como ele está, a piorar”, 

referido pelo cuidador informal CI05, na questão n.º26; Exemplo da seguinte afirmação 

“(…) altura era extraordinário, ele desenvolvia uma consulta, a qualquer hora, em que 

todas as perguntas tinham resposta.”, referido pelo cuidador informal CI01, na questão 

n.º 4; (…) na associação, falaram-me da dr (psiquiatra), e eu tentei falar com ela, 

telefonicamente para o Hospital, então ela disse para eu ir ter com ela, foi muito 

acessível, e não se importou de acompanhar situação.”, referido pelo cuidador informal 

CI03, na questão n.º1.Outros exemplos: CI03-1; CI11-24; CI01-25; CI05-26; CI06-29; 

CI06-37; CI07-16; CI08-5; CI09-2; CI09-33; CI09-34; CI09-52; 

Tema 47 - Minimização/Menosprezo (18,2%) – descreve as significações dos 

cuidadores que descrevem a relação em termos de minimização/menosprezo, ou que as 

explicações foram apressadas expeditivas sem responderem às suas expectativas. As 

seguintes afirmações: “(…) aquela papelada que é preciso para andar com o processo 
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para a frente, e não sei quê, que é para a ajuda do internamento dos cuidados 

continuados, eu fui entregar isso no próprio dia em que a minha mãe saiu do hospital e 

isso ficou dentro da gaveta. Toda essa papelada e essas coisas todas, ficaram dentro de 

uma gaveta, um mês depois é que eu soube que o assunto tinha ficado na mesma.”, 

referido pelo cuidador CI08, na questão n.º 16; “ (…)julgo que as coisas foram logo mal 

conduzidas, a saída do hospital; porque no hospital o médico disse-me: que ele tinha 

falado com o medico de família, e que a minha mãe estaria em casa e que nem seria 

preciso comprar uma cama articulada, porque a minha mãe estaria em casa, uma 

semana no máximo…”, referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º 16. Outros 

exemplos: CI04-1;  

Tema 48 - Fornecimento de informação (72,7%) – descreve as significações dos 

cuidadores informais em relação ao fornecimento de informação por parte dos 

profissionais. “Ele própria é que nos depois indicava alguns livros ou algumas 

notícias”, referido pelo cuidador informal CI04, na questão n.º4; “(…) depois do 

medico, tive sorte do me esclarecer tudo, e dizer o que ia acontecer  daqui para a 

frente. Portanto, escreveu logo tudo o que ia acontecer (…), referido pelo cuidador 

informal CI01, na questão n.º21.” dr (psicóloga) já me emprestou um livro, já tenho lido 

umas coisas (…), referido pelo cuidador informal CI04, na questão n.º5; “(…) mas só 

aqui através de associação, tenho a revista, e quando venho cá, levo um folhetinho ou 

outro que chegou de novo”, referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º13. 

Outros exemplos: CI03-6; CI09-7;  CI06-4; CI06-9; CI09-9; CI10-6; CI10-8; CI10-41; 

CI11-3; CI11-7; 

Tema 49 - Competências instrumentais e emocionais (54,5%) – descreve as 

significações dos cuidadores traduzindo a tentativa de capacitação do cuidador através 

do ensino de competências para lidar e/ou confrontar com a doença. Por exemplo: 

(…)aqui na associação, a dr (psicóloga) dá-nos esquemas, prontos, ela esta a falar de 

uma a coisa, “olhe esta arvore tão linda, mãe, olhe os passarinhos, tão engraçado”, 

referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º 39; “ o dr (neurologista) dizia: 

“tem que dormir e a sua mãe também tem que dormir”, CI01-13; “ia dando uns 

tópicos, cá esta a ajuda do comprimido para dormir, porque realmente havia alturas 

em que eu tinha muita dificuldade; mas quer dizer, uma da coisa que ela dizia: eu não 

deixar de fazer as minhas actividades daquilo que eu gostava muito de fazer, não tanto 
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como era possível, CI01-18; Outros exemplos : CI01-13; CI01-18; CI02-21; CI06-10; 

CI07-18; CI07-33; CI05-26; 

Tema 50 - Recomendações instrumentais (90,9%) – descreve as significações dos 

cuidadores informais que traduzem as recomendações instrumentais dos profissionais de 

saúde, p.e., recomendações de consultas a um especialista (neurologia, sexólogo), 

esclarecimentos dos apoios disponíveis para o cuidador (emocional e/ou instrumental), 

aspectos relacionados com o confronto (p.e., a proibição de condução,). Exemplo das 

seguintes significações: “(…)disse que a minha mãe devia ir a um neurologista” 

referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º1; “ (…) perguntou porque é que eu 

não recorria à APFADA, eu disse: que não sabia, sequer que existia.”, referido pelo 

cuidador informal CI03, na questão n.º1; “prepara-te que isso é muito complicado, e tu 

não podes cuidar sozinha ou tens que internar a tua mãe”, (…) e ela informou-me de 

muita coisa e depois falou na associação…”, referido pelo cuidador informal CI08, na 

questão n.º5. Outros exemplos: CI02-1; CI02-14;CI02-20; CI02-26; CI02-27; CI03-1; 

CI05-36; CI06-41; CI07-2; CI07-17; CI07-17; CI09-3; CI09-15; CI10-4; CI11-2; 

 

Tema 51 - Apoio emocional (18,2%) – descreve as significações dos cuidadores que 

traduzem a percepção de apoio emocional por parte dos profissionais. Por exemplo: 

“médica de família que, sempre que eu vou lá, estou sempre meias hora com ela, falava 

da minha filha, que não tem emprego, e não sei quê. Ela tem muita pena de mim, mas 

também não pode fazer muito”referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º21. 

Outros exemplos: CI02-21; CI02-29; CI02-30; CI03-31 

Tema 52 - Inexistência/insuficiência/ausência de apoio (18,2%) - descreve as 

significações dos cuidadores que traduzem a ausência, insuficiência de qualquer apoio, 

esclarecimentos sobre o processo de doença, fornecimento de informação das 

consequências e sua evolução. Por exemplo as seguintes afirmações: “Eu não, não me 

deram conselhos, de pormenor não tenho conselhos de nada (…), referido pelo cuidador 

informal CI04, na questão n.º23. “(…) o médico quando lá ia, mas não me dava 

recomendações.”, referido pelo cuidador CI04, na questão n.º34; “Então no hospital 

foram nulas, “vai dando isto, vai dando isto” e pronto. No particular, depois no médico 

neurologista, o conselho que ele me disse foi “deixei-a fazer, deixei-a fazer.”, referido 
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pelo cuidador CI08, na questão n.º26. Ou ainda a seguinte afirmação: “Aquilo que eu 

considero muito importante, é assim quando for descoberta a doença, o médico, 

chamar a família, mas principalmente o medico e elucidar o que é que a partir dai vem 

daquela doença e transmitir, portanto, que existe uma associação que pode 

acompanhar a família e explicar o que é a doença e a evolução que a doença tem. 

Portanto, neste caso, podia ter sido feito a mim e ao meu pai, porque sempre tivemos 

presente, em consulta nenhuma a minha mãe esteve sozinha, eu podia não estar lá, mas 

eu ia daqui para Coimbra para estar lá, no dia da consulta...”, referido pelo cuidador 

CI08, na questão n.º 17. Outros exemplos: CI08-3; CI11-4; CI11-23; CI08-33; 

Tema 53 - Mudanças de médico (9,1%) - descreve as significações dos cuidadores no 

qual traduzem a mudança de médico. Por exemplo: “Primeiro andou numa psicóloga, e 

depois ainda fui para o Hospital Júlio de matos, mas que nada faziam e depois tive de 

ir então um médico particular, a um neurologista”, referido pelo cuidador informal 

CI10, n.º 2. 

Tema 54 - Carência de cuidados/apoio especializados (63,6%) - descreve as 

significações relacionadas com as limitações e carência de cuidados especializados e/ou 

qualidade dos mesmos. Por exemplo as seguintes afirmações: “(…)no hospital a minha 

mãe esta muito bem e não sei quê, mas eu vejo que eles não tem, ah, condições para 

tratar a doença em si, cuidarem da doença em si com aquelas características.” 

Referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º10; “(…)também não existe um 

grupo, que a hora de nós virmos para casa, eu acho que devia de haver um grupo de 

animadores e eu até sei que existem voluntários, para isso, mas também não deixam os 

voluntários entrarem, para animar, nem que fosse uma vez por semana.” referido pelo 

cuidador informal CI08, na questão n.º10; “(…) que tem atitudes com estas pessoas, que 

não entendem aquilo que elas tem e lidam mal com a pessoa, como eu disse à bocado, 

nos lares. Porque elas coitadinhas, estão ali, ficam ali, quem é que vai fazer a estas 

pessoas, talvez ainda haja pessoas inconscientes que possam fazer mal, nos lares, eu sei 

lá, olhe, fazer mal.” referido pelo cuidador informal C010, na questão n.º 31. Outros 

exemplos: CI03-13, CI03-26; CI03-29; CI05-47; CI06-46; CI07-35; CI07-35; CI08-7; 

CI08-11; CI09-11; CI11-30;  
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Tema 55 - Insuficiencia/limitações conhecimento dos profissionais (36,4%) - descreve 

as significações relacionadas com a carência/limitações de formação dos profissionais, 

tratamento e pesquisa científica: “(…)acho que existe pouca informação, ao nível de 

médicos, clínicos gerais. Acho que deviam ser melhor informados, apesar de eles 

saberem que existe Alzheimer, esta ou aquela doença. Mas eles, no geral, não sabem.” 

referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º 13; “(…) dou muito valor à parte 

da enfermagem, desta juventude, que realmente se tem preocupado em também 

conhecer, neste caso como os cuidadores, como começou a doença e o que é que tem de 

fazer e não sei quê, isso também tem sido… Eles próprios é que tem que se 

empenharem, porque as próprias instituições não lhes dão nada, não lhe dão formação, 

não lhes dão (…)” referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º10. Outros 

exemplos: CI03-13; CI03-29; CI04-23; CI06-11, CI06-46; 

Tema 56 – Incompetência profissional (9,1%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a avaliação negativa (i.e. incompetência) dos profissionais. 

Por exemplo a seguinte afirmação: “da dr (ass social), que não deu solução ao assunto 

para ela, por causa das ajudas para ela, isto tem me deixado de rastos com isso. ela 

tem a solução na mãos, que as ajudas é para pagar à mulher que lá está, porque o meu 

não dá, eu estou a tirar a minha reforma para a mulher, o meu ordenado é X, ate isso a 

dr(ass. Social) foi saber, referido pelo cuidador informal CI10, na questão n.º 31. 

Outros exemplos: CI10-32; 

Tema 57 - Adesão parcial autonomia decisória (27,3%) - aspectos exploratórios com 

articulação entre as obrigações instrumentais, os sintomas vivenciados num contexto de 

autonomia decisória com integração das diferentes perspectivas. Por exemplo as 

seguintes afirmações: “Todas de uma maneira geral, atendi a todas. Dentro do possível 

e dentro daquilo que era preciso, porque nem em todas ela precisaria de auxilio, mas 

nalgumas já precisava e nessas fui ajudando…percebia os ensinamentos aqui na 

associação ou no médico e eu seguia em casa, referido pelo cuidador informal CI04, na 

questão n.º 25; Ou ainda a seguinte afirmação: “Houve uma altura em que tentei não 

tomar, desmamar, e vi que, realmente, ele me fazia falta. De maneira que continuo a 

tomar esse anti-depressivo. Mesmo assim dias em que me sinto mais triste ou que me 

sinto assim por dentro um bocadinho mais stressada, pronto, e ai tomo um catelium, ou 

coisa assim que me tranquiliza, não me da sono, mas que me tranquiliza”referido pelo 
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cuidador CI07, na questão n.º 12. Outros exemplos: CI04-27; CI04-28; CI04-29;CI04-

30; CI06-25; CI06-26; CI06-27; CI06-31; CI06-43; CI07-18; CI07-19; CI07-20; 

Tema 58 - Adesão parcial racionalidade clínica e cientifica (18,2%) – depende da 

avaliação das capacidades próprias para cumprir, após análise dos aspectos racionais 

clínicos e científicos do tratamento. Por exemplo: “Para mim aderia a todas, 

inicialmente aderi, Ainda hoje tento aderir. Ah, mas na altura como também, tinha o 

meu pai presente, como a minha mãe estava com ele, ele muitas vezes tinha relutância, 

sobre a ajuda, achava que quem passava pelas coisas é que sabia. Eu acho que não é 

bem assim, nós passamos, estamos a ver…mas vocês que têm os estudos, têm as 

informações, é que nos podem ajudar, para nós sabermos como lidar”, referido pelo 

cuidador informal CI03, na questão n.º24. Outros exemplos: CI06-24; CI06-30; 

Tema 59 - Adesão parcial aspectos instrumentais (27,3%) - depende das capacidades 

instrumentais próprias para responder às suas exigências, sendo legitimadas pela sua 

utilidade objectiva: Por exemplo a seguinte afirmação: “ A algumas, porque coisas que 

os médicos dizem para a gente fazer; “mas o médico disse se a gente fizesse assim…”, 

“ah, mas eu não quero isso”, ele diz logo eu não quero isso. Eu tentei fazer como o 

médico disse, mas pronto, a gente vai procurando a melhor maneira de lidar com ele. 

Uma coisa é ele não querer ser contrariado.”, referido pelo cuidador informal CI05, na 

questão n.º 27; Outros exemplos: CI02-21; CI08-27; CI05- 30; CI05-30; CI08-10; 

Tema 60 - Adesão parcial custos emocionais e físicos (36,4%) – depende da 

autoconfiança nas suas capacidades de realização baseada nos custos físicos e 

emocionais. Por exemplo: “(…) quer dizer, vou fazendo da melhor maneira, à minha 

maneira. Porque  a gente a fazer a rigor não faz. Eu estar ali a tentar a jogar com ele 

ou jogar ao dominó, ele não quer, não tem paciência. Eu ponho-me com os netos a 

jogar, pergunto-lhe se ele quer jogar, ele não quer, fica ali sentado a ver.”, referido 

pelo cuidador CI05, na questão n.º 32; “eu ia fazendo isso, mas alturas em que não era 

fácil, por exemplo se ele disse-se “ah hoje é dia X”, eu tentava mas as vezes não é fácil, 

às vezes diz-se  “ah não se pode contrariar…”mas isso é mais em termos teóricos, 

porque na pratica não conseguimos fazer isso totalmente, mas depois temos que sentir 

que de facto que não vale a pena contrariar estes doentes, referido pelo cuidador CI06, 

na questão n.º 15. Outros exemplos: CI03-25; CI03-27; CI05-32; CI06-28; CI07-21; 
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Tema 61 - Adesão total incondicional (18,2%) - a adesão ao tratamento é automática 

com total dependência das significações médicas. Por exemplo: “aderia todas, ou seja 

aceitava todas, os conselhos que eles me davam a respeito dela, todos os conselhos e 

toda a medicação que era dada para ela, não fazia nada de minha própria iniciativa”, 

referido pelo cuidador informal CI10, na questão n.º 30. Outros exemplos: CI09-35; 

CI09-44; CI10-29; CI10-30; 

Tema 62 - Adesão total obtenção de resultados (27,3%) - legitimadas pela sua utilidade 

e na concretização de resultados. Por exemplo: “é vermos que os resultado que temos 

obtidos, de nos termos guiado, portanto, pelos conselhos que eles nos tem dado e pela 

medicação.”referido pelo cuidador informal CI10, na questão n.º34. Outros exemplos: 

CI07-5; CI09-39; CI10-31; CI10-34;  

Tema 63 - NÃO Adesão aspectos instrumentais (9,1%) – depende dos aspectos 

instrumentais para responder às suas exigências. Por exemplo:  “Mas na altura era o 

meu pai que dava a medicação, ela não tomava a medicação. Ele dizia que ela tomava, 

mas ela não tomava… eu só percebi disso, mais quando a situação se tornou mais 

dramática, porque ela não tomava a medicação, não tomava os comprimidos, deitava 

fora, referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º9. 

Tema 64 - NÃO Adesão centrado na impossibilidade de cumprimento (18,2%) – custos 

físicos, familiares e financeiros, face ao sofrimento sentido, Por exemplo: “se calhar 

tem que arranjar alguém, para ficar alguém com o seu marido, para a senhora ir a 

qualquer lado, fazer outra actividade” ou assim. Só que Eu não arranjo, porque não 

tenho dinheiro para isso…portanto Eu já faço umas horas, que tiro 300 euros, mas que 

um dia destes vou ter que deixar de fazer”, referido pelo cuidador informal CI02, na 

questão n.º26. Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)que anda para trás e para a frente, 

quer isto e quer aquilo, vira a cama ao contrario, por isso é que eu não posso tomar a 

medicamento nenhum.”, referido pelo cuidador informal CI05, na questão n.º 24.” Eu 

faço a medicação a rigor, estive três dias sem lhe dar, nunca mais faço isso… não 

tinha” referido pelo cuidador informal CI05, na questão n.º 40. Outros exemplos: CI05-

19; CI05-28; CI05-29; CI05-33;  

Tema 65 - Identificação de atitudes de preconceito social e discriminação – descreve as 

significações relacionadas com a identificação de atitudes de preconceito social ou 
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discriminação nos outros. Exemplo da seguinte significação “(…)que vão muitas vezes 

sair e não vai, vão pessoas de cadeiras de roda, porque é que não o levam. Eu até lhe 

disse que: antigamente é que as pessoas escondiam os filhos, dá impressão que está a 

acontecer com ele”, referido pelo cuidador informal CI09, na questão n.º11. Ou ainda, “ 

(…)de uma forma geral é dizer “que esta maluca”, referido pelo cuidador informal 

CI08, na questão n.º14. Outros exemplos: C101-5; CI01-7; CI03-8; CI08-14;  

Tema 66 - Identificação de atitudes sentidas como desagradáveis (36,4%) descreve as 

significações relacionadas com a identificação de atitudes sentidas como desagradáveis 

por parte dos outros. Exemplo da seguinte afirmação “um senhor a fazer uma critica 

com um outro, que eu conheço, (…) já vi um senhor que o meu marido estava 

maluquinho a fazer mesmo o gesto” referida pelo cuidador informal CI02, na questão 

n.º7. Ou ainda a seguinte afirmação: “às vezes não acreditavam “ah, não, não”, “ah é o 

feitio da tua mãe, ela também não tem assim muito bom feitio”… E eu às vezes ficava 

triste, (…), quando foi a fase, assim crítica, houve alturas em que o meu também tratou 

mal a minha mãe, no sentido verbal, no sentido de que ela era má, que ela era X…e isso 

magoou-me muito…”, referida pelo cuidador informal CI08, na questão n.º8. Outros 

exemplos: CI03-8; CI03-21; CI05-8; 

Tema 67 – Preocupação (9,1%) - descreve as significações relacionadas com a 

identificação de atitudes por parte de outros que demonstram preocupação, apreensão do 

quadro clínico da pessoa demenciada. Por exemplo: “(…) alguns  até já dizem 

“qualquer dia é possível que deixe de ir à rua”, qualquer dia vai ser um problema para 

subir a escada com ela”, referido pelo cuidador informal CI10, na questão n.º10 

Tema 68 – Compaixão (54,5%) - descreve as significações relacionadas com a 

identificação de atitudes por parte de outros que demonstram compaixão pela situação 

clínica da pessoa demenciada e disponibilidade para ajudar. Por exemplo: “ (…) 

pessoas vem aquela doença como uma pessoa “coitadinha”, as pessoas dizem “ ah 

coitadinha, Como ela era e como ela está.” Referida pelo cuidador informal CI10, na 

questão n.º 10. Outros exemplos: CI01-7; CI02-7; CI05-8; CI07-11; CI11-8 

Tema 69 – Compreensão (9,1%) – descreve as significações do cuidador relacionadas 

com atitudes de compreensão da doença por parte de outros. Por exemplo: “(…) ah 

coitada, isto realmente é uma doença complicado que tem-se que aprender a lidar e 
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tal”, já não é “ah Alzheimer coitadinho é maluca”, referida pelo cuidador informal 

CI01, na questão n.º 7.  

Tema 70 - Campanhas de informação (63,6%) – Descreve as significações do cuidador 

informal relacionadas com atitudes ao nível organizacional no sentido de 

esclarecimento/informação da doença. Por exemplo: “(…) que a tv divulgou, e tem 

divulgado há uns 5 anos a esta parte, não só pelo dia mundial do Alzheimer, como 

outras manifestações, como notícias(…)”, referida pelo cuidador informal CI01, na 

questão n.º 7. 

Tema 71 – Confusão (18,2%) - incompreensão e confusão ao nível de conhecimento e 

diferenciação biomédicas. Por exemplos: “não estão muito esclarecidas em relação à 

doença, quando se fala em Alzheimer ainda existe muita confusão com a doença de 

Parkinson. As pessoas perguntam “Alzheimer é aquela doença que se treme muito…”, 

não sei, agora ouve-se falar muito mais., referida pelo cuidador CI06, na questão n.º8. 

Outro exemplo: CI07-11 

Tema 72 - Barreiras arquitectónicas (9,1%) – descreve aspectos baseados nas questões 

físicas e arquitectónicas dos espaços públicos. Por exemplo: “tem passeios onde não 

consegue andar, passeios altíssimos onde não se consegue passear com os deficientes, 

que é um coisa incrível, isso realmente é outro tema. Não é aqui no Z, é em T, em L, 

ah… uma vez tive uma peripécia, porque entendi que devia levá-lo para ele ver uma 

exposição que estava na Pç do X, o polícia não me deixou passar, para o pôr na 

cadeira mais perto, tive que deixar o carro mais longe, e depois até lá um passeio 

horrível e depois tive que descer o passeio, altíssimo e depois subir do outro lado,”, 

referido pelo cuidador CI07, na questão n.º 35: 

Tema 73 - Apreensão/Preocupação/medo (45,5%) – descreve as significações 

predominantes na vivência dos cuidadores informais face ao conflito introduzido. Por 

exemplo: “Fiquei um bocadinho apreensiva de como eu ia resolver o problema, porque 

a minha mãe com a idade que tinha, também não podia sozinha fazer isso”, referido 

pelo cuidador informal CI01, na questão n.º 8. Ou ainda: “Fiquei aterrorizada!”, 

“Fiquei aterrorizada!”, referido pelo cuidador informal CI09, na questão n.º13. Outros 

exemplos: CI01-8; CI01-8; CI01-21; CI02-1; CI02-16; CI05-37; CI09-1; CI09-19; 

CI10-35; 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

488 

 

Tema 74 – Negação (27,3%) – descreve a tentativa do cuidador informal de não 

reconhecer a realidade da doença, dos sintomas percebidos, ou do tratamento, 

correspondendo uma supressão do pensamento, ou pelo menos um evitamento de pensar 

no assunto. Por exemplo: “ Com naturalidade, com a naturalidade que era até ai, para 

mim. Só evitei estar sempre a pensar nesse assunto (…), referido pelo cuidador CI04, 

na questão n.º31. Outros exemplos: CI02-1; CI05-35; CI04-31; 

Tema 75 – Revolta (45,5%) - descreve as significações predominantes da vivência dos 

cuidadores informais, ainda de não aceitação, em que invariavelmente a culpa é do 

destino, dos deuses, da sorte, do trabalho, dos colegas. Por exemplo: “(…)eu digo 

assim: “oh meu deus, porque é que eu ando a cumprir esta (…)”, referido pelo cuidador 

informal CI04, na questão n.º 24. Outros exemplos: CI02-2; CI02-3; CI02-5; CI02-9; 

CI02-10; CI02-15; CI02-22; CI02-23; CI02-30; CI03-28; CI03-40; CI05-19; CI09-1; 

CI09-11; CI09-18; CI09-55; 

Tema 76 – Incredulidade (9,1%) - descreve as significações que traduzem uma 

ambivalência entre o reconhecimento da doença e a negação da mesma, o movimento é 

de aproximação ao reconhecimento, mas que ainda não é suficientemente preponderante 

e/ou manifesto. Por exemplo: Pedia era ajuda para ver o que é que ele tinha, que não 

queria crer que era Alzheimer, eu parece que ainda hoje me custa a acreditar, mas 

agora…depois de ele ver, em 2007 é que isto piorou mesmo, que eu vejo mesmo que 

isto já não vai lá, é Alzheimer.” referido pelo cuidador CI05, na questão n.º 12. 

Tema 77 – Choque (18,2%) - descreve a significação predominante na vivência dos 

cuidadores, que traduz a interpretação da violência abrupta do acontecimento, de tal 

forma avassalador que não permite qualquer esforço ou tentativa de confronto. Por 

exemplo: “depois eu fiquei, caiu-me o mundo em cima de mim…a minha casa ficou 

completamente destruída”, referido pelo cuidador CI02, na questão n.º 3. Outros 

exemplos: CI02-14; CI07-22; 

Tema 78 - Naturalidade/tranquilidade (9,1%) - descreve a significação predominante 

na vivência dos cuidadores por exemplo: “ (…) porque eu estou descansada no sitio 

onde ele esta onde é bem tratada e cuidada.”, referido pelo cuidador informal CI08, na 

questão n.º36; 
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Tema 77 - Confusão/Incompreensão (27,3%) - a significação predominante na vivência 

dos cuidadores de confusão/incompreensão em relação à condição. “E não era ainda, 

vamos lá, não era ainda, ah…ainda estava para mim obscuro, tudo aquilo que me iria 

acontecer (…), referido pelo cuidador CI04, na questão n.º31. “Já se sabe coisas 

destas, de inicio ninguém as enfrenta bem, De inicio não entendemos nada,…”, referido 

pelo cuidador CI10, na questão n.º41. Outros exemplos: CI11-25; 

Tema 78 - Dificuldade de aceitação (27,3%) - neste caso não é negação, mas representa 

um vivência estruturada pela não aceitação e/ou reconhecimento do diagnóstico de 

demência, sendo que as explicações/justificações do médico para as causas da doença 

e/ou evolução consequente da doença ainda não lhe parecem suficientes para responder 

às suas duvidas. Exemplo da seguinte afirmação: “Porque enquanto diziam que era a 

demência, não estava ainda bem declarado o Alzheimer…”, referida pelo cuidador 

CI05, na questão n.º 5. Ou ainda a seguinte “Até descobrir se realmente era, a doença, 

porque eu via, como ninguém me dizia o que é que ele tinha, tudo indicava que sim, e 

pronto… então fui a médicos particulares” referida pelo cuidador CI02 na questão n.º 

12. Outros exemplos: CI05-6; CI05-12; CI02-12; CI09-4 

Tema 79 - Expectativas negativas do futuro centrado na evolução da doença (63,6 %) 

significações relacionadas com aspectos associados ao prognóstico da demência. 

Preocupação com a evolução da doença no que respeita ao agravamento de sintomas. 

Por exemplo: “Preocupa-me o avanço da doença, preocupa-me o avanço da doença 

dela, e que ela fique totalmente incapacitada, de tudo., referido pelo cuidador CI11, na 

questão n.º 31. Ou ainda: “doença vai evoluir mais, dos conhecimentos que eu tenho 

essa evolução não pára, até chegar à degradação do doente”, referido pelo cuidador 

CI04, na questão n.º39. Outros exemplos: CI02-27; CI02-28; CI04-23; CI04-32; CI04-

36; CI06-33; CI11-21; CI11-24;CI11-37; CI02-16; CI07-6; CI07-34; 

Tema 80 - Antecipação da incapacidade de confronto no futuro (63,6%) – significações 

relacionadas com antecipação da incapacidade de confronto no futuro. Por exemplo: 

“Eu conseguir dar-lhe apoio, também eu comece a ter dificuldades físicas, não é, 

emocionais que depois, não possa estar, tão presente, acho que isso me vai machucar 

mais”, referido pelo cuidador CI03, na questão n.º 36. Ou ainda “(…)o enfrentar, como 

é que eu vou enfrentar, se houver qualquer coisa, tenho receio. Já falei isso com a 
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médica, ela diz “que existe remédio para essas coisas, os comprimidinhos para ajudar 

também a superar”. Porque realmente é uma vida sempre a lutar, sempre a lutar, 

sempre a conseguir as coisas, mas chega a uma certa altura”, referido pelo cuidador 

CI01, na questão n.º 29. Outros exemplos: CI01-30; CI01-32; CI02-23; CI03-36; CI04-

41; CI05-44; CI07-31; CI08-30; 

Tema 81 - Antecipação negativa da disponibilidade de apoio 

instrumental/emocional/financeiro (27,3%) descreve as significações relacionadas com 

a antecipação negativa da disponibilidade e/ou ausência de apoio 

instrumental/emocional/financeiro: Por exemplo: “Vamos lá, onde é que eu irei pôr 

pessoa com uma doença destas, para ser cuidada e tratada, sem ser eu a fazer isso, 

porque eu depois não posso, também, fazer isso. (…) Tem que ser alguém que há-de a 

tratar disso… onde é esse alguém, quem é esse alguém, como é esse alguém, um lar, um 

hospital, uma coisa qualquer, não sei.”, referido pelo cuidador CI04, na questão n.º 41. 

Ou ainda: “é que não me deixem de pagar a reforma… e preocupa-me que a dr resolva 

o assunto para não dar ajuda que davam à minha mulher, e ir vivendo…”, referido pelo 

cuidador CI10, na questão n.º 43. Ou ainda “Era ela piorar, a ponto de nós depois, sei 

lá, não termos ninguém que nos ajuda-se, que nos apoia-se, é uma insegurança 

Prontos, apesar de saber que tinha aqui a associação, mas pronto, eles, não sou só eu, 

não é, não existo só eu.”, referido pelo cuidador CI03, na questão n.º 29. Outros 

exemplos: CI04-40; CI07-31; CI07-31; CI10-44; CI10-45; 

Tema 82 - Percepção negativa (limitações/insuficiência) de competências 

instrumentais/emocionais para cuidar (27,3%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a limitação/insuficiência de competência 

instrumentais/emocionais para cuidar. Por exemplo: “(…) que eu preciso de estudar 

mais, de aprender como é que hei-de lidar melhor com esta situação, referido pelo 

cuidador CI05, na questão n.º 7. Ou ainda a seguinte afirmação: pessoa tem que estar 

preparada para a queda e não estou preparada, sou uma pessoa fraca, penso eu que 

sou uma pessoa fraca, referida pelo cuidador CI09, na questão n.º 58. Outros exemplos: 

CI03-29; CI05-41; CI08-25; CI09-41; CI06-40; 

Tema 83 - Percepção de Bom suporte Familiar (45,5%) - descreve as significações  

relacionadas com a percepção de suporte/disponibilidade familiar. Por exemplo: 
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“(…)somos uma família muito unida, quer dizer desde os filhos até aos netos, 

parecendo que não, uma família com uma base boa, já ajuda, apesar de não estarmos 

sempre ao pé”, referido pelo cuidador CI01, na questão n.º 8. Outros exemplos: CI06-

39; CI06-40; CI06-44; CI05-39; CI05-46; CI07-10; CI09-26;  

Tema 84 - Percepção de ausência/insuficiência de suporte familiar (18,2%) - descreve 

as significações relacionadas com a avaliação negativa, i.e. da ausência/insuficiência de 

suporte familiar. Por exemplo a seguinte afirmação: “Mas vejo que as pessoas nesta 

altura, não ajudam…até mesmo a minha própria família… a minha mãe ainda telefona, 

mas acho que é  única,  porque tenho muitas irmã, são capazes de telefonar, sei lá, no 

natal, no fim do novo, e estar um ano inteiro sem nos falarmos…é muito complicado.” 

referido pelo cuidador CI02, na questão n.º 7. Outros exemplos: CI02-9; CI08-2; CI08-

16; CI08-38 

Tema 85 - Grupos de Suporte (45,5%) – significações dos cuidadores relacionadas com 

a participação e apoio estruturado em grupos de suporte. Caracterizado pela 

disponibilização de apoio emocional, informativo e pragmático aos cuidadores 

informais. Por exemplo:CI01-8; CI02-29; CI03-6; CI04-7; CI04-43; CI11-24; 

Tema 86 - Atribuição de controlo a si (18,2%) – descreve as significações dos 

cuidadores relativo à atribuição de controlo no confronto com a doença e suas 

consequências. Por exemplo: “Eu dá-me impressão que agora, quer dizer, quando ele 

diz coisas, já não estou, não, tento a bem dizer-lhe as coisas, que às vezes ele dizia “o 

meu pai…”, mas dizia uma asneira, “o meu pai não vem cá?” e eu “ah filho tem 

calma”, que eu antigamente dizia-lhe “já morreu, não te lembras”; agora não “ele 

qualquer dia vem cá”. Quer dizer tento, estou melhor, nesse aspecto estou melhor, para 

ele não ficar alterado, pois.”, referido pelo cuidador informal CI09, na questão n.º 16. 

Outros exemplos: CI07-8; 

Tema 87 - Atribuição de controlo parcial (18,2%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação à sua possibilidade de controlo parcial sobre a doença e suas 

consequências. Por exemplo: “O controlo que eu sabia era aquele que todas as pessoas 

conseguem, ah…começar a ter mais cuidado com os esquecimentos dela…”, referido 

pelo cuidador informal CI04, na questão n.º10. Outros exemplos: CI04-12; CI11-10; 

CI11-12; 
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Tema 88 - Atribuição de ausência de controlo (27,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação à sua ausência de controlo sobre a doença e suas consequências. 

Por exemplo: “admirada fiquei quando soube as consequências que depois, ou seja, a 

evolução da doença e que eu não ia ter possibilidade de ah…não tenho(…), referido 

pelo cuidador informal CI08, na questão n.º 15. Outros exemplos: CI10-11; CI10-15; 

CI02-12; 

Tema 89 - Atribuição de Controlo a si e aos profissionais (18,2%) – descreve as 

significações dos cuidadores de atribuição de controlo a si e aos profissionais. Por 

exemplo:“Foi o médico e depois tudo aquilo que ele me dava como exemplo e eu ia 

tentar ver se dava, como seja, filmes de desenhos animados, como fotografias antigas, 

que adorava ver, lembrava-se, ficava feliz, calmo, como aqueles aparelhinhos”, 

referido pelo cuidador informal CI01, na questão n.º 9. Outros exemplos: CI03-14 

Tema 90 - Atribuição de controlo aos profissionais (54,5%) – descreve as significações 

dos cuidadores informais de atribuição de controlo aos profissionais. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “deve-se aos estudos que os senhores têm feito, e que se tem 

empenhado na situação da descoberta e de arranjar formas para que o caso, seja mais 

leve, tanto como para o cuidador, tanto para o doente, na descoberta da medicação.”, 

referido pelo cuidador informal CI08, na questão n.º10. Outros exemplos: CI03-11; 

CI07-22; CI08-18; CI09-18; CI10-13; CI10-17; 

Tema 91 - Atribuição de controlo aos medicamentos (27,3%) – descreve as 

significações dos cuidadores informais de atribuição de controlo aos medicamentos. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “Até a medicação acertar foi muito difícil, foi muito, 

mesmo (…)”, no cuidador informal CI05, na questão n.º18. Outros exemplos: CI03-9; 

CI03-14; CI03-10; CI05-18; CI06-2 

Tema 92 - Atribuição de controlo aos familiares (18,2%) – descreve as significações 

dos cuidadores informais de atribuição de controlo aos familiares. Por exemplo: (…)a 

doença não avançar, penso que esta ajuda familiar é muito importante.”, referido pelo 

cuidador CI06, na questão n.º 2. Outros exemplos: CI06-11; CI07-10; 

Tema 93 - Insuficiência/limitação de controlo aos medicamentos (45,5%) – descreve as 

significações dos cuidadores informais que traduzem a insuficiência/limitação dos 

medicamentos no controlo da doença e suas consequências. Por exemplo a seguinte 
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afirmação: “ não há outra medicação melhor, ele está a piorar, não acho que a 

medicação não lhe faz nada”. Eu continuo a dizer que a medicação não faz nada, mas 

ele diz que sim, que está bem medicamentado, e que portanto não há, é um 

medicamento recente.”, referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º12. Outros 

exemplos: CI04-11; CI09-58; CI10-2; CI10-7; CI10-28; CI11-12 

Tema 94 - Influência negativa da família – descreve as significações em relação ao 

papel negativo da família sobre a doença e suas consequências (p.e. conflitos familiares, 

afastamento). Por exemplo a seguinte afirmação: “Familiar, penso que, eu tenho 

acompanhado, terei falhas, certamente, sobretudo dos filhos e dos irmãos, ai houve 

falhas., referido pelo cuidador informal CI11, na questão n.º11. Outros exemplos: CI03-

9; CI05-11; CI11-14; 

Tema 95 - Limitações/insuficiência de controlo atribuída aos profissionais (27,3%) - 

avaliação categorial – percepção negativa: “tanto com a médica do SAMS, como com o 

médico em que eu vou, em X particular, tem sido boa, não tenho nada a dizer, mas 

também não me fazem assim muito., referido pelo cuidador CI02, na questão n.º 27. Ou 

ainda a seguinte afirmação: Dá-me ideia que ela não esta a ser muito bem 

acompanhada, já tentei um outro acompanhamento, mas a pessoa diz “não, uma vez 

que já esta a ser seguida pelo neurologista, é melhor continuar”., referido pelo 

cuidador CI11, na questão n.º 7. Ou a seguinte afirmação: “O medico penso que ele que, 

não a tenha acompanhado, suficientemente. Não sei, talvez isso pudesse apenas 

retardar o avanço da doença e não a cura, julga que isso que não a tem.”,referido pelo 

cuidador CI11, na questão n.º11. Outros exemplos: CI05-10; CI05-40; CI11-12; CI11-

14; 

Tema 96 - Percepção de auto-eficácia (72,7%) – descreve as significações do cuidador 

que traduzem a confiança da sua capacidade de confronto com a doença, acreditar na 

sua competência atribuída ao próprio levara a resultados positivos. Sendo considerado 

pelos cuidadores a diversidade e variabilidade de contextos, a comparação positiva com 

outras pessoas, a insuficiencia/carência de apoio e/ou cuidados especializados. De 

acordo com as seguintes significação: “Acho que sim, porque eu já tenho dado estes 

exemplos a várias pessoas, e às vezes, não resulta, nem todos são iguais, referido pelo 

cuidador informal, CI01, na questão n.º10; “penso que tenho minimizado alguma coisa, 
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não só máximo, mas que tenho minimizado penso que sim.”, referida pelo cuidador 

CI11, na questão n.º 13. Outros exemplos: CI02-10;CI03-13 CI03-11; CI05-15; CI06-

10; CI08-15; CI08-16; C09-17; CI10-12; 

Tema 97 - Tentativa de controlo incide sobre sinais indiferenciados (18,2%) - descreve 

as significações do cuidador informal que caracterizam a tentativa de controlo de sinais 

indiferenciados, os impulsos e sensações não podem ser controlados. O controlo 

depende da percepção de condições invariavelmente pouco diferenciadas, 

intuitivamente definidas. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) tento falar com ele, 

explicar-lhe as coisas, ele não entende, não entende nada, ah… Ele se pede ajuda, disto 

ou daquilo, seja da higiene, Eu tento logo ajudar.”, referida pelo cuidador informal 

CI05, na questão n.º 21; “Eu sei que ele precisa de actividade, mas eu não tenho 

paciência…para ele fazer actividades, mesmo na fala, a fala… porque não se esta a 

entender nada do que ele diz…agora de resto planear, eu não planeio, é aquilo que eu 

penso fazer na hora, se vamos para à rua, se ele pede ir para casa, vou para casa. Que 

ele não tem paciência para nada.” Referida pelo cuidador informal CI05, na questão 

n.º21. 

Tema 98 - Tentativa de controlo incide sobre os aspectos relacionais e sócio-

emocionais (72,7%) - descreve as significações dos cuidadores informais que 

caracterizam a tentativa de controlo sobre os aspectos relacionais e sócio-emocionais. 

As necessidades instrumentais podem ser controladas, mas não as relacionais, no qual o 

controlo depende da existência de condições relacionalmente seguras. Por exemplo: “ 

(…) e isso resulta, que é uma coisa fantástica; e depois não só, não isola-los, levar 

pessoas lá em casa, põe-se a olhar de lado, depois no segundo dia já olham melhor, 

eles começam a se apegar aquela figura, que ao principio não se deve aproximar, 

aproxima-se mas fala connosco. é como uma criança, “ah dá um beijinho”, quer dizer 

a criança vira a cara, portanto o sistema é o mesmo, esta ali um doente, não vale a 

pena “ah coitadinho como é que o senhor como é que você está?” não, “boa tarde”, é 

a primeira coisa, até ele ganhar confiança,  ou seja, conhecer aquela cara, familiar, ele 

sentir que existe ali alguma coisa de familiar. referido pelo cuidador informal CI01, na 

questão n.º10; ou a seguinte afirmação “A minha mãe, neste momento, esta melhor do 

que estava, portanto, nós estamos em Abril, em Dezembro, a minha mãe estava muito 

mal, foi parar de urgência ao hospital, por desorientação total. Ele não sabia lidar com 
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ela, ela gritava, dizia: que a casa não era dela, queria-se ir embora, chegou fugir para 

a rua, portanto, ela estava mesmo mal. Dezembro para cá, acho que melhorou, porque 

se consegue controlar todas essas as emoções dela, até a relação dela com ele 

melhorou “ referida pelo cuidador informal CI03, na questão n.º11. Outros exemplos: 

CI01-11; CI02-11; CI03-10; CI03-10; CI03-10;; CI03-12; CI05-13; CI05-14; CI06-20; 

CI06-37; CI06-41; CI07-7; CI07-15; CI09-14; CI09-15; CI09-39; CI11-6; CI11-12; 

CI11-15; 

Tema 99 - Tentativa de controlo em relação aos aspectos instrumentais (18,2%) – 

descreve as significações dos cuidadores dirigidas sobretudo às funções orgânicas e 

hábitos funcionais. Os impulsos podem ser controlados, mas não as necessidades 

instrumentais, sendo que o controlo depende da existência de condições 

instrumentalmente seguras. “(…)se a minha mãe estivesse em casa eu tinha que 

arranjar uma pessoa, portanto, a tempo inteiro para estar lá em casa para tratar da 

minha mãe, e que não ia, e que tenho a certeza absoluta, que não ia dar a qualidade de 

vida que ela têm, tem medico e enfermeiro a toda a hora e eu não ia ter essa 

possibilidade” referida pelo cuidador  CI08, na questão n.º15; Ou a seguinte afirmação: 

“que a minha mãe está mal, mas ao mesmo tempo sei que a minha esta a ser bem 

tratada, porque a minha mãe esta acamada desde J, foi quando lhe deu o segundo avc, 

e a minha mãe não tem uma escara. Muito bem tratada, esta a ser alimentada por 

sonda, muito bem cuidada, portanto, muito, muito asseada, chegamos ali, não existe 

cheiro, vê-se que a pessoa toma banho todos os dias, que vá lá os dias que for, os dias 

da semana que for…e que gostam muito dela, ela agora… pronto, mas quando ela 

entrou para lá, ainda fez fisioterapia, o braço direito ainda começou a movimentar, a 

perna também começou a movimentar”, referido pelo cuidador informal CI08, na 

questão n.º5. Ou a seguinte afirmação: “ teria nenhum controlo a não ser sobre a 

mobilidade, controlo sobre a mobilidade, penso que saindo com ela, e portanto… 

deixá-la também, deixa-la fazer algumas actividades, como fazer a cama, fazer a 

comida, inicialmente, ainda ia fazendo algumas coisas em casa, portanto o serviço da 

casa, a vida da casa.” referido pelo cuidador informal CI11,na questão n.º 10.  Outros 

exemplos: CI11-10; CI08-6; CI08-7; 

Tema 100 - Tentativa de controlo incide nos aspectos orgânicos e psíquicos 

diferenciados (18,2%) – descreve as significações dos cuidadores dirigidos sobretudo 
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nos sistemas orgânicos e psíquicos diferenciados. As aptidões relacionais podem ser 

controladas, mas não a identidade formal, sendo que o controlo depende da existência 

de condições racionalmente seguras. Exemplo: “(…)às vezes ou não queremos aceitar 

que precisamos de alguém, rejeitamos, porque achamos, nós achamos sempre que 

fazemos melhor que os outros, “qualquer dia o meu pai…”, e essa rejeição às vezes 

não é só nossa, porque achamos que fazemos melhor que os outros, é saber que para 

eles pessoas estranhas lá em casa é uma confusão.(…). A pessoa estar ali, a mexer nas 

coisas, a dar banhos, coisas que eu sempre fiz, que eles nunca, tanto o meu pai, o meu 

tio, a minha mãe dar banhos com uma facilidade, que eu penso que com pessoas 

estranhas não deve ser, também nunca o fiz, sem sentir essa necessidade. Mas não sei 

se aceito, a minha mãe ainda hoje diz “uma pessoa dar banhos, nem pensar, só se fores 

tu.”, uma certa rejeição, não sei se isso ajuda ou não, portanto, acho que pode ser mais 

negativo do que positivo.”, referido pelo cuidador CI06, na questão n.º41. Ou ainda na 

seguinte afirmação: “Quando tinha o cabelo grande, pedia ao cabeleireiro ia lá em 

casa, cortar o cabelo. Tentei não o expor, percebe, esta fase assim porque, lá está, são 

pessoas conhecidas, mas depois quem esta presente, pode aceitar ou não, um cliente 

ali, o meu pai é um pessoa bastante conhecida, portanto tentei evitar essas coisas.”, 

referido pelo cuidador CI06, na questão n.º19. Outros exemplos: CI06-11; CI07-34; 

Tema 101 - Valorização de actividades instrumentais bem-estar e prazer (27,3%) – 

descreve as significações relacionadas com actividades instrumentais que promovem o 

bem – estar e prazer. Exemplos: CI03-19; CI08-19; CI09-36; 

Tema 102 - Valorização da infância (9,1%) – descreve a valorização da infância no 

confronto com a doença. Exemplos: CI01-10 

Tema 103 - Valorização das actividades de recreação e lazer (54,5%) – descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com a realização de actividades de recreação 

e lazer. Exemplos: CI01-15;CI02-19; CI03-19; CI06-14; CI07-6; CI07-15; CI10-18; 

CI07-16;  

Tema 104 - Evitar perguntas inoportunas de outras pessoas (9,1%) – descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com o esforço para evitar perguntas 

inoportunas de outras pessoas. Exemplos: CI01-15 
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Tema 105 - Valorização do Humor (18,2%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com a valorização do humor. Exemplos: CI01-15; CI06-12 

Tema 106 - Valorização da autonomia funcional (36,4%) - descreve as significações 

dos cuidadores relacionadas com a valorização da manutenção e funcionalidade. 

Exemplos: CI01-15; CI06-20; CI11-9; CI04-13; CI04-19; 

Tema 107 - Valorização da comunicação/envolvimento/explicação (18,2%) – descreve 

as significações dos cuidadores relacionadas com a valorização da comunicação, 

envolvimento/explicação do seu comportamento, por exemplo em tarefas de higiene. 

Exemplos: CI01-19; CI03-15 

Tema 108 - Valorização do jogo/lúdico (9,1%) – descreve as significações dos 

cuidadores que valorizam o jogo no confronto com a doença. Por exemplo: “oh olhe 

esta um brinquedo, pai este é para eu tomar, este é para si”, fazia assim e resultava”, 

referido pelo cuidador CI01, na questão n.º 17. 

Tema 109 - Não fazer muitas perguntas (9,1%) – descreve as significações relacionadas 

com as competências instrumentais no confronto com a doença. Por exemplo: CIO1-16 

Tema 110 - Não contrariar/insistir (36,4%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com aspectos instrumentais, neste caso, não contrariar/insistir com o 

comportamento da pessoa a quem presta cuidados. Exemplos: CI01-17; CI02-12; CI06-

15 CI08-19; 

Tema 111 – Descentração (45,5%) – significa a abertura ao mundo dos outros, através 

da consideração das significações de outrem. Esforço/tentativa de abertura à perspectiva 

do outro. Exemplos: (…)estarmos a falar com eles, ele a falar das coisas antigas, em 

que nós também pudéssemos também ajudar em seguir a lógica das perguntas, das 

observações que ele fazia, nós “ah sim…”, referido pelo cuidador CI06, na questão n.º2. 

“tentar falar com eles, de muitas coisas, de ir ao encontro ao gosto deles, do que 

conheciam antes de ter esta doença”, CI06-10; “aprendi algumas canções dele e então 

eu começava logo a cantar baixinho, CI01-12. Outros exemplos: CI03-39; CI09-17; 

CI11-6; CI11-20;  
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Tema 112 - Afastamento temporário (18,2%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionados com o esforço comportamental de afastamento temporário. 

Exemplos: CI01-31; CI08-19; CI08-19; CI08-21; 

Tema 113 - Confrontativo/reactividade (27,3%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com aspectos de confronto e reactividade. Exemplos: CI02-7; 

CI02-8; CI02-16; CI02-17; CI02-20; CI05-7;CI05-9; CI05-28; CI11-6; CI11-20; 

Tema 114 - Prevenção/Segurança (45,5%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com aspectos de prevenção e segurança de acidentes. (quedas, incêndios). 

Exemplos: CI02-10; CI03-15; CI04-10; CI04-15; CI04-19; CI04-42; CI05-37; CI08-19; 

Tema 115 - Orientação para a realidade (9,1%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com o confronto através da orientação para a realidade. 

Exemplos: CI02-10; 

Tema 116 - Confronto activo (18,2%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com a estimulação cognitiva, p.e., recordação de acontecimentos anteriores 

significativos, envolvimento em tarefas que promovam a produção de discurso. 

Exemplos: CI04-16; CI06-5; CI06-9; 

Tema 117 - Gestão dos medicamentos (27,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionados com a gestão dos medicamentos (p.e. gerir a toma dos 

medicamentos). Exemplos: CI02-15; CI04-10; CI04-15; CI11-28;  

Tema 118 - Distracção (18,2%) – a mudança da atenção para outro aspecto. A pessoa 

tem que estar “é assim e tal”, “Olhe aquela menina tão linda com o pai, já viu mãe”, 

mas depois, referido pelo cuidador informal CI03, na questão n.º 39; “ ela esta sempre a 

repetir, a repetir, a gente explica e tal, tentamos desviar as conversas, referido pelo 

cuidador informal CI03, na questão n.º39; 

Tema 119 - Reformulação/minimização de comportamentos (63,6%) – descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com a reformulação/minimização de 

comportamentos verbais e físicos da pessoa a quem presta cuidador. Por exemplo: 

CI02-17; CI03-15; CI04-21; CI05-17; CI06-13; CI11-6;CI11-28; CI07-18;  



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

499 

 

Tema 120 - Envolvimento em actividades conjuntas (45,5%) - descreve as significações 

dos cuidadores relacionadas com o envolvimento em actividades conjuntas. Exemplos: 

CI04-47; CI08-19; CI08-21; CI09-23; CI11-9; CI11-19; CI07-15; 

Tema 121 - Normalização do dia-a-dia (18,2%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a normalização do dia-a-dia. Exemplos: CI04-47; CI05-22 

Tema 122 - Exploração de alternativas (18,2%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a procura e/ou explorações de alternativas de confronto, 

que promovam a colaboração da pessoa a quem presta cuidados. Exemplos: CI06-22; 

CI10-27; 

Tema 123 - Posicionamento (9,1%) - Mudança de posição – descreve as significações 

dos cuidadores relacionadas com a mudança de posição da pessoa a quem presta 

cuidados. Exemplos: CI07-29; 

Tema 124 - Apoio instrumental (81,8%) – descreve a existência de ajudas práticas e de 

ajudas técnicas, por exemplo, cuidados ao domicílio (de fisioterapia ou de higiene) bem 

como o apoio em tarefas domésticas e na preparação de refeições. Ou que se traduza na 

dispensa temporária das suas tarefas e responsabilidades, ficando com tempo para si 

(p.e. substituições durante algumas horas, ou mesmo de alguns dias). Por exemplo a 

seguinte afirmação: “ Não conseguia, consegui durante algum tempo fazer tudo 

sozinho, com a ajuda dela. Mas a partir do momento em que ela deixou de ajudar, tive 

alguma ajuda de outras empregadas, e da minha filha.”, pelo cuidador informal CI11, 

na questão n.º18; “Porque é assim, a minha irmã morava mais longe e eu pedia ajuda. 

Quando começou, fazem-lhe a barba, “olha vamos beber um café”, vão lá casa, “olha 

vai lá acima ter com a minha irmã”, ele sobe a rua e vai ter com ela, então ela liga a 

saber o que é preciso(…), referida pelo cuidador informal  CI05, na questão n.º46. Ou 

ainda a seguinte afirmação: “(…)o centro dia, pelo menos para ele ficar ligado em 

relação às refeições. O centro dia para fornecer o almoço (…)” referido pelo cuidador 

CI06, na questão n.º 35. Outros exemplos: CI01-11; CI05-9; CI05-16; CI05-25; CI06-

23; CI06-36; CI07-6; CI07-10; CI07-14; CI07-17;  CI07-27; CI07-30; CI07-32; CI08-6; 

CI09-22; CI10-10; CI10-24; CI11-22; CI11-27; CI11-34;  

Tema 125 - Apoio na mediação com organizações formais (9,1%) – descreve a 

existência de ajudas em tarefas invariavelmente mais complexas, que implicam a 
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mediação e comunicação com o médico e/ou organizações formais. “Foi quando minha 

filha  “eu tenho que pôr aqui uma mulher, senão você fica como ela”, e então, foi à 

volta de 2 anos. Ate teve lá uma à experiência, mas ela não a aceitava. Não a aceitava, 

a minha filha falou com a dr (psicóloga da assoc.), depois então resolveram o assunto, 

a minha filha é que trata de tudo, assuntos assim, foi então que apareceu lá esta 

mulher”, referido pelo cuidador informal CI10, na questão n.º22. Outros exemplos: 

CI10-40; CI10-36 

Tema 126 - Apoio emocional (54,5%) – descreve a existência de apoio emocional, p.e., 

ter alguém com quem conversar sobre as experiencias, dificuldades, preocupações. 

Alguém que escute, compreenda e com quem possa desabafar, concomitantemente de 

sentir a necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada e apreciada. Por 

exemplo:”(…) Eu desabafo muito com a minha filha, mas sei que ela tem tantos 

problemas e é com ela que eu quero sempre desabafar. “oh mãe mas faça, eu sei que a 

mãe não consegue fazer mais, faça da melhor maneira”; “ ah mãe não se ponha assim 

a chorar”, “ah mãe está-me a ajudar, porque eu é que lhe dei esse encargo, porque era 

a pessoa mais disponível para o pai”, “mas a mãe tente fazer da melhor maneira”, “a 

mãe sabe que tem que pedir ajuda, para si e para o pai, a mãe não quer, mas A mãe 

sabe que não é nenhuma super mulher (…)” referido pelo cuidador informal CI05, na 

questão n.º 34. Outros exemplos: CI01-24; CI02-16; CI05-19; CI06-45; CI07-7; CI07-9; 

CI08-2; 

Tema 127 - Percepção de ausência/indisponibilidade de apoio 

(emocional/instrumental) (36,4%) – descreve a percepção de ausência/indisponibilidade 

de apoio emocional e/ou instrumental. Por exemplo os seguintes exemplos: “(…) 

falando com amigas minhas, que eu tinha uma amiga muito, para falar com ela, ela 

disse sempre se precisa-se de ajuda e assim… mas depois eu vi, que ela até, eu é que ia 

lá falar com ela, portanto, ela não me telefona, não (…)”, referido pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.º 13; “Apesar de eu falar da minha mãe, até A pessoas 

amigas, não é, Sobre o que esta a passar, notei um tipo, pode ser que seja impressão 

minha, mas não é, um afastamento mais, visto que eu falava na minha mãe, sobre o que 

estava a passar, porque era aquilo que me preocupava, As pessoas não estão para 

aturar, é mesmo essa palavra, e então afastam-se (…)”, referido pelo cuidador CI03, na 

questão n.º 33. Outros exemplos: CI08-41; CI07-27; 
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Tema 128 - Problemas comportamentais (45,5%) – descreve as significações dos 

cuidadores informais em relação aos problemas e dificuldades encontrados, 

consequentes do processo demencial (p.e. inibição, agitação, comportamentos de 

oposição: higiene e alimentação, medicação). Por exemplo: “os hábitos que ele tinha, e 

aquilo que nós estávamos habituados o meu pai ter, como muita leitura, muita 

brincadeira com os filhos, ficou parado, mais sentado”, referido pelo cuidador CI01, na 

questão n.º 12. Ou ainda: “(…) ele levanta-se de noite, encheu-me a casa de água”, 

referido pelo cuidador CI05, na questão n.º 18. Ou ainda na seguinte afirmação: 

“(…)não conseguia comer, ela, simplesmente, já não comia, deitava a comida fora(…), 

referido pelo cuidador CI03, na questão n.º 21. Outros exemplos: CI03-21; CI10-26; 

CI06-22 

Tema 129 – Problemas relacionados com as alterações AVD (18,2%) – descreve as 

significações dos cuidadores em relação aos problemas e dificuldades encontradas; Por 

exemplo a seguinte afirmação: “ela não saber, onde era a casa de banho, fazer as 

necessidades num sitio qualquer, no sofá, na gaveta, no chão,” referido pelo cuidador 

CI03, na questão n.º 16. Por exemplo a seguinte: “qualquer uma das toalhas servia para 

se limpar, uma das coisas de que eu comecei a ver, que as coisas já estavam muito mal, 

um bocadinho avançado. Uma das coisas que eu achava, para mim fez muita confusão, 

por exemplo, foi ao nível dos auto-cuidados, ao nível da higiene.”, referido pelo 

cuidador CI08, na questão n.º 20.  

Tema 130 - Manifestações de natureza cognitiva (36,4%) - descreve as significações 

dos cuidadores em relação aos problemas e dificuldades identificadas. Relacionadas 

com alterações de natureza cognitiva: esquecimentos, identificação/reconhecimento, 

repetição, delírios paranóides. Exemplos: esquecimentos; – CI04-16; CI04-21; CI06-17; 

Repetição – CI06-16; Paranóia – CI05-24; Reconhecimento: CI09-27; 

Tema 131 - Natureza do problema de saúde (9,1%) - descreve as significações dos 

cuidadores informais em relação aos problemas e dificuldades encontradas relacionados 

com a natureza do problema/condição - inevitabilidade. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “ (…)que procurávamos uma solução para o assunto e ficámos ocorrentes, 

através do médico dela, o neurologista, ficámos ocorrente que não havia solução 

nenhuma.”, pelo cuidador CI10, na questão n.º 19. 
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Tema 132 - Necessidade de apoio instrumental (27,3%) – descreve as necessidades de 

ajudas práticas e de ajudas técnicas, por exemplo, cuidados ao domicílio (de 

enfermagem ou de higiene) bem como o apoio em tarefas domésticas e na preparação de 

refeições. Exemplo da seguinte afirmação: (…) devia ter logo um acompanhamento, eu 

já não digo num lar, mas em casa, portanto um técnico que fosse a casa duas ou três 

horas para trabalhar o doente.”, referida pelo cuidador informal CI08, na questão n.º 31. 

Outros exemplos: CI07-31; CI07-35; CI10-37;  

Tema 133 - Necessidade de apoio psicossocial (36,4%) – descreve as necessidades 

sentidas pelos cuidadores de ter alguém com quem conversar sobre as experiencias, 

dificuldades, preocupações. Alguém que escute, compreenda e com quem possa 

desabafar, concomitantemente de sentir a necessidade de ser reconhecida, de ser 

valorizada e apreciada. Exemplo da seguinte afirmação: “Era ter alguém com quem 

falar sobre o assunto, entende-se o que era, e que me pudesse, pronto, mentalizar que 

era assim, as coisas”, referida pelo cuidador CI03, na questão n.º30. Ou ainda a 

seguinte afirmação: “É conversar sobre esses aspectos, é bom, conversar, ter alguém 

que escute. Acho que é importante, não é preciso saber muita coisa, às vezes alguém 

que escute é muito bom.”, referida pelo cuidador CI03, na questão n.º 37. Outros 

exemplos: CI03-22; CI05-28; CI05-38; CI05-45; CI05-50; CI07-25; CI09-42;  

Tema 134 - Necessidade de tempo livre (18,2%) – descreve a necessidade de o cuidador 

poder ser temporariamente dispensado das suas tarefas e responsabilidades, ficando com 

tempo para si. Estas necessidades traduzem-se em: substituições durante algumas horas, 

ou mesmo de alguns dias. Exemplo da seguinte afirmação:(…) tentando de vez em 

quando ficar com alguém, a filha ou com a empregada e eu tentando também libertar 

um pouco, se não eu não aguentava…” referido pelo cuidador informal CI11, na 

questão n.º 13. Ou ainda, “(…)de alguém que me ajuda-se, de alguém que me ajuda-se, 

ah… a estar junto dela, para me libertar um pouco a mim, para ter alguma vida própria, 

que acabava por não ter.” referido pelo cuidador CI11, na questão n.º 26. Outros 

exemplos: CI11-33; CI08-31; 

Tema 135 - Necessidade de informação e de formação (18,2%) - descreve a 

necessidade de o cuidador de informação acerca dos serviços disponíveis, ou formação 

visando a aquisição de conhecimentos práticos (i.e. levantar uma pessoa, cuidar da sua 
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higiene pessoal, vesti-la, etc) e conhecimentos acera da própria doença (causas, 

evolução, tratamentos, etc.) Exemplo da seguinte afirmação: “(…) procurar como é 

que, cá dizem que há maneiras de lidar com esta doença, ainda melhores.”, referido 

pelo cuidador CI05, na questão n.º7. Ou ainda a seguinte afirmação: “Eu por exemplo, 

neste ultimo curso, havia rapazes e rapariga novas, entre os 40 anos, à volta dos 40 

anos e que tinham os pais com 60 e 70 e tal anos, E estavam lá para saber como é que 

iam tratar deles. Então eu fiquei muito espantada, porque realmente, eles estavam 

completamente a leste, das situações, “mas a minha mãe vai ter que usar fralda, mas a 

minha mãe….”. Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, não estão elucidadas, não sabem 

e depois é um choque muito grande.”, referido pelo cuidador CI07, na questão n.º13. 

Tema 136 - Restrição/interferência na vida pessoal (54,5%) – descreve as significações 

dos cuidadores relacionados com a percepção de restrição/interferência da vida pessoal, 

abdicando e/ou impossibilitado de outros aspectos Por exemplo: “eu não tinha aquele 

horário de refeições, deixei de ter, porque se o meu pai tivesse que ir à casa de banho 

do 12 às 16, três ou quatro vezes, para mim o almoço não existia, portanto eu dava-lhe 

o almoço, e ele “quero ir para a cama, quer ir para aqui, para ali”, as minhas 

refeições deixaram de ter um horário, referido pelo cuidador CI06, na questão n.º 18  

“Está tudo de rasto… completamente tudo virado do avesso (…) está sem sentido”, 

referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 20. Outro exemplo: “ (…) como já 

disse várias vezes, ter a minha vida própria, e isso, é evidente, porque, isso, acabo por 

ter dificuldade em aguentar. Esta vida, constante, de ter que lhe dar assistência, quase 

permanente.”, referido pelo cuidador informal CI11, na questão n.º 37. Ou ainda a 

seguinte afirmação: “E tenho tentado, pronto, dar essas fugidas, o bocadinho que eu 

tenho, das 4h30 Às 19h30 e/ou 8hrs, é para fazer as compras, para ir ao supermercado, 

para ir à farmácia, ir tratar de n papéis de que é preciso e pagamentos dos bancos, 

toda a parte burocrático que ficou em cima de mim, não é, também. E portanto, tenho 

realmente pouco tempo para mim.”, referido pelo cuidador CI07, na questão n.º12. 

Outros exemplos: CI02-26; CI05-49; CI07-34; CI09-40; 

Tema 137 - Restrição/interferência nas actividades profissionais (36,4%) – descreve as 

significações dos cuidadores relacionados com a restrição/interferência nas actividades 

profissionais traduzindo-se na necessidade de alteração dos horários, possibilidade de 

desistir e/ ou abandonar a sua actividade profissional. Exemplo da seguinte significação: 
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(…) deixei de trabalhar”, referida pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 13. Ou 

ainda a seguinte afirmação: “(…) fazia uns biscates para enfrentar as despesas, fazia 

uns biscates de pinturas, pronto, tive essas coisas. E então, parei de fazer isso tudo 

(…)”, referida pelo cuidador informal CI10, na questão n.º40. Outros exemplos: CI01-

26; CI02-13; CI10-42; CI07-12; CI07-27;  

Tema 138 - Restrição/interferência das actividades recreação e lazer (18,2%) – 

descreve as significações do cuidador informal que traduzem as limitações/redução das 

actividades sociais, que antes dedicava ao lazer e recreação. Por exemplo: ” Eu não 

podei ir a lado nenhum, iam cartas lá para casa, que eu pertencia a uma associação de 

pessoas de idade que pertenciam a uma companhia de aviação, havia muitas festas(…), 

referida pelo cuidador informal CI09, na questão n.º 40. Outros exemplos: CI06-44; 

Tema 139 - Limitações de bem-estar físico e emocional (100%) – Descreve as 

significações do cuidador informal que traduzem a percepção subjectiva de mal-estar 

psicológico e de morbilidade física. Exemplo da seguinte afirmação: “(…) depois 

comecei a ficar a emagrecer, emagrecer (…)” referida pelo cuidador informal CI02, na 

questão 14. “(…) eu estava-me a fechar, e a médica de lá, queria só estar às escuras, 

depois levava a vida a rezar…”, referida pelo cuidador informal CI09, na questão 32.  

Ou na seguinte afirmação: “Eu de repente estava a sonhar com ela, no lar, e acordei 

com pânico…um pânico que é uma sensação que a pessoa como se estivesse esta 

fechada, quer sair, e não quer pensar naquilo: “Quero pensar coisas boas, quero 

pensar coisas boas”, porque estava a entrar numa, não sei explicar, sei lá, uma fobia, 

que dá vontade de chorar e de gritar, tudo ao mesmo tempo”, referida pelo cuidador 

informal CI03, na questão n.º 22. Outros exemplos: CI01-13; CI03-22; CI03-35; CI03-

39; CI04-17; CI04-45; CI05-41; CI05-44; CI06-18; CI06-32; CI06-39; CI07-12; CI08-

39; CI09-45; CI10-46; CI11-13; 

Tema 140 - Interferência na vida familiar/social (81,8%) – descreve as significações 

dos cuidadores que traduzem a modificação em aspectos distintos, por exemplo nas 

relações conjugais, filiais, fraternais e extra familiares, nas dificuldades de aceitação dos 

familiares do diagnostico. O conjunto das redes relacionais sobre alterações, por 

exemplo, uma nova rotina, a dinâmica familiar sofre alterações, exigindo 

reajustamentos e deslocando relações de poder, dependência e intimidade. “(…), umas 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

505 

 

pessoas adaptam-se melhor que outras, umas que se calhar pensam que estou a dar 

mais ao doente, e devia dar a ele, tem que haver uma conversa.”, referido pelo cuidador 

informal CI01, na questão n.º 21. Ou ainda a seguinte afirmação: “Ela telefonou para lá, 

então ela gritou ao telefone, mesmo, “não pode ser, o meu pai ter esta doença, não 

pode ser”, referida pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 22. (…) ela também não 

anda bem, anda a tomar Anti-depressivos, porque com o trabalho, e com…ah, ela é que 

anda o mês sim, mês não que anda na psicóloga, ela é que parece, que foi difícil aceitar 

a doença do pai”referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 30. Por exemplo a 

seguinte afirmação: (…) nível social tive que abdicar de algumas coisas, ah…como, 

quer dizer, eu não me afastei dos amigos, mas já não era com aquela frequência.”, 

referido pelo cuidador informal CI01-26. Outros exemplos: CI01-22; CI03-1; CI03-11; 

CI03-17; CI03-18; CI03-33; CI06-39; CI08-1; CI08-6; CI08-15; CI10-38; CI02-12; 

CI02-12;CI05-5; CI09-45; CI07-10; 

Tema 141 – Restrições/limitações económicos/financeiras (54,5%) – descreve as 

significações dos cuidadores em relação às dificuldades financeiras e/ou problemas 

financeiros pelas despesas subjacentes ao cuidado. Podendo ainda se traduzir na 

necessidade de procurar um nova actividade profissional, pois os rendimentos que dela 

derivam podem atenuar as dificuldades financeiras Exemplo da seguinte afirmação:” 

(…) claro a reforma nessa altura dava, porque não havia pagamentos de lar, nem 

nada, agora é que esta pior (…)”, referida pelo cuidador informal CI09, na questão n.º 

24. Ou ainda a seguinte significação “ ah, paguei esses exames foram 30 contos, porque 

o SAMS não tinha, e deram-me para aí uns 20 ou 30 e tal euros”, referida pelo cuidador 

CI02, na questão n.º22. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) agora tive que 

arranjar umas horas, há dois anos tive que arranjar umas horas, porque tive que meter 

a minha sogra num lar” referida pelo cuidador informal CI02, na questão 14; Outros 

exemplos: CI07-30; CI08-6; CI10-42; CI11-37;  

Tema 142 - Evolução da doença centrada nos aspectos relacionais e socio-emocionais 

(54,5%) – descreve as significações dos cuidadores informais em relação à evolução 

percebida da doença e sua disfuncionalidade centra-se na diminuição progressiva das 

actividades relacionais e sócio-emocionais, ou na antecipação dessa diminuição. Por 

exemplo a seguinte afirmação: (…) era só aqueles esquecimentos, porque falava bem, e 

não estava tão nervoso como esta agora.”, referida pelo cuidador informal CI02, na 
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questão n.º8. Ou ainda a seguinte afirmação: “Porque ele abrandou, também, ele para 

alem de estar assim, esta parado, esta a parar…” referido pelo cuidador informal CI05, 

na questão n.º43. Por exemplo “ (…) isolou-se muito, e isso talvez tenha contribuído um 

pouco para a que a doença progredisse cada vez mais, e continuará a progredir porque 

ela isola-se muito, e não quer sair, a não ser só comigo.”, referido pelo cuidador 

informal CI11, na questão n.º 9. Ou ainda a seguinte significação: “(…) uma pessoa foi 

muito austera, portanto,  e depois com a doença fazia aquilo que não devia vir para a 

rua fazer, ou fazer coisas em casa. Por exemplo era desarrumar os guarda-fatos, tirava 

tudo para fora, desarrumar tudo” referido pelo cuidador CI08, na questão n.º 28. 

Outros exemplos: CI08-19;CI09-2; CI09-2; CI11-18; CI11-22; CI07-6; CI07-6; CI07-

16; 

Tema 143 - Evolução da doença centrada na vivencia do dia-a-dia (18,2%) - descreve 

as significações dos cuidadores informais em relação à evolução percebida da doença e 

da sua disfuncionalidade confunde-se com a vivencia do dia-a-dia, dos aspectos somato-

emocionais. Por exemplo: ” (…) a ver ele dia-a-dia, pior, ou hoje faz uma coisa que não 

fazia, ah…come, não come como devia, ele agora como todo inclinado, se eu lhe digo 

para se endireitar, ele refila comigo (…)”, referida pelo cuidador CI02, na questão n.º5. 

Por exemplo: “temos observado que aquilo tem avançado cada vez mais, tem avançado, 

tem. Dia para dia ela está a ficar cada vez, pronto, no andar, até no subir a escada, 

qualquer dia já não conseguimos, mesmo com 3 pessoas já não conseguimos” referida 

pelo cuidador informal CI10, na questão n.º20. 

Tema 144 - Evolução da doença centrada na capacidade funcional (81,8%) - descreve 

as significações dos cuidadores informais em relação à evolução percebida da doença e 

da sua disfuncionalidade centra-se no rendimento cada vez mais disfuncional do corpo, 

das suas funções orgânicas e hábitos funcionais e das suas actividades funcionais (i.e. as 

actividades básicas e instrumentais diárias). Por exemplo a seguinte afirmação: 

"(…)tenho que ajudá-lo a tomar banho, hoje deixei-o vestido, não conseguia vestir as 

calças, por exemplo hoje, ele vira a calças, vira as calças, e veste-as sempre ao 

contrário, eu tenho que estar ali, a segurar nas calças para ele as vestir.”, referida pelo 

cuidador informal CI02, na questão n.º1.Por exemplo a seguinte afirmação: “Não sabia 

que a colher e o garfo era para levar à boca, ela estava mesmo, mesmo. Agora neste 

momento, pronto, ela, o que eu noto agora, uma coisa que tenho que falar com a 
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médica, é que a nível da visão, ela vai perdendo a visão”, referido pelo cuidador CI03, 

na questão n.º 21. Por exemplo a seguinte significação: “(…) ainda ela ia à casa de 

banho sozinha, pronto. Mas depois começamos a ver que ela deixava até de se levantar, 

de onde estava sentada. Passamos então a sermos nós, a levantá-la e a levar à casa de 

banho.”, referido pelo cuidador informal CI10, na questão n.º 23. Outros exemplos: 

CI02-8; CI02-8; CI02-10; CI02-11; CI02-12; CI02-14; CI02-18; CI02-19: CI06-14; 

CI06-22; CI05-43; CI07-2; CI07-5; CI07-5; CI07-6; CI08-5; CI09-2; CI11-2; CI11-6; 

CI11-9; CI11-10;  

 Tema 145 - Evolução da doença centrada diminuição de aspectos intelectuais (27,3%) 

– descreve as significações dos cuidadores informais em relação à evolução percebida 

da doença e sua disfuncionalidade centrada na diminuição progressiva das capacidades 

físicas e intelectuais para cumprir deveres e responsabilidades, ou na antecipação dessa 

diminuição. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) ele não que ler, ele já não lê, 

escrever muito menos… Ele deixou tudo, pura e simplesmente, de um momento para 

outro, portanto O IRS já não faz há dois anos, e há dois anos atrás ainda assinou o 

IRS.”, referida pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 19. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “(…) vermos aquela pessoa que nós conhecemos, ele era uma pessoa 

inteligentíssima, e que tinha uma actividade, ele tinha sempre coisas para fazer, não é, 

e que metia-se em tudo, e agora temos aquela pessoa que é pior que um bebe, não é. 

Enquanto o meu neto esta a aprender coisas, ele está a desaprender, em que temos que 

lhe dizer tudo, mas que ele não percebe”, referida pelo cuidador informal CI02, na 

questão, n.20. Outros exemplos: CI05-14; CI07-6; CI07-15; 

Tema 146 - Negação da doença (45,5%) – descreve as estratégias de confronto 

elaboradas pela pessoa demenciada na vivência do processo de doença, de acordo com 

os cuidadores informais. Reflecte a tentativa de a pessoa não reconhecer a realidade da 

doença, dos sintomas percebidos Exemplo da seguinte afirmação: “ele não tem sintomas 

de nada, Ele não aceita se quer que tem doença, nem nada disso (…) porque eu é que 

tenho a doença, não é, ele diz que eu é que estou doente…”, referida pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.º 2. Ou ainda a seguinte afirmação: “ (…) ela dizia: ah eu 

não sou nada disso, eu não sou má.”, referida pelo cuidador informal CI03, na questão 

n.º 1. Outros exemplos: CI02-5; CI02-8; CI02-10; CI02-12; CI04-1; CI07-15; CI08-9; 
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Tema 147 – Minimização (9,1%) – descreve os esforços da pessoa demenciada para 

esconder a realidade da doença, não tanto negando a sua existência, mas racionalizando-

a no sentido diminutivo as suas consequências ou a sua gravidade. “(…)ele esta a se 

aperceber de toda a situação. Mas nunca em 8 anos me falou, do que me havia de 

acontecer, nunca, nunca reclamou, Porque nas coisas que lhe diziam respeito era um 

pessoa muito reservada, era e continua a ser, cada vez mais. E é engraçado pensar que 

não dá perceber e não gosta de dar a perceber, das situações que lhe vão acontecendo 

e tenta até camufla-las. Quando eu, por exemplo, lhe digo “engasgaste-te, esta a te 

custar a engolir”, e ele diz que não. Só para ter uma ideia, a ultima vez que fomos ao 

neurologista, o neurologista pergunto-lhe: “então como está”, e ele “estou muito 

bem”. Uma das perguntas que o médico que fez foi “ o senhor custa-lhe a engolir a 

água, engasga-se com a agua?” e ele “não, não me engasgo”, referido pelo cuidador 

CI07, na questão n.º 6. 

Tema 148 – Evitamento (18,2%) -  Descreve os esforços cognitivos e comportamentais 

desejados para escapar ou evitar o problema. Por exemplo: CI02-7; CI07-6; 

Tema 149 - Fingimento mutuo (18,2%) – descreve as significações dos cuidadores no 

qual expressam as pessoas envolvidas no processo tem consciência, procuram-se 

enganar mutuamente, caracterizado pelo evitamento e/ou desvio do assunto. Exemplo 

da seguinte afirmação: “O médico foi ele próprio a dizer a ela tinha Alzheimer, não fui 

eu que lhe disse, ela sabe que tem. Só que ele disse numa maneira indirecta porque eu 

perguntei “oh senhor doutora estes medicamentos são para as pessoas que tem 

Alzheimer” e ele: “é sim senhor”; eu não perguntei, já sabia que aquilo era para ela, e 

ela então pensou que também tem Alzheimer; “Tu não tens Alzheimer, eu perguntei se 

os medicamentos era para as pessoas de Alzheimer, não te disse que era para ti”, 

referida pelo cuidador informal CI04, na questão n.º 34. Outros exemplos: CI07-22 

Tema 150 - Consciência fechada (18,2%) – descreve as significações no qual os 

cuidadores estão relutantes em comunicar a verdade do processo, no qual a pessoa 

doente é o único a não reconhecê-la. Exemplo da seguinte afirmação: “ Porque ele não 

aceita a doença se quer, também a médica nunca lhe disse “olhe o sr está doente, tem 

esta doença”. Diz-lhe que, por outras coisas “sabe sr CCC…””, referido pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.º 5. Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)da parte de 
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Alzheimer ou demência, nunca tocamos, nunca se falou à frente dele (…), referido pelo 

cuidador CI07, na questão n.º 22. 

Tema 151 - Consciência aberta (36,4%) – descreve as significações no qual todos 

sabem a verdadeira natureza do processo, no qual todos os participantes (i.e. 

profissionais, familiares, vizinhos, pessoa demenciada) são informados e/ou revelado o 

diagnóstico: “ Exemplo da seguinte afirmação: “ (…) fazer compreender que ela estava, 

que tinha uma doença, demência. E como já compreendeu isso, e tentar ajudá-la”, 

referido pelo cuidador informal CI04, na questão n.º15. Ou ainda a seguinte afirmação: 

“(…) pessoas, ali dentro do meu bairro, já sabem o que esta a passar(…)”, referida pelo 

cuidador informal CI05, na questão n.º 8. Outros exemplos: CI02-11; CI10-10; 

Tema 152 - Vivência centrada em aspectos somato-emocionais (63,6%) – descreve as 

significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade à doença confunde-se 

com a vivencia dos aspectos somato-emocionais. A experiencia disfórica não se 

distingue dos outros sintomas somáticos e emocionais. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “(…) termos que ter paciência, para dizer tudo que sim, o que esta mal e o 

que não está, e depois ainda ter que o ouvir que eu é que estou doente, eu é que tenho 

isto e aquilo…ah…para nós é muito complicado, doloroso….”, referido pelo cuidador 

informal CI02, na questão n.8. Por exemplo a seguinte afirmação: “ tive muitas 

depressões, e tenho medo, hoje tenho uma dor de enxaquecas horrível, não sei o que é 

que eu, cafés têm sido sem destino. Mas eu precisava, realmente, de descanso…agora 

perdi a noção do que estava a responder.”, referida pelo cuidador informal CI05, na 

questão n.º 10. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) respeito de depressões, muitos 

esgotamentos…pessoa muito nervosa, mas sempre pronta para trabalhar e para ajudar, 

Mas noto que há momentos em que eu estou a perder a força.”, referida pelo cuidador 

informal CI05, na questão, n.º25. Por exemplo:  “Pois ela teve muito tempo sem 

trabalhar ao sábado,  mas claro aquilo é pesado, então eu no sábado e no domingo ia-

me um bocado a baixo, já se sabe.” referido pelo cuidador informal CI10, na questão 

n.º 11. Outros exemplos: CI02-10; CI03-39; CI05-18; CI05-18; CI05-34; CI07-29; 

CI07-32; CI07-35; CI08-16; CI08-41; CI09-12; CI09-30; CI09-51; 

Tema 153 - Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais (63,6%) – 

descreve as significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade à doença é 
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associada à perda das actividades relacionais e socio-emocionais. A experiencia 

disfórica invariavelmente intensa, emerge dos sentimentos de auto-comiseração e 

desvalorização relacional. Seguinte significação: “estou sozinha e penso “oh meu deus, 

eu não quero que ele morra, mas não me deixes morrer antes dele”, porque tenho medo 

que depois não o vão vê-lo,  porque ele deixa de reconhecer os filhos, preocupo-me com 

isso”, referida pelo cuidador CI09, na questão n.º50.  Ou ainda por exemplo: “(…)nos 

fazemos coisas para agradar, dispense muito tempo da vida familiar, para os meus 

pais, e para agradar, neste caso, o marido, fazer coisas que a mim não me agrada,  que 

faço de contra-vontade, para o acompanhar(…)”, referido pelo cuidador informal CI08, 

na questão n.º35. Ou ainda o seguintes exemplos: “A vida tem sido muito madrasta para 

mim, é como é que deus me encarregou de cuidar de duas pessoas que não me deram 

nenhum conforto”, referido pelo cuidador CI05-19; “(…)sabia que tinha uma pessoa 

que considerava que estava inválida em casa…que não tinha aquela pessoa que eu 

tinha anteriormente.”, referido pelo cuidador CI04-36; ”fiquei triste, porque pensei que 

qualquer pessoa pode ser abrangida pela doença, e que faz pena, não é, a pessoa 

chegar… porque nós entretanto começamos a ter conhecimento de outras famílias e 

fiquei chocado”, referido pelo cuidador CI03, na questão n.º5; “ Eu acho que não tenho 

perspectivas nenhumas, neste momento, de vida, de tudo e mais alguma coisa, não 

tenho… E da maneira como tenho vivido, é como lhe contei… e perspectivas de vida e 

sonhos e que nós tínhamos alguns, e assim, não tenho”, cuidador informal CI02, na 

questão n.º31. Outros exemplos: CI02-14; CI02-26; CI03-11; CI03-28; CI04-49; CI05-

19; CI05-36; CI05-45; CI09-17; CI09-18; CI09-47; CI11-37; 

Tema 154 - Vivência centrada em aspectos instrumentais (63,6%) - descreve as 

significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade da doença é associada 

à perda e/ou diminuição do rendimento funcional, ou da resposta às necessidades 

hedónicas (i.e. menos força e oportunidade para fazer as coisas). A experiencia disfórica 

é ligada à incapacidade do confronto com reacções disfóricas associadas às de 

hostilidade (i.e. cólera, desespero). Por exemplo a seguinte afirmação: “ por acaso hoje 

disse-lhe “ já não sabes vestir umas calças”… Ser mais paciente e dizer tudo que sim, 

ou então não responder e dar a volta à questão e ajudá-lo… eu agora estou a ajudá-lo 

a vestir a camisa, ele não consegue abotoar os botões, ou então começa a abotoar os 

botões todos ao contrário, não consegue por a camisa para dentro das calças, “é assim 
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que eu vou, é assim que eu vou”, anda com o cinto ao contrário, não consegue por o 

cinto nas presilhas, é muito complicado…, referida pelo cuidador informal CI02, na 

questão n.º 17. Por exemplo a seguinte afirmação: “ O acompanhamento dela e eu 

tentar libertar-me alguns momentos, para me encontrar com amigos para minimizar 

também a minha saúde, a minha saúde mental, mesmo, a minha saúde mental se não eu 

ia-me abaixo, claro abater-me, como tenho ido, por isso é que ando com a depressão. 

Foi o pior que eu encontrei, a doença dela, naturalmente, o sentir que ela precisa de 

mais acompanhamento, e eu tentava também de ter alguma liberdade mais(…)”, 

cuidador informal CI11, na questão n.º16. Por exemplo a seguinte significação: “(…) 

não me apetece sair, se não vou com o meu marido, deito-me ali no sofá, vejo um 

bocadinho de tv, outra vez.”, referido pelo cuidador informal CI02, na questão n.º 20. 

Ou ainda o seguinte exemplo: “Não poder lá ir, as vezes todas que eu quero, estou 

dependente, estou dependente, isso magoa-me. Por isso eu estou a ver se tenho força 

para começar a ir”, referido pelo cuidador informal CI09, na questão n.º 54. Outros 

exemplos: CI03-2;  CI07-30; CI08-24; CI09-29;CI10-14; 

Tema 155 - Vivência centrada nos aspectos dos deveres e responsabilidades (45,5%) - 

descreve as significações dos cuidadores informais no qual a vulnerabilidade à doença 

centra-se na diminuição das capacidades físicas e intelectuais e/ou incumprimento de 

responsabilidades, deveres e obrigações ou na antecipação dessa incapacidade e/ou 

incumprimento. Por exemplo as seguintes afirmações: “Eu senti-me mal, não gostava 

que estivesse sido, esse método usado, não é, gostava que ela continuasse na casa dela, 

pronto, gostava que fosse cuidada por nós, por isso tentamos de alguma forma, visitá-la 

regularmente, hoje não estou lá, mas ontem estive. Não existe dia nenhum, em que eu 

não esteja lá, de tarde com ela, acompanhar todo o processo”, referido pelo cuidador 

informal CI03, na questão n.º 12; “ela não se esquecer que eu existo, eu vou, eu também 

tenho a obrigação como filha, ela também me ajudava, quando era mais jovem e podia, 

tinha saúde, também me ajudou a criar os meus filhos. Enquanto eu puder, não consigo 

de deixar de lá ir.”, referida pelo cuidador, CI03, na questão n.º 20; “Eu comparo, é a 

mesma coisa que os pais que gostam de cuidar dos filhos, quando são pequeninos, e 

não podem, tem que os entregar a amas ou a colégios, aquela pena de não os ver 

crescer, (…) acho que nesta fase da vida, pronto, não sei se pode dizer final, é quando 

nós acabamos, morremos, estamos à beira, do final, do tempo de vida, de não puder 
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cuidar dela, é disso que eu tenho pena… de não estar a 100% comigo, de eu estar ali 

com ela, de eu ter mais saúde, “, referida pelo cuidador CI03, na questão n.º 40. Ou 

ainda: “Ficar com algum problema de, que tem acontecido a muita gente, que tem 

contao de facto, que todos eles saem com depressões, (…) sinto que emocionalmente 

estou um bocado debilitada, mas penso sempre que irei recuperar, e tenho recuperado, 

e porque vejo outras situações e preocupa-me se irei sair com alguma depressão, mas 

isso preocupa-me. Ou que não pudesse acompanhar a minha filha, tenho a minha filha 

com X anos, que esteja a faltar com alguma coisa o acompanhamento, mas penso que 

isso não, que tento sempre conciliar”, referido pelo cuidador CI06, na questão n.º40. 

Outros exemplos: CI03-34; CI05-9; CI05-16; CI06-42; CI08-2; CI08-36; CI11-30; 

Tema 156 - Co-responsabilização por uma terceira pessoa dependente (18,2%) – 

descreve as significações dos cuidadores informais sobre a sua responsabilização em 

relação a uma terceira pessoa dependente. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)eu 

fiquei com a minha sogra  que estava já acamada, há dois anos, mesmo paralisada do 

lado direito, e fez fisioterapia, fez não sei quê, mas que ela não fazia nada, ela ia à 

fisioterapia porque o meu sogro levava-a… Fiquei com ela 4 anos(…)”, referida pelo 

cuidador informal CI02, na questão n.º 14. Outros exemplos: CI05-16; CI05-20; 
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Temas centrais dos Cuidadores Formais Primários (CFP) 
A análise das 10 entrevistas aos CFP permitiu a identificação de 131 temas 

centrais/básicos sendo seguidamente, apresentados. Entre parênteses encontra-se a 

percentagem de cuidadores formais primários que referiram, pelo menos uma vez, esse 

tema central. 

Tema 1 – Ambivalência (50%) - Percepção da doença centrada em percepções de sinais 

e sensações que não provam com segurança absoluta a existência de doença, pautado 

pela subjectividade da razão. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)mas julgava que as 

pessoas que eram sempre assim, e acho que é preciso estar com contacto, com as 

pessoas aqui para ver…Não sei se é do abandono, das pessoas estarem aqui fechadas 

as pessoas. Normalmente as pessoas que vem para aqui, vivem praticamente com 

estranhos, a família fica para trás, vivem com as auxiliares, as pessoas que estão aqui 

presentes, vivem com pessoas desconhecidas, meio totalmente estranho.”, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.º 4. Outros exemplos: CFP04-3;CFP05-1; CFP05-

2;CFP06-1;CFP07-1. 

Tema 2 – Anormalidade (40%) - Percepção da doença centrada em percepções de sinais 

considerados anormais. Pautada pela convicção absoluta sobre a realidade da doença, 

não necessitando de justificação pois ela é peremptória, resistindo à contradição. 

Exemplo da seguinte significação: “ embora veja nas pessoas, aquilo que realmente 

elas têm, o esquecimentos, e assim, em termos de experiência… A alguns anos que 

convivo com estas pessoas, mas pronto… noto a maneira de ser das pessoas, a maneira 

como elas reagem e noto que há ali qualquer coisa, pronto que as leva, por vezes a ter 

reacções”, referido pelo cuidador, CFP01, na questão n.º1. Por exemplo:” Antes de 

trabalhar aqui não tinha a noção, realmente do que isto fazia as pessoas, é verdade. 

Fazia uma noção muito diferente, não pensava que as pessoas pudessem chegar a este 

estado.”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º3. Ou a seguinte afirmação: “(…) 

é do foro psicológico, não é...e a nível comportamental são pessoas que tem um 

comportamento, pronto, de que não é normal…”, referido pelo cuidador CFP04-1. 

Outros exemplos: CFP01-3; CFP02-5; CFP07-9; 
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Tema 3 - Acumulação/Intensificação (10%) - Percepção da doença centrada na 

acumulação e na intensificação de sinais quantitativamente e/ou qualitativamente mais 

significativos, podendo estes representar a doença. Por exemplo: CFP06-2. 

Tema 4 - Cientifico/Cultural (30%) - Percepção da doença centrada na subjectividade 

dos sintomas que incidem em aspectos científicos/culturais da sua realidade. Sendo 

definidos com base em afirmações culturais/cientificas. Exemplo da seguinte 

significação: “(…) este tipo de doença em África eu não sei se foi diagnosticado, ou se 

nunca foi muito falado, foi justamente aqui que eu passei a saber desta doença. Como 

em África as pessoas de idade, nós para já não temos a cultura de lares, e por ai fora, é 

obvio que as pessoas estando em casa, pronto, as pessoas de idade sempre ficaram em 

casa(…)”, referido pelo cuidador CFP04-2. Outros exemplos: CFP04-6; CFP07-

3;CFP10-2 

Tema 5 - Existência subjectiva (40%) - A existência da doença é subjectiva e reflecte o 

ponto de vista pessoal que pode ser formado por múltiplas significações. A 

racionalidade não é suficiente para ajuizar a adequação dessas significações de doença, 

cedendo à contradição, quando esta introduz critérios de maior abertura e relativismo 

epistemológico. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) é incrível na minha terra não 

vejo pessoas assim…ah…eu nunca, eu não cheguei a conhecer a minha avó materna, 

mas a minha avó paterna chegou a uma altura, em que ela não dizia coisa com coisa, a 

gente achava que ela estava mesmo…Se calhar até era isso, sendo que agora eu lido 

com a situação, se calhar era isso, por isso é que eu digo que não foi diagnosticado, 

não diria que não foi diagnosticado, mas…talvez se estivesse instituições como tem 

aqui e que eles lá estivesse seria diagnosticado de forma diferente…Mas como eles 

estão em casa, estão doentes e pronto, até, acabam em casa, mesmo, de maneira, 

pronto, que não tenho muito a dizer…agora deste que cá estou, que passei a lidar com 

a situação…eu no fundo, no fundo acho engraçado, tento perceber como é que as 

pessoas chegaram aí, assim a esta situação, sinceramente tento perceber.”, referido 

pelo cuidador CFP04-2. Outros exemplos: CFP04-6; CFP04-6;CFP08-1;CFP08-

2;CFP09-1;CFP09-2;CFP10-1. 

Tema 6 - Alterações comportamentais (70%) – significações relacionados com as 

manifestações e/ou consequências comportamentais do processo de doença. Exemplos: 
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CFP01-1; CFP01-10; CFP02-7;CFP02-11; CFP02-12;CFP02-20;CFP02-20; CFP02-20; 

CFP03-1; CFP03-2;CFP03-3;CFP04-1; CFP04-11;CFP07-2; CFP08-8; CFP08-

10;CFP10-1; CFP10-1 

Tema 7 - Alterações cognitivas (80%) – significações relacionadas com as 

manifestações e/consequências cognitivas da doença. Exemplos: CFP01-1; CFP02-1; 

CFP02-2;CFP02-7;CFP03-2;CFP03-3; CFP05-1;CFP06-1; CFP06-5;CFP07-2;CFP07-

17;CFP09-2;CFP10-1;CFP10-1;CFP10-2 

Tema 8 - Alterações da funcionalidade (50%) - significações relacionadas com as 

manifestações e/ou consequências de natureza funcional do processo de doença. 

Exemplos: CFP03-1; CFP03-2; CFP06-1;CFP07-2; CFP09-1;CFP09-2; CFP09-

2;CFP10-1;CFP10-2 

Tema 9 - Alterações de natureza física/biológica (20%) - significações relacionadas 

com as manifestações e/ou consequências de natureza física/biológica: rigidez, 

desidratação. Exemplos: CFP02-2; CFP03-11; CFP02-20; 

Tema 10 - Ausência/Insuficiência de conhecimento (30%) – significações relacionados 

com a percepção de insuficiência e/ou ausência de conhecimentos sobre a doença. 

Exemplo da seguinte afirmação: “Pois bem, conhecimentos assim, não tenho assim 

muito, muito pronto”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º1. Outros exemplos: 

CFP02-1; CFP05-1. 

Tema 11 - Doença de Alzheimer (10%) – significações relacionadas com a percepção 
da etiologia do processo demencial - Exemplos: CFP08-1;  

Tema 12 - Alterações neurológicas (30%) – significações relacionadas com a 
percepção da etiologia do processo demencial, por exemplo - céls mortas: Exemplos: 
CFP06-1; CFP08-2;CFP09-1; 

Tema 13 – Idade (30%) – significações relacionadas com a percepção da etiologia do 
processo demencial. Exemplos: CFP01-1; CFP01-8; CFP02-6; CFP04-5; 

Tema 14 - Não tem cura (10%) – significações relacionadas com a percepção da 

severidade do processo demencial. Exemplos: CFP03-1 
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Tema 15 - Difícil/Doloroso/Agressiva (40%) – significações relacionadas com a 

percepção da severidade do processo demencial. Exemplos: CFP03-1;CFP07-2; CFP08-

1; CFP10-4;  

Tema 16 - Irreversível/crónica/progressiva (60%) – significações relacionadas com  a 

percepção da evolução do processo demencial. Exemplos: CFP02-4; CFP03-2;CFP04-

1;CFP05-1;CFP07-2; CFP08-1; 

Tema 17 – Variabilidade (40%) – significações relacionadas com a percepção da 

evolução do processo demencial. Exemplos: CFP02-4; CFP03-1;CFP09-2; CFP10-1 

Tema 18 - Resolução Planeada do problema (90%) – são incluídas as significações que 

descrevam os esforços focados sobre o problema para alterar a situação, associados a 

uma abordagem analítica de solução do problema. Exemplo da seguinte afirmação: 

“Reacção violenta, não tive nenhum caso, mas não reagiria de forma violenta de 

qualquer maneira. Pedia ajuda, se eu visse um caso pedia, a compreensão de alguém 

superior, não sei bem assim”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 11; Por 

exemplo: “nós não damos informação, não é portanto quando nos ligam “ah como é 

que a minha mãe passou” e eu “ ah eu já vou passar ao enfermeiro”, e o familiar “mas 

aconteceu alguma problema” e eu “ calma, porque quem dá esse tipo de informação é 

o enfermeiro, eu sou auxiliar” , referido pelo cuidador CFP04-10; Ou ainda a seguinte 

afirmação: “nós tentamos e quando não sabemos…eu costumo dizer que primeiro fazer 

os trabalhos de casa, depois é que chego ao pé do doente, eu faço isso muitas vezes. Ou 

seja, quando entro, pergunto às minhas colegas o que se passou, não é, com aqueles 

doentes com que eu vou ficar, não é, o que se passou no dia anterior, ou no turno 

anterior, pergunto sempre o que se passou, para além das ocorrências que nós 

temos(…), referido pelo cuidador CFP08-5. Outros exemplos: CFP01-18; CFP02-38; 

CFP04-4; CFP04-7;CFP04-7; CFP04-9; CFP04-10; CFP04-17; CFP04-17; CFP05-

10;CFP06-5;CFP07-5; CFP07-9; CFP07-32; CFP08-10; CFP08-13;CFP08-14; CFP09-

18;CFP10-3;CFP10-8;CFP10-9;CFP-10-13. 

Tema 19 - Informação/Compreensão da doença (80%) – descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais na recolha e organização de informação sobre a doença 

(as causas, as consequências, a sua evolução) e competências instrumentais e/ou 

emocionais necessárias para lidar com a mesma. Por exemplo a seguinte afirmação: 
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“Tento ler, como pode continuar, ou até, depois ter sintomas, ou assim, para 

curar…Essencialmente a livros (…)”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 7. 

Outros exemplos: CFP02-8; CFP02-13;CFP03-4;CFP04-4; CFP07-3; CFP08-6; CFP08-

17;CFP09-7;CFP10-4; 

Tema 20 - Auto-controlo (30%) – descreve os esforços de regulação dos próprios 

sentimentos e acções. Por exemplo: “(…) mais tarde queria falar comigo para pedir 

desculpa, eu depois não desculpei, naquele momento fiquei mesmo triste, mas mostrei a 

senhora que fiquei triste pela atitude, naquele momento fiquei mesmo chateada, mas de 

maneira alguma que lhe devolvia(…)” referida pelo cuidador - CFP04-25; “vivo bem, 

para já, quando estou cá estou, o que se passa cá eu esquece-mo da porta fora, tenho 

outra vida, outro mundo, Não que me esqueça deles, que eu não me esqueço deles. Mas 

digo “Tenho que pensar na escola, tenho teste, tenho coisa…naquele momento é a 

escola depois vou para casa, vou ter com os meus filhos, estar com o marido”, referido 

pelo cuidador CFP04-27; “tive uma certa formação, que onde aprendi um certo auto-

controle e muitas coisas que eu aprendi, eu a trabalhar comigo, para conseguir 

trabalhar com o utente nestas situações”, CFP06-6. Outros exemplos: CFP04-27; 

CFP08-19; 

Tema 21 - Procura de suporte emocional/instrumental (80%) – descreve os esforços de 

procura de suporte informativo, suporte instrumental e suporte emocional. Exemplos de 

significações: Por exemplo a seguinte afirmação: “chegou uma altura em que eu não 

sabia posicionar a pessoa, já não tem, esta toda…fui lá abaixo procurar a 

fisioterapeuta”, referido pelo cuidador CFP08-4. Outros exemplos: CFP01-39; CFP02-

8; CFP02-22; CFP02-5;CFP02-6; CFP03-11; CFP03-22; CFP04-12; CFP04-12; CFP04-

12; CFP04-20;CFP04-23;CFP06-4;CFP07-5;CFP08-17;CF08-19; CFP09-4; CFP10-

11;CFP-13. 

Tema 22 - Reavaliação positiva (100%) - Descreve os esforços de criação de 

significados positivos, focados no crescimento pessoal, em proporcionar os melhores 

cuidados existentes, pequenos agrados, em ajudar a pessoa de quem se cuida a alcançar 

o máximo potencial possível, expressão de apreço etc…exemplo das seguintes 

afirmações: “Nunca tinha trabalhado com pessoas idosas, e então… Quando vim para 

aqui, realmente, Comecei a ver as pessoas desta idade de outra maneira, tinha a minha 
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mãe em casa e depois comecei a olhar para a minha mãe de maneira diferente.”, 

referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 3. Ou ainda a seguinte afirmação: “mim 

não me afecta porque gosto de cuidar deles, eu acho que não me afecta…Na minha 

vida pessoal não me tem afectado…porque eu acho que quando uma pessoa faz o que 

gosta, com carinho e com amor, acho não existe consequências nenhumas”, referido 

pelo cuidador CFP02, na questão n.º 30. Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)eu 

encontro também a minha paz de espírito aqui com eles, de alguma forma eu não fico 

tão “sã”, mas por outro lado eles dão-me paz de espírito.” – CFP08-22. Outros 

exemplos: CFP01-12; CFP01-31; CFP01-32; CFP01-33; CFP01-38; CFP02-7; CFP02-

14;CFP02-15; CFP02-19; CFP02-30; CFP02-30; CFP02-39; CFP03-27; CFP03-

28:CFP03-29; CFP03-31;CFP03-33; CFP03-35;CFP03-36; CFP04-21; CFP05-20; 

CFP05-20; CFP05-26; CFP05-28; CFP06-19;CFP06-23;CFP06-26;CFP06-27; CFP06-

27;CFP07-7; CFP07-26; CFP07-28; CFP07-33; CFP07-34;CFP07-35; CFP08-4; 

CFP08-4; CFP08-5;CFP08-8; CFP08-9; CFP08-10; CFP08-17; CFP08-17;CFP08-17; 

CFP08-19; CFP08-19; CFP08-20 - CFP08-21;CFP08-23;CFP09-1; CFP09-5;CFP09-7; 

CFP09-23;CFP09-30;CFP10-19;CFP10-19; CFP10-24;CFP10-26. 

Tema 23 - Assumir a responsabilidade (20%) – descreve os esforços de 

reconhecimento do próprio papel no problema e concomitante tentativa de recompor as 

coisas. Por exemplo: “Prefiro fazer sozinha, eu levanto sozinha, não tem aqui uma 

utente que não consiga levantar, que não por na cadeira, fazer a higiene delas. Eu 

penso assim, no hospital você não tem tempo, ou você põe ou você vai chamar quem, 

geralmente no hospital até os enfermeiros ajudam as auxiliares, mas numa situação em 

que existe menos enfermeiros, você tem que colocar, acho que essa é a minha força, eu 

tenho que colocar,…então eu coloco ela, tenho que colocar, faço mais força nas 

pernas, e tenho que colocar…, referido pelo cuidador CFP03-26. Outros exemplos: 

CFP04-17; CFP04-17;CFP04-17. 

Tema 24 - Esperança/expectativa de cura no futuro (10%) – descreve os esforços de 

criação de um sentimento de esperança, explorando a tentativa de uma significação 

inclusiva. Por exemplo: CFP10-19. 

Tema 25 - Reorganização familiar (10%) – descreve os esforços de reorganização da 

estrutura familiar, em termos de tarefas, horários, funções. De forma a não 
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sobrecarregar em termos de responsabilidade um único elemento. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “Preciso, porque eu sou dona de casa, marido e dois filhos, tenho 

uma vida, saio do serviço vou para a faculdade, uma vida sempre a correr… aquela 

ajuda da lida de casa, só, alguma colaboração de todos, a divisão de tarefas”, definido 

pelo cuidador CFP04-16. 

Tema 26 - Planeamento do dia-a-dia (50%) – descreve os esforços cognitivos de 

estruturação e/ou planeamento do dia-a-dia  Por exemplo a seguinte afirmação:  “Eu 

costumo, sei aquelas utentes a que tenho que fazer, então já sei aquelas utentes que 

tenho que levar, que vai tomar o pequeno-almoço no refeitório, e as outras que se 

levantam mais tarde, eu costumo dar uma organizada, para ver aquelas que vou 

levantar primeiro, aquelas que tem fisioterapia, tem que descer, ou que tem consulta, 

então costumo dar uma organizada(…)”, referido pelo cuidador CFP03-19. Outros 

exemplos: CFP02-20;CFP04-17; CFP05-16; CFP06-14. 

Tema 27 - Reorganização/definição de prioridades (20%) – descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais de tentativa de restruturação. Por exemplo: “dá, algumas 

coisas são na própria hora, mas de manhã por exemplo, tenho as higienes, por vezes 

planeou-as, Tenho que geralmente, levá-las para comer a copa, não é, Mas por 

exemplo, se sei que aquela pessoa gosta de estar mais um bocado na cama, vou lava-las 

as outras e deixo aquela pessoa para ultimo. Isso já está ao meu critério, não preciso 

dizer nada à pessoa responsável superior. Planeio e vejo, por exemplo, se está mais em 

baixo e gosta de estar mais um bocado na cama e levanto outras, referido pelo cuidador 

CFP01-22. Outros exemplos: CFP08-12; 

Tema 28 - Tentativa de compromisso mal menor (80%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

alternativas, implicativas. Por exemplo as seguintes afirmações: “Precisamos dar a 

Desculpa e compreender a situação, uma vez que estão atingidos pela demência e que 

não estão em plenas faculdades mentais, próprias já, da idade…”, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.º 1. Outros exemplos: CFP01-12; CFP01-31; CFP01-

31;CFP01-34;CFP02-15;CFP02-20;CFP02-33;CFP04-22;CFP04-22;CFP04-22;CFP04-

23;CFP04-25;CFP04-27;CFP05-27;CFP07-31;CFP08-4;CFP08-7;CFP08-11;CFP08-

23;CFP09-1;CFP09-10. 
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Tema 29 – Evitamento (20%) – Descreve os esforços cognitivos e comportamentais 

desejados para escapar ou evitar o problema. Outros exemplos: CFP02-39; CFP07-32. 

Tema 30 - Afastamento (10%) – descreve os esforços cognitivos de desprendimento e 

minimização da situação. Por exemplo: “(…)passado 8 dias de eu estar aqui, eu quis-

me ir embora, nunca na vida eu imaginei, que o ser humano chega-se ao estado que 

enfim, eu nunca pensei, que as pessoas estivessem doentes e que, pronto uma doença 

qualquer, passado 8 dias quis me ir embora.” – CFP08-19 

Tema 31 – Minimização (50%) – descreve os esforços desenvolvidos do cuidador de 

racionalizar no sentido diminutivo as suas consequências ou a sua gravidade. Por 

exemplo: (…)que se fosse com uma pessoa normal, se calhar não aceitaríamos, mas… 

como vemos que as pessoas estão doentes, referido pelo cuidador CFP01, na questão 

n.º 1. Por exemplo: maior parte deles quando entram, eles não conhecem nada disto, 

não conhecem as pessoas, não conhecem a casa, não conhecem nada disto, portanto é 

normalíssimo que as pessoas fiquem agressivas, e que sejam agressivas.”, referido pelo 

cuidador CFP08-10; Ou a seguinte afirmação(…) eles continuam a ter as vivências 

deles, já tiveram a vidinha deles, já tiveram a casas deles, o seu emprego, agora 

ficaram novamente dependentes,(…)” – CFP09-2. Outros exemplos: CFP04-17, CFP04-

24;CFP04-25; CFP05-20. 

Tema 32 – Distracção (20%) – descreve os esforços desenvolvidos do cuidador para 

programar actividades de prazer, de valorização de actividades de recreação e lazer .Por 

exemplo: “(…)mas também vou ao meu ginásio, o meu jacuzzi, faço também a minha 

vida prazerosa,(…)”, referido pelo cuidador CFP03-36; CFP08-21. 

Tema 33 - Terapia não farmacológica (10%) – descreve os esforços desenvolvidos na 

tentativa de recompor e/ou minimizar as consequências: Por exemplo: CFP02-38; 

Tema 34 - Terapia farmacológica (20%) – descreve os esforços desenvolvidos na 

tentativa de recompor e/ou minimizar as consequências (p.e. fortificantes para o 

cérebro, ansiólitícos, antidepressivos, tranquilizantes, etc). Exemplos: CFP05-12; 

CFP09-16;CFP09-16. 

Tema 35 - Aspectos categóricos (30%) – relacionamento com os profissionais avaliados 

em termos categóricos como boas ou más. Exemplo das seguintes afirmações: “digo 
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com o medico tenho muito pouco relacionamento, porque faço poucas manhãs. O 

relacionamento é mais com os enfermeiros, nem tanto com os terapeutas, nem tanto 

com eles, mas tenho algum relacionamento e o que tenho é bom. Mas com as 

enfermeiras e com colegas, uma ou outra que não concorda com o que eu faço, ou eu 

não concordo com o que elas fazem, está a perceber…mas com os enfermeiros tenho 

um óptimo relacionamento, não pode ser melhor”., referido pelo cuidador CFP02-35. 

Outros exemplos: CFP01-40; CFP05-24; CFP05-25. 

Tema 36 - Monitorização e obtenção de resultados concretos (50%) - relacionamento 

contratual com os profissionais, com monitorização do cumprimento das suas 

funções/papel, e da obtenção de resultados concretos no tratamento, sendo avaliados em 

termos de poderes ou aptidões instrumentais específicos, que são apercebidos como 

sistematizados ou rotinizados. Por exemplo a seguinte afirmação: “em questões de 

saúde eles estão a par, e sabem de certos problemas, que nós achamos que é fácil, que 

é melhor. Se eles me disserem que tenho que deixar a pessoa na cama, ou porque está 

mais debilitada, ou assim, eu tenho que acatar, para mim pode parecer que está 

normal, mas se a partida o médico diz que aquela pessoa está mais debilitada. Eu tenho 

que fazer assim, coisas que não estão nas nossas mãos, e nós temos, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.º 23. Ou o seguinte exemplo: “mandam fazer alguma 

coisa, ou que é melhor para mim, eu tento fazer, tento ver se realmente é o melhor para 

mim e chego à conclusão que é”, referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 28. Ou 

ainda: “(…)gente é obrigado, eles passam isso para a gente… qualquer coisa que 

aconteça, tem que ser passado para eles, eu acho que é muito eficaz, entendeu, dá 

muita ajuda às auxiliares”, referido pelo cuidador CFP03-20. Ou ainda: “com psicóloga 

estive contacto uma vez… Eu tenho mais contacto é com os enfermeiros…o médico, 

raramente, nem todos o dia que ele está no piso…”, referido pelo cuidador CFP03-21. 

Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)eu gosto de fazer e dizer na cara de pessoa que eu 

fiz daquela maneira…Se vai resultar ou não, nós vamos ver, mas que esta sendo feito, 

pela minha parte exactamente como…”  , referido pelo cuidador CFP03-23. Outros 

exemplos: CFP01-24;CFP07-20: CFP05-23: 

Tema 37 - Aspectos Exploratórios (30%) – relacionamento exploratório com os 

profissionais com co-construção proposicional de significações sobre os processos de 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

522 

 

doença, e de processo de decisão quanto ao tratamento. Exemplos: CFP05-15; CFP05-

16; CFP05-16; CFP06-18;CFP10-15;CFP10-16. 

Tema 38 - Relacionamento contratual diferenciado (30%) - relacionamento com 

monitorização do cumprimento dos objectivos, decisões inerentes ao tratamento, sendo 

avaliado em termos de aptidões relativamente estáveis, mas que admitem actuações 

diferenciadas. Por exemplo: “familiares sempre que tem qualquer coisa, primeiro 

dirigem-se à auxiliar e depois é a auxiliar é que passa. ou então quando os problemas, 

a maior parte deles são problemas que as auxiliares podem resolver e quando não é do 

nosso foro, encaminhamos para, de quem é de, depende da especificidade do problema.  

Se for do foro médico encaminhamos para o medico, se for do enfermagem 

encaminhamos para o enfermeiro, e assim sucessivamente, mas a maior parte dos 

problemas nós conseguimos de resolver,” referido pelo cuidador CFP06-25; Outros 

exemplos: CFP08-14; CFP10-17; 

Tema 39 - aspectos relacionais sócio-emocionais (40%) - relacionamento mítico com 

os profissionais, com dependência emocional, transferência de afectos e significações, e 

balanceamento entre e identificação e rejeição, sendo avaliados em termos de 

sentimentos ou hábitos relacionais, que apresentam uma certa coerência e persistência. 

Por exemplo as seguintes afirmações:”perguntamos ao enfermeiro “olhe a dona fulana 

não esta bem, fica na cama, levantamos” e ele “levanta-se porque se ela não esta bem, 

se ficar na cama pior, tem mais probabilidade de contrair AVC´S se estiver deitado, e 

por ai fora”, embora nos custe, mas nós pára para pensar, realmente, se Ele já não 

está tão bem, se ficar na cama pior, pelo menos estão ali na sala… Embora alguns 

tenham a cabeça melhor que outros, não é, aquele convívio, embora para alguns não 

faça assim muita diferença, estão ali estão, querem ir embora para casa, querem….ou a 

filha não vem, estão mal disposta, o filho não vem… Mas sempre saem dos quartos, não 

estão naquele, entre as 4 paredes. Em relação aos que já estão acamados, é que eu não 

concordo muito, (…), referido pelo cuidador CFP04-19. Outros exemplos: CFP01-41; 

CFP03-34; CFP04-20;CFP04-26; CFP09-19; 

Tema 40 - Minimização/Menosprezo (30%) – descreve as significações dos cuidadores 

que descrevem a relação em termos de minimização/menosprezo. As seguintes 

afirmações: “Existe coisas que nós não concordamos, mas não temos voto na matéria e 
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temos que aceitar”, referido pelo cuidador CFP01-28; “(…)maior parte das pessoas 

pensa que nós estamos aqui, desculpe a expressão mas é um facto, estamos aqui para 

lavar rabos, essencialmente isso, e não é nada, porque principalmente porque nós 

estamos com utente, nós presenciamos, nós conhecemos o utente melhor do que 

ninguém, não haja a menor duvida.” Referido pelo cuidador CFP08-17. Outros 

exemplos: CFP04-20; CFP04-24. 

Tema 41 - Fornecimento de informação/Formação (60%) – descreve as significações 

dos cuidadores formais em relação ao fornecimento de informação e/ou formação.  

Exemplos: CFP02-8; CFP03-4; CFP04-3;CFP07-4;CFP09-6;CFP09-6;CFP10-2;CFP10-

3; CFP10-22; 

Tema 42 - Inexistência/insuficiência/ausência de apoio (10%) - descreve as 

significações dos cuidadores que traduzem a ausência, insuficiência de qualquer apoio, 

recomendações. Por exemplo: CFP05-16; CFP05-17; 

Tema 43 - Carência/Insuficiência de recursos (20%) descreve as significações 

relacionadas com a carência/insuficiência de recursos humanos. Preocupações dos 

cuidadores com a carência/insuficiência de recursos. Por exemplo: CFP02-15;CFP02-

20; CFP02-33; CFP09-1; CFP09-27. 

Tema 44 - Insuficiência de actividades (20%) – descreve as significações dos 

cuidadores formais primários que traduzem a insuficiência de actividades de 

envolvimento, ocupação do tempo, actividades físicas. Por exemplo a seguinte 

afirmação: ” mais actividades, físicas, eu acho mais actividades físicas, ou umas 

utentes, eu não sei, ou fazer uma revisão, agora que esta bom tempo, descer, mas eu 

acho mais actividades físicas, eu acho que eles ficam muito tempo sentado, numa sala, 

assistindo tv. Por mais que vá 30m uma terapeuta, 20m uma psicóloga, eu acho que 

eles ficam muito tempo”, referido pelo cuidador CFP03-32. Exemplos: CFP03-10; 

CFP03-11; CFP10-7; CFP10-7. 

Tema 45 - Identificação de incumprimento das recomendações por parte de outros 

profissional (10%) - descreve as significações dos cuidadores relacionadas com a 

avaliação negativa, i.e. o não cumprimento e/ou não adesão das recomendações dos 

profissionais. Por exemplo a seguinte afirmação: “nós não ficamos com os utentes todos 

os dias, com os mesmo utentes…hoje eu cuidei da sr DD tem um problema na mão, e 
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(…) Amanhã não estou com a sr DD, daqui a 3 dias…já aconteceu, eu não posso, tem 

que ser um tratamento intensivo, percebe, amanhã tem que se fazer a mesma,(…) não 

me estou a referir a uma colega em específico, mas colegas que não fazem.”, referido 

pelo cuidador CFP03-22. 

Tema 46 - Adesão parcial autonomia decisória (20%) - aspectos exploratórios com 

articulação entre as obrigações instrumentais, os sintomas vivenciados num contexto de 

autonomia decisória com integração das diferentes perspectivas. Por exemplo as 

seguintes afirmações:” Recomendações que temos que seguir à risca, outras que se não 

formem aplicáveis, vamos conversar, para ver qual é aplicável para o doente em 

questão”, CFP06-17. Outros exemplos: CFP08-15; 

Tema 47 – Adesão parcial aspectos instrumentais (50%) – a adesão depende das 

capacidades instrumentais para responder às suas exigências, sendo legitimadas pela sua 

utilidade objectiva: Por exemplo a seguinte afirmação: “(…)pequenas coisas que nós 

por vezes, fazemos porque vemos que a pessoa, não está capaz, ou assim, ou por vezes 

aquelas que não são estritamente necessárias, não é, mas é muito raro isso acontecer”, 

referido pelo cuidador CFP01-26; “vou adaptando, é assim, não vou dizer que sigo a 

risca, à risca. Casos em que Quando estou com pressa, não vou seguir à risca. Mas eu 

faço os possíveis, pois é o melhor para mim.”, referido pelo cuidador CFP02, na questão 

n.º 26. Outros exemplos: CFP01-28; CFP05-18; CFP07-23;CFP09-21.  

Tema 48 - Adesão parcial capacidades físicas e emocionais (10%) – depende da 

autoconfiança nas suas capacidades de realização custos físicos e emocionais. Por 

exemplo: “elas avisaram-me que ela não estava muito bem e aconselhar-me para a não 

levar…e eu com mais atenção nela, acabei por levá-la, porque achava que era 

importante para ela, para ver se distrai-a mais um bocadinho e melhorava…,” CFP05-

19; 

Tema 49 - Adesão total aceitação incondicional (50%) - adesão automática, a adesão 

ao tratamento é automática com total dependência das significações dos profissionais, 

legitimada pelo poder hierárquico: Por exemplo: “tento sempre fazer as recomendações 

que mandam os meus superiores, porque é assim são superiores, e sabe muito melhor 

que eu… Tento seguir à risca o que mandam fazer, porque tento fazer isso…penso que 

sim, nunca fui contra aquilo que me ensinam a fazer ou que me mandam fazer”, referido 
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pelo cuidador CFP02, na questão n.º 29. Por exemplo: CFP01-25; CFP01-27; CFP02-

29; CFP07-25; CFP09-22; CFP10-14. 

Tema 50 – Adesão total obtenção de resultados (50%) – legitimadas pela sua utilidade 

e na obtenção de resultados. Por exemplo: “Porque se calhar é a melhor maneira de 

fazer as coisas.”, referido pelo cuidador CFP02-23. Ou ainda a seguinte afirmação: 

Tudo o que falo com os enfermeiros eu aceito, entendeu, eu vejo que eles vão lá e… 

Porque eu olho e vejo que esta certo, não é, a maioria…peço a sua opinião para eles, 

porque muitos tem feridas, não é só cuidar deles, cuidar de outras maneiras, tem 

senhores que já tiveram problemas graves, muito delicados de ser cuidados, que 

demorava uma hora e tal, é bem complicado, ai tinha que seguir mesmo, (…)”, referido 

pelo cuidador CFP03-22.  Outros exemplos: CFP05-19;CFP07-22; CFP09-20; 

Tema 51 - Carência de cuidados/apoio especializados (10%) - descreve as 

significações relacionadas com as limitações e carência de cuidados especializados e/ou 

qualidade dos mesmos. Por exemplo as seguintes afirmações: (…)quando olhe para as 

noticias, ouço coisas aterradoras, não é, de lares, o que fazem às pessoas de 3ªidade, e 

isso preocupa-me imenso.”, referido pelo cuidador CFP08-18. Outros exemplos: 

CFP08-18; CFP08-18. 

Tema 52 - Identificação de atitudes de preconceito social e discriminação (40%) – 

descreve as significações relacionadas com a identificação de atitudes de preconceito 

social ou discriminação nos outros. Exemplo da seguinte significação: “Ficam assim, 

por vezes não a fazer pouco, mas quase a achar ridículo que a pessoa estar assim, não 

compreende que é normal a pessoa chegar aquele estado, e por vezes, e as vezes 

ficamos assim, (…)” referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 8. Outros exemplos: 

CFP03-8; CFP04-2;CFP10-4; CFP10-19; 

Tema 53 – Compreensão (30%) – descreve as significações do cuidador relacionadas 

com atitudes de compreensão da doença por parte de outros. Por exemplo: CFP02-

9;CFP05-5; CFP08-6; 

Tema 54 - Campanhas de informação (20%) – Descreve as significações do cuidador 

formal relacionadas com atitudes ao nível organizacional no sentido de 

esclarecimento/informação da doença. Por exemplo: “eu acho que hoje se fala mais da 

doença, do que antigamente, não me lembro de se falar tanto em Alzheimer, por 
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exemplo, ou da Parkinson com se fala hoje, mesmo na tv”, referido pelo cuidador 

CFP08-6. Por exemplos: CFP08-6; 

Tema 55 - Insuficiência de informação (20%) - descreve as significações do cuidador 

formal relacionadas com a insuficiência/disponibilidade de informação: “não o 

suficiente, se não tínhamos mais associações, acho que só temos uma, pois, eu vi 

algures na internet ou algures, deveríamos ter muitas mais,” referido pelo cuidador 

CFP08-6. Outros exemplos: CFP10-4; 

Tema 56 - Confusão/Incompreensão (20%) - descreve as significações do cuidador 

relacionadas com atitudes e comportamentos sociais de confusão/incompreensão em 

relação à doença: “ acho que não é bem aceite. Eu vejo isto, porque certas pessoas, 

quando pessoas vem visitar outras pessoas, que olham para outras, por exemplo, o 

utente, o familiar vem ver esse utente, não é, e olha para os que estão ao lado, não vê 

que os que estão ao lado que estão atingidos pela doença, não se apercebem, não 

compreendem que a pessoa está doente, tem falhas mentais, que é normal da doença”, 

referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 8. Outros exemplos: CFP09-8; CFP09-8; 

Tema 57 – Medo (10%) - descreve as significações dos cuidadores formais primários 

relacionadas com a identificação de reacções predominantes de medo, justificadas pelo 

desconhecimento da doença, pela antecipação da doença no futuro. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “(…)as pessoas têm depois, receio de desenvolver a doença(…)”, 

referido pelo cuidador CFP05-5; 

Tema 58 - Identificação de comportamentos negativos de outros profissionais (30%) - 

descreve as significações dos cuidadores relacionadas com a identificação de atitudes 

e/ou comportamentos negativos de outros profissionais. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “às vezes diz-se que eles, perderam a noção de tudo, já não sabem nada, as 

vezes colegas que dizem, já não faz nada, perdeu a noção de tudo.”, referido pelo 

cuidador CFP02-13; ”é não encontrar pessoas com capacidade para perceberem o 

trabalho em si. É um trabalho para além do humano, estamos a trabalhar com pessoas, 

utentes, que não são nossos, no fundo, mas acabamos por abraça-los como nossos. E 

hoje em dia, devido à situação, ao stress, as pessoas trabalham meramente porque 

precisam de trabalhar e isso Às vezes nota-se em certos elementos, embora haja muitos 

elementos que trabalham com gosto pelo trabalho e sabem que estão com um ser 
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humano nas mãos, não estou com um papel, não estou na secretaria, não estou arrumar 

caixas, isso é que me preocupa futuramente, ah…a capacidade do ser humano, terá 

para fazer essa grande diferenciação, entre o trabalho com objecto, e o trabalho com 

um doente., CFP06-21. Outros exemplos: CFP02-19;CFP02-20; CFP03-7;CFP03-7; 

Tema 59 - Confusão/Incompreensão (10%) - a significação predominante na vivência 

dos cuidadores de confusão/incompreensão em relação à condição. “ver as pessoas 

como elas estão, porque elas tem momentos, de não saber onde estão, nem o que 

fazemos e o facto, de por exemplo, de ver as minhas filhas e as minhas netas e já não as 

conhecer e de  já não as conhecer e não saber quem são, mete-me assim… acho que 

dever ser bastante confuso nas cabeças desta gente, porque estamos ao lado 

Observamos, mas não conseguimos pôr-nos lugar delas. Como é que não conseguem as 

pessoas, e ver as coisas que dantes viam, dantes… Isso é uma coisa que me coloca 

bastante confusa”, referido pelo cuidador CFP01-36 

Tema 60 - Antecipação da doença no futuro (40%) - significações relacionadas com 

aspectos associados à antecipação da doença no futuro. Preocupação quanto à 

antecipação da doença no futuro. Exemplo: “porque de hoje para amanha eu posso ter 

estes sintomas, não é. Ás vezes penso como é que será, por causa de alguém, talvez 

mais tarde, ou assim (…)”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 6. Outro 

exemplo: CFP01-34; CFP01-35;CFP03-3; CFP03-29; CFP04-21; CFP06-20. 

Tema 61 - Incerteza quanto ao futuro (10%) - significações relacionadas com a 

incerteza e dúvida quanto a futuro: Por exemplo: ”(…) na maior parte dos casos, até 

quando é que eles vão estar cá, (…), referido pelo cuidador CFP05-21.  

Tema 62 - Antecipação da incapacidade de confronto no futuro (10%) – significações 

relacionadas com antecipação da incapacidade de confronto no futuro. Por exemplo: 

“(…)preocupações é não saber, por vezes, se a pessoa esta super agressiva, está, não 

saber lidar, dar tudo de mim e ao mesmo tempo não conseguir fazer nada. Porque 

muitas vezes fazemos tudo e mais qualquer coisa, e chegamos ao fim e reparamos que 

não conseguimos fazer nada(…)” CFP10-20; 

Tema 63 - Percepção de ausência/insuficiência de suporte familiar (50%) - descreve as 

significações relacionadas com a avaliação negativa, i.e. da ausência/insuficiência de 
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suporte familiar. Exemplos: CFP02-31; CFP02-37; CFP03-12; CFP04-10; CFP05-11; 

CFP05-22; CFP09-12 

Tema 64 - Atribuição de controlo a si (60%) – descreve as significações dos cuidadores 

relativamente à atribuição de controlo no confronto com a doença e suas consequências. 

Exemplos: CFP01-09; CFP02-10; CFP02-11;CFP03-8; CFP04-7; CFP06-8; CFP10-5; 

Tema 65 - Atribuição de controlo parcial (20%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação à sua possibilidade de controlo parcial sobre a doença e suas 

consequências. Exemplos: CFP02-11; CFP05-5; 

Tema 66 - Atribuição de ausência de controlo (30%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação à sua ausência de controlo sobre a doença e suas consequências. 

Por exemplo: CFP07-9; CFP08-7;CFP09-11; 

Tema 67 - Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar (90%) – descreve as 

significações dos cuidadores formais primários de atribuição de controlo aos 

profissionais e familiares. Por exemplo: CFP01-13; CFP02-14; CFP03-11; CFP04-

9;CFP05-7;CFP06-9; CFP07-13; CFP08-9; CFP08-9;CFP09-11; 

Tema 68 - Atribuição de controlo aos medicamentos (30%) – descreve as significações 

dos cuidadores informais de atribuição de controlo aos medicamentos. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “controlo em si, só com medicação, não é, so com medicação é que 

se pode ter controlo nestas doenças.”, referido pelo cuidador CFP08-7. Outros 

exemplos: CFP08-7;CFP09-9;CFP09-14;CFP10-1; CFP10-7. 

Tema 69 - Atribuição de controlo aos familiares (50%) – descreve as significações dos 

cuidadores formais de atribuição de controlo aos familiares. Por exemplo: “eu sinto que 

é a família, a família seria muito importante, num caso assim…uma senhora, que a 

filha é muito querida, ela já esteve um progresso, que a filha vem, passeia com ela, ela 

nem comia sozinha, ela nem abria a boca, agora nós damos uma ajuda, mas ela 

consegue comer…O amor da família é primordial, acho que em tudo…”, referido pelo 

cuidador CFP03-12;“ tentam levá-lo sempre para fora, que é para não estarem tanto 

dentro da doença, (…)” CFP07-8. Outros exemplos: CFP01-13; CFP02-13; CFP06-5; 

Tema 70 - Influência negativa da família (60%) – descreve as significações em relação 

ao papel negativo da família sobre a doença e suas consequências (p.e. conflitos 
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familiares, afastamento). Por exemplo a seguinte afirmação: (…) a doença já não os 

deixe demonstrar, mas acho que isso Implica que muitas vezes, que eles tenham, fiquem 

como é que eu hei-de explicar, averbados, vá lá se quiser. Porque não sente a família, 

falta da família, falta de apoio que tem, acho que isso leva muito à decadência da 

pessoa e ao esquecimento” referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 2. Ou ainda a 

seguinte afirmação: “e o abandono da família, da Indiferença total, uma senhora durou 

semanas, derivado aos familiares a terem deixado aqui, que as pessoas estão aqui como 

se fossem despejadas, assim…pronto, e isso acho que a pessoa fica, deve fazer 

realmente…fazer mossa, dai as pessoas chegarem a este ponto em que as pessoas estão, 

eu acho..depois eles vão se esquecendo, vão…as coisas vão ficando para trás e…”, 

referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º3. Outros exemplos: CFP03-12; CFP05-11; 

CFP07-14; CFP09-12; CFP10-19 

Tema 71 – Institucionalização (20%) – descreve as significações em relação a 

consequências negativas da institucionalização (p.e alterações relacionais e sócio-

emocionais – afastamento de pessoas, espaços e objectos materiais significativas):” eu 

acho que as pessoas virem para a instituição, as pessoas que tem estas doenças, eu 

acho que isso as afecta um pouco… porque elas fogem do seu meio, eu é aquilo que eu 

noto, não é… Eu acho que isso tem muita influencia,…”, referido pelo cuidador CFP01, 

na questão n.º2. Ou ainda as seguinte afirmação: “(…) como a pessoa chega aqui, e a 

pessoa estar aqui é um factor que ajuda ainda mais ao agravamento da situação. 

Quando nos tiram do nosso habitat, não é, em casa acho que isso…é assim que vejo as 

coisas. As pessoas sentem-se completamente deslocadas”, referido pelo cuidador 

CFP01, na questão n.º5. Outros exemplos: CFP03-9; 

Tema 72 - Relação negativa com familiares (30%) – descreve as significações dos 

cuidadores que traduzem uma relação negativa com os familiares (p.e dificultam o seu 

trabalho) Por exemplo a seguinte afirmação: “(…)apesar de certas famílias tentarem, 

como é que hei-de explicar, dificultar o nosso trabalho e a nossa situação,(…)”, 

referido pelo cuidador CFP04-9; “Chega aqui, “ a barba do meu marido” vai logo ao 

gabinete dos enfermeiros, não esta a ajuda em nada”, referido pelo cuidador CFP04-9. 

Outros exemplos: CFP04-10; CFP07-8; CFP07-32; CFP09-29. 
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Tema 73 - Familiar recurso de informação (20%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a valorização da família como recurso de informação. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “(…) nós não os conhecemos, e ai a família é 

importante, que a família nos passe dados, o que eles gostam, o que não gostam, como 

gostam de ser tratados,  nós aprendemos com a família, isso é essencial”, referido pelo 

cuidador CFP08-9; CFP09-3; 

Tema 74 - Relação positiva com o familiar (30%) – as significações que enfatizam as 

relações positivas com os familiares. Por exemplo: CFP08-9;CFP09-29; CFP10-23; 

Tema 75 - Identificação de Sentimentos de culpa (10%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a percepção de auto-comiseração e desvalorização 

relacional por parte dos familiares. Por exemplo: “eles sentem Se um bocado culpados, 

porque não podem vir cá todos os dias, porque trabalham, é o filho que trabalha, a 

filha que trabalha e depois quando eles vem, existe isso muito connosco, ficam assim, 

assim, percebe assim como quem diz “se calhar gostava de estar a fazer isso ao meu 

pai, mas não posso infelizmente”, mas não chegam a ser mal educados, ou algo do 

género, não.”, referido pelo cuidador CFP08-9. Outros exemplos: CFP08-9; 

Tema 76 - Percepção de auto-eficácia (80%) – descreve as significações do cuidador 

que traduzem a confiança da sua capacidade de confronto com a doença, acreditar na 

sua competência, atribuída ao próprio, levará a resultados positivos. Sendo considerado 

pelos cuidadores uma diversidade e variabilidade de contextos. De acordo com as 

seguintes significação: CFP01-12; CFP01-12; CFP03-10;CFP04-8;CFP05-6; CFP06-8; 

CFP07-11;CFP08-8;CFP10-5;CFP10-6. 

Tema 77 - Tentativa de controlo incide sobre sinais indiferenciados (40%) - descreve 

as significações do cuidador formal primário que caracterizam a tentativa de controlo de 

sinais indiferenciados, os impulsos e sensações não podem ser controlados. O controlo 

depende da percepção de condições invariavelmente pouco diferenciadas, 

intuitivamente definidas. Por exemplo a seguinte afirmação: “ (…) compreendo o estado 

da pessoa um bocadinho, como já trabalhei estes anos todos. Nós tentamos controlar, 

compreendo a pessoa porque sei que a pessoa já não está, em plenas faculdades, dele 

já. Então nós temos de ajudar e aceitar, eu não posso lutar contra a pessoa, que está 

assim que Tem essas reacções. Porque a pessoa já não está realmente bem, tenho que 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

531 

 

antes pelo contrário, tenho que aceitar e ser compreensiva.”, referido pelo cuidador 

CFP01, na questão n.º 9. Outros exemplos: CFP01-16; CFP01-42; CFP02-1; CFP02-

11;CFP04-18; CFP05-14. 

Tema 78 - Tentativa de controlo incide sobre os aspectos relacionais e sócio-

emocionais (90%) - descreve as significações dos cuidadores informais que 

caracterizam a tentativa de controlo sobre os aspectos relacionais e sócio-emocionais. 

As necessidades instrumentais podem ser controladas, mas não as relacionais, no qual o 

controlo depende da existência de condições relacionalmente seguras. Por exemplo: “Se 

uma pessoa que esteja agressiva, eu pela minha parte não vou pela minha parte ajudar 

a pessoas estar agressiva, nem tenho que responder à pessoa. Porque eu acho que se 

deixar a pessoa em paz, se a pessoa está a ser violenta, e assim, se eu deixar a pessoa 

em paz, dá-me a sensação que ela se acalma. Se responder à pessoa, não é, por acaso á 

uma caso assim, seu responder mais irritada fica, não é… tento me afastar, ou assim a 

minha presença ao pe dela, mas não responder e não…porque se responder mais ela 

fica mais agressiva, tendo calma, não dizendo nada, isso ajuda…”, referido pelo 

cuidador CFP01, na questão n.º10. Outros exemplos: CFP01-11; CFP01-15; CFP02-16; 

CFP02-17; CFP03-8;CFP03-10; CFP04-19: CFP05-5;CFP05-6; CFP05-9;CFP06-5; 

CFP06-18;CFP07-15; CFP09-3; CFP09-10; CFP09-10; CFP09-14;CFP10-1; CFP10-

3;CFP10-5. 

Tema 79 - Tentativa de controlo em relação aos aspectos instrumentais (40%) – 

descreve as significações dos cuidadores dirigidas sobretudo às funções orgânicas e 

hábitos funcionais. Os impulsos podem ser controlados, mas não as necessidades 

instrumentais, sendo que o controlo depende da existência de condições 

instrumentalmente seguras. Exemplos: CFP01-21; CFP02-20;CFP03-12; CFP09-1; 

Tema 80 - Tentativa de controlo incide nos aspectos orgânicos e psíquicos 

diferenciados (30%) – descreve as significações dos cuidadores dirigidos sobretudo nos 

sistemas orgânicos e psíquicos diferenciados, sendo o controlo dependente da existência 

de condições epistemológicas seguras. Por exemplo: CFP02-14; CFP06-18; CFP08-

2:CFP08-7; CFP08-7. 

Tema 81 - Tentativa de controlo incide nas transformações fisiológicos e psíquicos 

integrados (10%) – descreve as significações dos cuidadores dirigidos a uma 
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coordenação e integração dos diversos sistemas (fisiológicos e psíquicos). Por 

exemplo:“há quadros mais profundos, mas esses são doentes vegetativos, a pessoas 

não se manifesta, nós é que temos que estar atenta aos pequenos sinais, pequenos 

gestos”, CFP06-11. 

Tema 82 - Recolha de informação (20%) – descreve a recolha de informação 

indirectamente – com recurso a outras pessoas. Por exemplo: CFP07-5; CFP08-5; 

Tema 83 - Auto-controlo (20%) – descreve os esforços de regulação dos sentimentos e 

dos comportamentos. Por exemplo a seguinte afirmação: a minha presença ao pé dela, 

mas não responder e não…porque se responder mais ela fica mais agressiva, tendo 

calma, não dizendo nada, isso ajuda…”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 

10. Outros exemplos: CFP01-15;CFP06-7; 

Tema 84 - Valorização de actividades instrumentais (30%) – descreve as significações 

relacionadas com actividades instrumentais que promovem o bem – estar e prazer. 

Exemplos: “agora vamos lá para fora, ver o jardim, então”, chegaram mais felizes, 

chegaram com uma auto-estima melhor…então acho que temos que mexer com a auto-

estima deles, entendeu passar um batom, pentear, pôr uma, sabe, então acho que isso é 

bom, você vê a diferença, você vê mesmo a diferença”, referido pelo cuidador CFP03, 

na questão n.º 8. Outros exemplos: CFP05-9;CFP05-14;CFP09-13. 

Tema 85 - Valorização das actividades de recreação e lazer (30%) – descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com a realização de actividades de recreação 

e lazer: “Vamos passear, quer ir ver o sol, uma noite, o sr CC, queria sair, eu fumo, 

pedi autorização à enfermeira, desci com ele, 5 a 10 minutos ele subiu mais aliviado”, 

referido pelo cuidador CFP03-10. Outros exemplos: CFP05-8;CFP05-9;CFP05-

14;CFP05-15;CFP10-5. 

Tema 86 - Reforço da atmosfera relacional (30%) – descreve os aspectos 

comunicacionais de reforço comunicacional, gestos e expressões emocionais. Por 

exemplo: “e nós com a nossa paciência, com a calma e com uma voz pausada, temos 

que explicar que a pessoas não está,, referido pelo cuidador CFP06-5; tudo uma 

estratégia de som, de voz, e de paciência”, referido pelo cuidador CFP06-5. Outros 

exemplos: CFP07-18; CFP10-6; 
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Tema 87 - Valorização do Humor (70%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com a valorização do humor. Por exemplo a seguinte afirmação: “Sou um 

bocadinho para a brincadeira, e eu tenho notado nestas pessoas que se eu brincar, Que 

as pessoas vão atrás, tento brincar, tento Rir-me, e pronto… expressiva, expansiva e 

tento brincar, ser brincalhona… Tento brincar, tento pronto… tento ser assim 

bonacheirona”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 14. Outros exemplos: 

CFP02-2; CFP03-9; CFP03-16; CFP04-7;CFP07-16; CFP07-32; CFP08-10; CFP08-10; 

CFP09-31. 

Tema 88 - Valorização da manutenção da autonomia (40%) - descreve as significações 

dos cuidadores relacionadas com os aspectos de valorização da manutenção da 

autonomia e funcionalidade. Por exemplo: “Nos é que escolhemos a roupa, aquelas 

pessoas que não falam e que a gente tenta ver mais ou menos… Aqueles que falam, 

mesmo que algumas, que nos pensamos que estão bem, mas que não estão, “então o 

que quer vestir”, abrimos o roupeiro, algumas que não se decidem, eu digo algumas, 

porque existe mais senhoras do que senhores, “olhe e se vestir esta blusa, gosta”, e ela 

“ah a menina é que sabe”, E eu “A menina é que sabe, não, a senhora é que tem de 

dizer” “posso vestir uma que a senhora  até não gosta”, referido pelo cuidador CFP04-

9; Ou ainda a seguinte afirmação: “Pergunto sempre se esta confortável, e ele diz que 

sim, se não for, usando a sinalética, seja lá como for”., referido pelo cuidador CFP08-

7; Ou ainda: (…) que tentar incentivá-los, pessoas que conseguem, lá do outro lado um 

senhor que consegue abotoar os botões da camisa, melhor que eu, os da camisa, (…), 

referido pelo cuidador CFP09-10; CFP03-10;CFP09-10. 

Tema 89 - Valorização do diálogo/comunicação (30%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a valorização da comunicação. Exemplos: CFP03-10; 

CFP03-13; CFP07-16; CFP09-13. 

Tema 90 - Alteração dos estímulos do meio (10%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a alteração de estímulos exteriores que reforçam o 

comportamento desadaptativo, CFP06-18. 

Tema 91 - Não fazer muitas perguntas (20%) – descreve as significações relacionadas 

com competências instrumentais no confronto com a doença. Por exemplo: CFP03-13; 

CFP04-11 
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Tema 92 - Sugestão de verbalizações contrárias (20%) - sugestão de verbalizações 

contrárias, alternativas. Por exemplo: “Tenha calma…”, CFP09-13. Outro exemplo: 

CFP10-5. 

Tema 93 - Não contrariar/insistir (50%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com aspectos instrumentais, neste caso, não contrariar/insistir com o 

comportamento da pessoa a quem presta cuidados. Outros exemplos: CFP01-09;CFP03-

10; CFP04-11; CFP04-12; CFP04-17; CFP09-1;CFP10-5; 

Tema 94 - Validação da expressão emocional (40%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionados com aspectos de validação emocional e facilitação de expressão 

emocional. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…)naquela hora de querer prender, é 

pior, entendeu, é como criança, se Segurar, e prender, ou você deixa espernear e 

berrar, e depois vamos lá e conversa, não é… Ou senão você vai ficando gritando o dia 

inteiro, e não pode”, referido pelo cuidador CFP03, na questão n.º 10. Outros exemplos: 

CFP08-10;CFP09-13; CFP10-5; CFP10-20. 

Tema 95 - Envolvimento/explicação (20%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com aspectos de envolvimento/explicação do seu comportamento, por 

exemplo em tarefas de higiene, escolha de vestuário, alimentação. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “aqui você vai à casa de banho e para fazer as suas necessidades”, 

“Aqui tem que pentear o seu cabelinho”, referido pelo cuidador CFP03-2; “Eu falo com 

eles “Tenta-me a ajudar eu vou dar para senhor, e senhor faz a barba”,“ah as eu não 

quero porque dói”, referido pelo cuidador CFP03-13. Outro exemplo: CFP10-5;CFP10-

5; 

Tema 96 - Reforço verbal (10%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas a reforço verbal. Por exemplo: CFP09-13; 

Tema 97 - Afastamento temporário (10%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionados com o esforço comportamental de afastamento temporário. Por exemplo: 

“se deixar a pessoa em paz, se a pessoa está a ser violenta, e assim, se eu deixar a 

pessoa em paz, dá-me a sensação que ela se acalma”, referido pelo cuidador CFP01, na 

questão n.º 10. Outros exemplos: CFP01-18; 
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Tema 98 – Indiferença (10%) – descreve as significações dos cuidadores relacionados 

com o confronto desadaptativo com a doença. Exemplos: CFP01-16; 

Tema 99 - Prevenção/Segurança/Vigilância (30%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com aspectos de prevenção e segurança de acidentes e 

vigilância dos comportamentos. Exemplos: CFP09-25; CFP02-17; CFP02-20; CFP06-

11; 

Tema 100 - Confronto com a realidade (10%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com o confronto adaptativo com a doença, baseado no 

confronto/testagem com a realidade. Por exemplo: CFP09-13; 

Tema 101 - Aceitação incondicional (30%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com a necessidade de aceitação incondicional, de disponibilidade e 

compreensão relativamente aos comportamentos e expressões verbais, físicas e/ou 

emocionais da pessoa demenciada. Por exemplo: CFP01-9; CFP08-10; CFP01-11; 

CFP03-2. 

Tema 102 – Distracção (40%) – desvio da atenção para outro aspecto. Por exemplo: 

“Olhe a flor”, distrair, entendeu, começar a distrair, não deixar que ele não se focalize 

naquele momento (…)”, referido pelo cuidador CFP03-14. Outros exemplos: CFP03-

10;CFP07-18;CFP09-3;CFP10-5. 

Tema 103 - Reformulação/minimização (40%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a reformulação/minimização de comportamentos e 

expressões verbais e físicas e de pensamentos da pessoa a quem presta cuidados. Por 

exemplo: “(…)que estar dialogando com eles “Deus me livre, eu sou mãe, olhe mas por 

amar o meu filho prefiro que ele me coloque num lugar deste, que tem as auxiliares”, 

entendeu, eu tento mostra e elas acabam por concordar. Ou, por exemplo a seguinte 

afirmação: “E toda a gente trabalha, mesmo que a senhora estivesse na casa do seu 

filho” porque muitas falam nos filhos “tivesse com os seus filhos, eles não podiam, tem 

que trabalhar” “eles já tem os filhos, e até bisnetos”, então elas começam a pensar na 

grande confusão”, referido pelo cuidador CFP03, na questão n.º9. Por exemplo: CF03-

9; CF04-7; CF07-17;CF09-1; CFP09-10. 
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Tema 104 – Relaxamento (10%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com o confronto com a doença, nomeadamente a utilização de estratégias 

de relaxamento. Por exemplo: “Deixá-los os mais confortáveis, com pomadas”, referido 

pelo cuidador CFP08-7; Outros exemplos: CFP08-7; 

Tema 105 - Exploração de alternativas (40%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a procura e/ou explorações de alternativas de confronto: “ 

não querem comer, então pronto tentar insistir de uma maneira que não seja forçado, 

que nem criança, que seja uma obrigação, que tem que comer, se não comer não vai 

ganhar doce” – contrato comportamental – CFP03-13; Ou a seguinte afirmação: “ um 

cuidado que nós cuidadores temos que dirigir ao doente, nunca ignorar o problema, 

não é isso que eu quero dizer, não se ignora, mas procuramos soluções que Às vezes 

nós sabemos, quer falar com a mãe, mas eu não sou a mãe, a mãe é para essa pessoa é 

uma pessoa que está ao lado, então vamos pôr essa pessoa a conversar, por vezes o 

doente acalma.”, CFP06-5;  “chamar outra pessoa, a pessoa quer a família, mas não 

identifica a família, ou apresentar outra pessoa como a família, e a pessoa já aceita 

interagir com esse segundo elemento, pensando que esta a falar com a família.”, 

CFP06-5; “ sr XXX, acaba por dizer “vamos lá que eu depois dou-lhe um docinho” – 

contrato comportamental – CFP07-16. Outros exemplos: CFP10-9; 

Tema 106 – Descentração (60%) – movimento de abertura à perspectiva do outro. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “(…)porque eu normalmente quando estou com esse 

doente, eu não existo. Existo, mas não, a minha existência não é, para ai chamada, 

estou com esse doente, estou preso com esse doente(…)” CFP06-7; “Procurar entende-

lo, estar com ele, e ouvi-lo, as vezes, eles precisam mais é de ser ouvidos”, CFP06-7. 

Outros exemplos: CFP03-13; CFP04-11; CFP04-12; CFP08-10;CFP09-3; CFP09-13; 

CFP10-5. 

Tema 107 – Posicionamento (20%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com o posicionamento da pessoa a quem presta cuidados. Exemplos: 

CFP02-20; CFP02-20; CFP04-9; CFP04-19; 

Tema 108 - Apoio instrumental (100%) – descreve a existência de ajudas práticas e de 

ajudas técnicas, por exemplo de enfermagem; de fisioterapia; de terapia ocupacional; da 

psicologia) bem como o apoio em tarefas de higiene e na preparação. Por exemplo a 
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seguinte afirmação: “ (…) da terapeuta, de nos ensinar a fazer as mudanças de um lado 

para o outro, por vezes podemos estar a prejudicar a nós próprias (…)”, referido pelo 

cuidador CFP02, na questão n.º 25; “(…)que nos vai dar a base de como é que vamos 

reagir(…)”, CFP06-4. Outros exemplos: CFP01-39; CFP02-19; CFP02-22; CFP02-23; 

CFP02-33; CFP03-18; CFP03-22; CFP03-26;CFP03-33;CFP03-33; CFP04-10;CFP04-

17;CFP04-19; CFP05-13; CFP05-23; CFP06-4; CFP06-13; CFP06-23; CFP06-

24;CFP07-6; CFP07-31; CFP08-4; CFP08-4; CFP08-10; CFP09-4; CFP09-18; CFP09-

28. 

Tema 109 - Apoio emocional (20%) – descreve a existência de apoio emocional, p.e., 

ter alguém com quem conversar sobre as experiencias, dificuldades, preocupações. 

Alguém que escute, compreenda e com quem possa desabafar, concomitantemente de 

sentir a necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada e apreciada. Por exemplo: 

“(…)nós aqui fazemos jantar, vamos a casa uma das outras, falamos, só o facto de 

falar Às vezes já, não é. Falamos sobre as situações,(…)”, CFP08-22. Outros exemplos: 

CFP08-21; CFP10-22; 

Tema 110 - Alterações de cognitivas (20%) - descreve os problemas/dificuldades 

encontradas relacionadas com alterações cognitivas (p.e. alterações de compreensão e 

esquecimentos). Por exemplo: “Nós estamos a tentar falar para estas pessoas e elas 

não nos escutam, porque elas não conseguem já perceber, embora estejam ali, Elas por 

vezes não conseguem perceber o que nós estamos a dizer. É difícil porque nós estamos 

a tentar convence-las Para bem delas, por exemplo para ir almoçar, e elas não, para 

elas não está bem.”, referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 17. Ou ainda a 

seguinte afirmação: “Eu acho que é mais eles esquecerem-se,(…)” , referido pelo 

cuidador CFP04-14. Outros exemplos: CFP04-15;  

Tema 111 - Alterações emocionais (30%) – “de vez em quando dias em que quer ir se 

embora, que quer ir se embora… já chegou na janela do quarto e assim para se ir 

embora” CFP02-16. Outros exemplos: CFP07-17; CFP018. 

Tema 112 - Problemas comportamentais (60%) – descreve os problemas, dificuldades 

encontradas pelo cuidador (p.e. agitação, comportamentos agressivos verbal e/ou 

físicos, comportamentos de oposição na realização das avd, delírios persecutórios; 

alucinações): “quando aquelas pessoas que não param, que caem e que não podem 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

538 

 

ficar de pé, não podem ficar um momento sozinhas, de fazer uma anarquia”, - agitação, 

referido pelo CFP03-14; “O mais difícil é quando eles estão na fase mais agressiva, às 

vezes acontece, por exemplo, da esposa ir embora “porque que eu não vou, porque é 

que não me deixa ir embora”, “quero sair dessa porta” e tem que o convencer que não 

pode sair pela aquela porta, tem que ficar aqui dentro, então de qualquer maneira esse 

caso é muito difícil… Quando você vê que a pessoa quer ir, e que vai lutar contigo de 

todas as maneiras….” – agressividade - referido pelo cuidador CFP03-15. Outros 

exemplos: CFP03-31;CFP04-9;CFP04-18;CFP04-23;CFP04-23; CFP04-25;CFP04-26; 

CFP07-15; CFP07-15; CFP08-10; CFP09-13; CFP09-14;CFP10-5; CFP10-6; CFP10-9. 

Tema 113 – Crises (20%) – descreve as significações do cuidador relacionadas com as 

crises de saúde. Por exemplo a seguinte afirmação: “ alturas, do dia e da noite, era 

horrível ver o senhor naquele estado, ele dizia-me “oh X bata-me nas pernas que isto 

vai começar”, efectivamente era horrível, a estar a viver aquilo com o senhor, e eu 

tinha que lhe a bater assim nas pernas, para ver se os músculos, ficavam mais… era 

difícil viver essa situação, porque até era um senhor que ainda era novo, eu ajudava o 

senhor, batendo nas pernas, no músculos, até aquilo passar. Eu as vezes dizia-lhe “oh 

sr X eu não estou a magoa-lo?”, e ele dizia-me “não bata, bata com força”, era a 

forma de nós conseguirmos.”, referido pelo cuidador CFP08-7. Outros exemplos: 

CFP09-10. 

Tema 114 - Revelação da morte de um utente – perguntas inoportunas (10%) – 

significações relacionadas com aspectos associados à revelação da verdade do processo. 

“Mas se for alguém que já morreu, por exemplo, eu nunca digo, primeiro porque não 

sei como vai reagir, não,(…)” referido pelo cuidador CFP04-20. Outros exemplos: 

CFP04-20. 

Tema 115 - Necessidade de apoio psicossocial (30%) – descreve as necessidades 

sentidas pelos cuidadores de ter alguém com quem conversar sobre as experiencias, 

dificuldades, preocupações. Alguém que escute, compreenda e com quem possa 

desabafar, concomitantemente de sentir a necessidade de ser reconhecida, de ser 

valorizada e apreciada. Actividades de relaxamento. Exemplo da seguinte afirmação: 

“(…) nós devíamos ter ajuda psicológica ou de um psiquiatra(…)”, referido pelo 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

539 

 

cuidador CFP02-12. Outro exemplo: CFP02-34; CFP02-36;CFP03-11;CFP03-11; 

CFP08-19;CFP08-19. 

Tema 116 - Necessidade de tempo (40%)  – descreve a necessidade de o cuidador mais 

tempo disponível para atender às necessidades relacionais e sócio-emocionais dos 

utentes Exemplo da seguinte afirmação: “(…) aquelas pessoa que gostam que nós 

falemos com ele, não é, eles necessitam de falar….mas gostava de falar com eles, mas 

sei que tenho aquela pessoa à espera. E eles precisavam de mais atenção”, referido 

pelo cuidador CFP02, na questão n.º 33. Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)só se for o 

tempo, que não estica mais, queria era ter mais tempo, para estar com eles, isso era o 

que eu gostaria. Um dia em vez de só poder de estar com 20 ou 30 poder estar com 

todos um bocadinho, é o tempo.”, CFP06-22. Ou ainda: “que de certa maneira por 

andar distraída, de um lado para o outro, que não ligue a um ou a outro, que eles não 

levem a mal, que esteja sempre um bocadinho atenta para os problemas deles, para os 

sentimento(…)”, CFP05-21. Outros exemplos: CFP07-29; CFP07-30. 

Tema 117 - Necessidade de informação e de formação (30%) - descreve a necessidade 

de o cuidador de informação acerca dos serviços disponíveis, ou formação visando a 

aquisição de conhecimentos práticos (i.e. levantar uma pessoa, cuidar da sua higiene 

pessoal, vesti-la, etc) e conhecimentos acera da própria doença (causas, evolução, 

tratamentos, etc.) Exemplos: CFP02-12;CFP02-12; CFP09-24;CFP09-25;CFP09-

28;CFP10-8. 

Tema 118 - Restrição/interferência na vida pessoal (20%) – descreve as significações 

dos cuidadores relacionados com a percepção de restrição/interferência da vida pessoal, 

abdicando e/ou impossibilitado de outros aspectos Por exemplo: CFP06-26; CFP08-21. 

Tema 119 - Limitações de bem-estar físico e emocional (80%) – Descreve as 

significações do cuidador formal que traduzem a percepção subjectiva de mal-estar 

psicológico e de morbilidade física. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)tenho andado 

sem paciência, (…) Ultimamente tenho andado a sentir um bocado cansada(…), 

referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 38. Por exemplo a seguinte afirmação: “cá 

entrei éramos muito reduzidas inclusive o meu bebe, que tem 6 anos, nasceu de 29 

semanas, tive uma gravidez de alto risco por causa deste trabalho e as pessoas eram 

muito individualistas, ninguém ajudava ninguém”, referido pelo cuidador CFP04-17; 
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Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)não andava bem, andava exausta, esgotada”, 

CFP08-19. Outros exemplos: CFP01-20; CFP01-37; CFP02-1;CFP02-8; CFP02-

12;CFP02-18;CFP02-18; CFP02-30; CFP02-30; CFP02-34; CFP03-10;CFP04-

22;CFP04-22; CFP04-23; CFP04-23;CFP04-25;CFP04-25; CFP04-27;CFP04-

27;CFP05-21; CFP08-1; CFP08-12; CFP08-19; CFP08-21; CFP09-15; CFP09-

16;CFP10-20. 

Tema 120 - Interferência na vida familiar/social (10%) – descreve as significações dos 

cuidadores que traduzem a modificação em aspectos distintos, por exemplo nas relações 

conjugais.. Por exemplo: (…) levava sempre os problemas do serviço para lá, enfim, 

houve uma vez ele disse-me “basta, mas basta mesmo, não voltas a falar do CR”, 

porque eu levava os problemas todos para casa.” referido pelo cuidador CFP08-19; 

Tema 121 – Revolta (10%) - descreve as reacções das pessoas demenciadas no 

confronto com a realidade da doença.” outras senhoras que não, que querem continuar 

a fazer tudo sozinhas, e que ao não conseguir, revoltam-se”, referido pelo cuidador 

CFP09-1. 

Tema 122 - Consciência fechada (10%) – descreve as significações no qual os 

cuidadores estão relutantes em comunicar a verdade do processo, no qual a pessoa 

doente é o único a não reconhecê-la. Exemplo da seguinte afirmação: “(…)dona AA, até 

hoje ainda não sabe que a companheira morreu, porque elas eram muito, a filha é que 

pediu, os familiares pediram para dizer…Ela foi perguntando, foi perguntando nos 

dissemos que a colega que estava no hospital muito mal, e nunca mais perguntou… Se 

calhar foi o melhor, não sei, os familiares sabem porque é que pediram”, referido pelo 

cuidador CFP04-20. Outros exemplos: CF04-20; 

Tema 123 - Sobreposição de responsabilidades/preocupações familiares (20%) – 

descreve as afirmações relacionadas com a sobreposição de 

responsabilidades/preocupações familiares “Eu se venho de manha, tento a noite fazer o 

jantar, pois tenho que pensar no marido, nos filhos, Tenho que pensar neles, fazer o 

jantar para eles.”, referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 38. Por exemplo 

(aspectos familiares): “As vezes existe coisas que preciso de ajuda, mas também não se 

relaciona com o trabalho, também relaciono com a minha vida pessoal. Porque lá fora 

nos também temos os nossos problemas, ainda à pouco estava a falar dos meu filhos, 
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porque Às vezes é difícil nós gerirmos”, referido pelo cuidador CFP02, na questão n.º 

39. Outros exemplos: CFP04-16. 

Tema 124 - Actividades de vida diária (70%) - descreve as tarefas de acompanhamento 

nas actividades de vida diária. Exemplos: CFP01-21; CFP02-20; CFP03-19; CFP04-7; 

CFP04-18;CFP05-14; CFP07-15; CFP09-18; 

Tema 125 - Acompanhamento a consultas (30%) – descreve as tarefas diárias, 

nomeadamente de acompanhamento a consultas. Exemplos: CFP01-21;CFP03-

19;CFP04-18. 

Tema 126 - Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais (90%) – 

descreve as significações dos cuidadores formais é associada à valorização das 

actividades relacionais e sócio-emocionais. A experiencia invariavelmente intensa, 

emerge dos sentimentos de valorização relacional, (p.e. preocupação com o sofrimento 

da pessoa a quem presta cuidados, identificação emocional, etc…). Por exemplo: “A 

nossa presença, com eles ao pé deles, acho que se mostrar que estamos ao pe deles, a 

nossa presença É o fundamental para eles, eles saberem que nós estamos ali. Se a gente 

sentar um bocadinho ao pé delas e conversar ou pegar no braço e levá-las até ao fim 

do corredor. A pessoa fica totalmente logo diferente, a pessoa fica logo melhor. Acho 

que a companhia, a nossa presença, nesta gente é fundamental, Estarmos ali com eles, 

referido pelo cuidador CFP01, na questão n.º 43; “(…)que ter muito dialogo, muita 

paciência e ter carinho, acho que o principal é o amor…ter assim um beijinho, uma 

coisa que quebre o gelo deles, que se sintam mais aconchegados, não se sintam no 

hospital ou num lar, entendeu…Eles muitas vezes não sabem identificar, se esta num 

hospital, se esta num lar, o que é…entendeu, acho que é assim, quebrar esse gelinho, 

auxiliares…brincar, sentar, as vezes a gente dança para eles, pega um e vai dançar, eu 

acho que é quebrar esse gelo, acho que faz bem para eles, acho que só tem a 

acrescentar, ficar também um monte de auxiliares tipo robô, assim não mexendo, não 

brincando, não tendo contacto pessoal com eles, acho que assim não funciona, tem que 

agitar mesmo eles, pegar, rir, e fazer alguma alegria para eles…, referido pelo 

cuidador CFP03-37; (…)merecem aquela atenção, merecem ser percebidos, não é, nós 

tentarmos percebemos que eles estão naquele estado, CFP04-22; “(…)dar-lhes apoio, e 

dar-lhes um bocadinho de carinho,(…) CFP05-22; “(…)muitas vezes é a nossa posição 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

542 

 

perante o doente, a nossa forma de estar, eles não saem daqui, estão sempre aqui 

dentro,  somos nós, a primeira pessoa que eles vêem, somos nós, não é. Somos, claro 

que todos as pessoas da equipa são importantes, mas a primeira pessoa que eles 

procuram é a auxiliar, a auxiliar é que a acorda de manha que lhes dá banho, a 

auxiliar que lhes dá de comer, auxiliar que os deita, auxiliar que os acompanha. 

Portanto, a única estratégia é estarmos presentes, não vejo, estarmos sempre presente 

com eles: CF06-10; “(…)mas existe coisas que nós não podemos controlar, temos que 

dar uma certa liberdade, também não podemos deixar, que eles fiquem sempre ali, são 

pessoas que ali estão, apesar da doença…temos que deixar uma certa liberdade, ai de 

cada um de nós andar a atrás deles, que é quase impossível., CFP09-26; Ou ainda 

significações dos cuidadores relacionadas com o sofrimento dos utentes. Preocupação 

nomeadamente em relação ao sofrimento. Por exemplo: “Preocupa-me vê-los sofrer não 

gosto muito, o sofrimento deles, acho que sim é o que mais preocupa”, referido pelo 

cuidador CFP02, na questão n.º 32. Identificação emocional, por exemplo: “Pronto tem 

aqui pessoas que parecem tias minhas, entendeu eu olho e digo “nossa, parece com a 

com a cara da tia XX”, que coisa gente”, referido pelo cuidador CFP03-29; “ (…) o que 

eu digo, eu vejo eles a minha mãe, de maneira que eles são os meus meninos, (…)” 

CFP04-22. Outros exemplos: CFP07-12; CFP09-31; CFP10-8. 

Tema 127 - Turnos (20%) – descreve as questões relacionadas com aspectos 

organizacionais, nomeadamente os turnos e subsequente o n.º de horas Exemplos: 

CF02-03; CF09-16; 

Tema 128 – Imprevisibilidade/flutuações do comportamento/acontecimentos (40%) – 

descreve as dificuldades/problemas encontrados relacionados com a 

imprevisibilidade/flutuações dos comportamentos e/ou acontecimentos. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “nesta profissão as coisas estão sempre  a acontecer, não é, as 

vezes nós temos que parar, de fazer o que estamos a fazer, para ir fazer uma outra 

coisa, qualquer. E a outra coisa pode ser uma pessoa que neste momento esta a 

precisar de mais cuidado do que a outra, quer dizer que aquilo que eu tinha projectada, 

em fazer, voltou para trás, não pode ser, porque uma pessoa acaba-se por perder, no 

meio disto tudo, e a acaba por nem sequer sentir-se realizada, eu não gosto, CFP08-12. 

Outros exemplos: CFP09-27; CFP08-12; CFP04-23; CFP09-4; CF02-03. 
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Tema 129 - Contrato de trabalho (10%) – descreve as questões relacionadas com 

aspectos organizacionais, nomeadamente o contrato de trabalho. Por exemplo: “ o 

contrato de trabalho, eu trabalho numa firma, não sou da casa. Esta firma, é recibo 

verde, eu fico preocupada,( …), não pode ter uma doença, não pode ter nada, se 

trabalhar ganha, se não trabalhar.”, referido pelo cuidador CFP03-30. 

Tema 130 - Necessidade de cuidados contextualizados (20%) – descreve a necessidade 

de cuidados contextualizados. Por exemplo: “ Eu já sei porque sou do piso, e se vier 

outra colega não sabe, por exemplo… não estou a dizer que a colega não sabe 

trabalhar, mas ainda não os conhece…, referido pelo cuidador CFP04-9; “(…)que a 

maioria dos doentes que aqui estão, são diferentes dos doentes de outros pisos, embora 

nos outros pisos também há, CFP04-22; “(…)de utente para utente existe doenças 

diferentes e nós a maneira de proceder, a maneira de falar tem que ser completamente 

diferente, não… por exemplo, suponhamos um senhora que tem nós temos aqui que tem 

um braço e um perna partida, nos temos que tratar dela de maneira diferente do que 

seja uma pessoa com Alzheimer ou Parkinson, não tem nada a ver é completamente 

diferente…”, CFP04-1. Outros exemplos: CFP10-3;CFP10-3; 

Tema 131 - Preservar a privacidade (20%) – descreve a necessidade de preservar a 

privacidade da pessoa a quem presta cuidados. Por exemplo: “(…) que estão acamados 

a gente pode levantar para eles não estarem sempre sentados, ficam nas poltronas, eles 

ficam nos quartos, nós vamos passando por lá, claro, não ficam ali no abandono, não 

é…Mas é melhor porque eles estão numa forma, que prontos… E depois os outros que 

estão melhor até comentam “ olhe aquela senhora a babar-se toda” Por mais que a 

gente vá, os posicione, ponha as almofadas (…)”, referido pelo cuidador CFP04-19; 

“(…) que dizer “olhe neste momento vamos tomar um banhinho ou vamos ali”, para 

eles saberem o que vão fazer, porque nós também não gostaríamos, chegar e levarem-

nos para qualquer sitio sem sabermos (…)”, CFP10-5. 
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Temas centrais dos Cuidadores Formais Secundários (CFS) 

A análise das 7 entrevistas aos CFS permitiu a identificação de 129 temas 

centrais/básicos sendo seguidamente, apresentados. Entre parênteses encontra-se a 

percentagem de cuidadores formais secundários que referiram, pelo menos uma vez, 

esse tema central. Para cada tema será apresentado significações, exemplificativas, que 

melhor representem o tema central descrito.     

Tema 1 – Ambivalência (14,3%) - Percepção da doença centrada em percepções de 

sinais e sensações que não provam com segurança absoluta a existência de doença, 

pautado pela subjectividade da razão. São idiossincráticas para a pessoa, a quem cabe 

decidir da sua relevância. Exemplo da seguinte afirmação: “A evolução, não sei muito 

bem, se a pessoa não estiver uma estimulação, se não estiver uma relação com os 

técnicos, estou-me a referir aqui não é, se não houver, é assim aquelas situações, eles 

conhecem-me, se eu for lá todos os dias conhecem-me, sabem quem eu sou, se calhar 

não sabem, não é”, referido pelo cuidador CFS02, na questão n.º 1. 

Tema 2 – Anormalidade (28,6%) - Percepção da doença centrada em percepções de 

sinais considerados anormais. Pautada pela convicção absoluta sobre a realidade da 

doença, não necessitando de justificação pois ela é peremptória, resistindo à 

contradição. Exemplo da seguinte significação: “ (…)dá para perceber que aquela 

pessoa está ali com qualquer problema cognitivo que se vê nitidamente.”, referido pelo 

cuidador CFS02, na questão n.º 2. Outros exemplos: CFS02-7; CFS04-5. 

Tema 3 - Acumulação/Intensificação (14,3%) - Percepção da doença centrada na 

acumulação e na intensificação de sinais quantitativamente e/ou qualitativamente mais 

significativos, podendo estes representar a doença. Exemplo da seguinte significação: 

“existe essa detecção de uma alteração, ou mais agitação, ou mais ansiedade, maior 

depressão, em termos de comportamento, ou em termos de dependência…tem os 

movimentos mais lentificados, perdeu algumas capacidades cognitivas, a fala piorou, o 

raciocínio…Portanto se detectarmos assim grande alterações, ou então depois de 

algum tempo um acumular de pequenas alterações, mas que no conjunto dão um maior 

grau de dependência”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 7.  
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Tema 4 - Científico/Cultural (42,9%) - Percepção da doença centrada na subjectividade 

dos sintomas que incidem em aspectos científicos/culturais da sua realidade. Sendo 

definidos com base em afirmações culturais/científicas, uma mais racionais do que 

outras, porque baseadas em evidência mais forte. Cedem à contradição, quando esta 

introduz critérios mais lógicos ou racionalizáveis. Exemplo da seguinte significação:  

“antes de estudar isto, pensava Olha coitados são velhos, toda a gente tem isto, toda a 

gente conforme envelhece acaba por ficar assim. A maior parte do conhecimento 

adquiri na faculdade… e depois é obvio que foram surgindo coisas novas, nomes 

diferentes, e tive que ir pesquisar, não é, fui lendo, fui me informando, Procura sempre 

estar actualizada das coisas novas, porque isto esta sempre a mudar… Porque isto 

estas coisas do cérebro, estão constantemente a mudar, portanto… mas foi um 

conhecimento que eu fui adquirindo…”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º3. 

Exemplos: CFS01-1; CFS05-3; CFS05-4; CFS07-1; CFS07-2; 

Tema 5 - Existência subjectiva (14,3%) - A existência da doença é subjectiva e reflecte 

o ponto de vista pessoal que pode ser formado por múltiplas significações. A 

racionalidade não é suficiente para ajuizar a adequação dessas significações de doença, 

cedendo à contradição, quando esta introduz critérios de maior abertura e relativismo 

epistemológico. Exemplos: “(…)de eles estarem bem ou mal de ser, tão directamente 

sentido pelos utentes. Eu não tinha essa percepção, estando como prestadora directa de 

cuidados, não tinha essa percepção tão nítida, como estando agora de fora. Cada um 

tem a sua importância, mas quem está directamente na prestação de cuidados tem uma 

importância fulcral”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 25. 

Tema 6 - Alterações comportamentais (42,9%) – significações relacionados com as 

manifestações comportamentais da doença. Exemplos: CFS02-7; CFS04-8; CFS04-8; 

CFS04-19; CFS07-3;CFS07-6; CFS07-12; CFS07-21;CFS07-26. 

Tema 7 - Alterações cognitivas (85,7%) – significações relacionadas com as 

manifestações cognitivas da doença. Exemplo da seguinte significação: “demência é um 

conjunto de sintomas, vá, que a pessoa apresenta a nível cognitivo (…)”, referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º1. Outros exemplos: CFS02-7;CFS03-1; CFS04-18; 

CFS05-2; CFS07-12; CFS07-12;CFS07-12; CFS07-13;CFS07-26. 
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Tema 8 – Alterações da Funcionalidade (28,6%) - significações relacionadas com as 

manifestações de natureza funcional. Por exemplo:  “(…)começa a não ter capacidade 

para realizar as suas actividades sozinha. Desde o tomar banho, a alimentação, a 

apanhar um autocarro, a tomar medicação, a gerir o dinheiro (…), referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º 1. Outros exemplos: CFS01-1; CFS04-8. 

Tema 9 – Alterações de natureza física/biológica (28,6%) - significações relacionadas 

com as manifestações de natureza física/biológica (p.e. mobilidade, deglutição, perda de 

massa muscular com diminuição do peso, desidratação, desnutrição, etc.). Por exemplo: 

“(…)ser um automatismo que nós temos, como o andar, que a pessoa também acaba 

por perder”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º1. Outros exemplos: 

Deglutição: CFS04-18; Perda massa muscular com diminuição do peso corporal: 

CFS04-18; Desidratação: CFS04-8; Desnutrição: CFS04-8; 

Tema 10 - Formação de placas amilóides (14,3%) – descreve as significações dos CFS 

relacionadas com a etiologia baseada na formação de placas amilóides. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “uma delas é a questão da formação das placas amilóides ao nível 

cerebral, não é.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 2. 

Tema 11 - Alterações químicas (14,3%) – descreve as significações dos CFS 

relacionadas com a etiologia baseada em alterações químicas. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “(…)tem a ver com as alterações químicas no nosso corpo,” referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º2. 

Tema 12 - Alterações neurológicas (28,6%) – descreve as significações dos CFS 

relacionadas com a etiologia baseada em alterações neurológicas (p.e. alterações dos 

corpos de Lewy, etc.). Por exemplo a seguinte afirmação: (…)” dos corpos de Lewy, 

afecta, existe uma alteração ao nível dos corpos de Lewy(…), referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º2. Exemplo: CFS03-3; 

Tema 13 – Hereditariedade (14,3%) – descreve as significações dos CFS relacionadas 

com a etiologia baseada na hereditariedade. Por exemplo a seguinte afirmação: 

“Algumas tem um factor hereditário(…)” referido pelo cuidador CFS01-2 

Tema 14 – IDADE (14,3) – descreve as significações dos CFS relacionadas com a 

etiologia baseada na idade. Exemplo: CFS02-7;  
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Tema 15 – AVC (14,3%) – descreve as significações dos CFS relacionadas com a 

etiologia baseada no AVC. Por exemplo: “da demência vascular que muitas vezes, 

muitas vezes não, surge após… ou a incidência é maior em pessoas que tiveram algum 

AVC, por exemplo… lá tá vascular…Alguma coisa ali, a nível vascular, que perturbou 

as áreas cerebrais.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 2. 

Tema 16 - Crónica degenerativa (14,3%) – descreve as significações dos CFS 

relacionadas com a identidade/severidade, nomeadamente caracterizando-a de natureza 

crónica degenerativa e irreversível. Exemplo: CFS06-1; CFS06-1 

Tema 17 – Grave (14,3%) – descreve as significações dos CFS relacionadas com a 

identidade/severidade, nomeadamente definindo-a como grave. Exemplo: CFS05-2; 

Tema 18 – Desgastante (14,3%) – descreve as significações dos CFS relacionada com a 

identidade/severidade, nomeadamente definindo-a como desgastante tanto para a pessoa 

como para o cuidador. Exemplos: CFS05-2; 

Tema 19 - Doença mental (14,3%) – descreve as significações dos CFS relacionadas 

com a identidade/severidade da doença, nomeadamente caracterizando-a como doença 

mental. Exemplo: CFS07-3; 

Tema 20 - Diferentes fases de progressiva perda de capacidade funcional (42,9%) – 

descreve as significações dos cuidadores relacionadas com a evolução da doença 

caracterizada por diferentes fases de progressiva perda da capacidade funcional. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “ Numa fase inicial, é obvio, que a pessoa é 

perfeitamente capaz, de fazer estas coisas com algum controlo, mas numa fase mais 

avançada, começa a perder toda, essa capacidade, e em si mesmo, de realizar a 

higiene, por exemplo, que é uma coisa muito simples, referido pelo cuidador CFS01, na 

questão n.º 1. Outros exemplos: CFS03-2; CFS05-2; 

Tema 21 - Perda de capacidades cognitivas (14,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a evolução da doença caracterizada por perda de 

capacidades cognitivas. Por exemplo a seguinte afirmação” (…)doente vai perdendo 

capacidades cognitivas(…)”, referido pelo cuidador CFS03, na questão n.º1. 

Tema 22 – Variabilidade (14,3%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com a evolução da doença caracterizada pela sua variabilidade. Por 
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exemplo: (…)há 20 utentes com demência, mas todos eles tem acções diferentes, todos 

eles tem uma atitude diferente perante, por exemplo, um tabuleiro de alimentação(…),” 

, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 18; 

Tema 23 - Resolução Planeada do problema (42,9%) – são incluídas as significações 

que descrevam os esforços focados sobre o problema para alterar a situação, associados 

a uma abordagem analítica de solução do problema. Exemplo da seguinte afirmação: “É 

assim nós só temos que perceber até que ponto a pessoa se lembra, se consegue 

reconhecer as pessoas, não consegue, Se consegue lembrar de factos recentes ou da 

infância. E temos que perceber até que ponto a pessoa tem capacidade de satisfazer as 

suas necessidades básicas, temos que perceber isso para depois estabelecer 

intervenções de forma a satisfazer as necessidades que as pessoas tenham.”, referido 

pelo cuidador CFS03, na questão n.º 1. Outros exemplos: CFS03-18; CFS04-9; CFS07-

7; CFS07-11; CFS07-11; CFS07-13; CFS07-15;CFS07-15;CFS07-17; CFS07-23 

Tema 24 - Informação/Compreensão da doença (71,4%) – descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais na recolha e organização de informação sobre a doença 

(as causas, as consequências, a sua evolução) e competências instrumentais e/ou 

emocionais necessárias para lidar com a mesma. Por exemplo a seguinte afirmação: 

“(…)surgindo coisas novas, nomes diferentes, e tive que ir pesquisar, não é, fui lendo, 

fui me informando, Procura sempre estar actualizada das coisas novas, porque isto esta 

sempre a mudar… Porque isto estas coisas do cérebro, estão constantemente a mudar, 

portanto… mas foi um conhecimento que eu fui adquirindo… depois com eles, surge 

sempre uma coisa nova, vamos ler, e estamos sempre a actualizar”, referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º 3. Outros exemplos: CFS01-4; CFS01-25; CFS02-4; 

CFS03-29; CFS03-30; CFS05-4; CFS06-1. 

Tema 25 - Auto-controlo (42,9%) – descreve os esforços de regulação dos próprios 

sentimentos e acções. Por exemplo: “Mesmo que haja situações que eu não concorde e 

que a mim… me causem mais stress, eu consigo separar o daqui da rua”, referido pelo 

cuidador CFS01, na questão n.º 27. Outros exemplos: CFS01-28; CFS03-25; CFS03-31; 

CFS05-29; CFS05-29. 

Tema 26 – Planeamento (71,4%) - descreve os esforços de estruturação, sequenciação 

do comportamento, acção e actividade de confronto, etc (p.e. estruturação do grupo 
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segundo o grau de dependência, rotatividade); Por exemplo:“Eu tento ao máximo 

rodar… tento não ter, por exemplo, muita gente com demência num estádio mais 

avançado. Tento sempre ter pessoas que sejam mais autónomas e depois outras pessoas 

que estejam com dependência mais severas, e ai coloco-me mais de perto das pessoas 

com dependência mais severa e as outras conseguem sozinhas, gerir aquela situação, e 

fazer…”, referido pelo cuidador formal CFS01, na questão n.º 12. Outros exemplos: 

CFS01-12; CFS02-17; CFS04-13; CFS05-17; CFS06-14. 

Tema 27 - Procura de suporte social (71,4%) – descreve os esforços de procura de 

suporte informativo, suporte instrumental e suporte emocional. Exemplos de 

significações: “(…) partilho muita coisa com a minha colega, procuro sempre 

conversar um bocado com a ela, para ter a opinião dela, e depois para ela próprio me 

dizer se sabe algum sítio.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 4. Ou a 

seguinte afirmação: “Eu faço psicoterapia individual, e portanto acho que isso me 

ajuda. porque ao cuidar da minha saúde mental, estou no meu processo individual de 

psicoterapia, portanto, é semanal, portanto, alguma situação que surja, consigo 

abordar na terapia”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 12. Outros exemplos: 

CFS01-25; CFS01-25; CFS04-3; CFS05-26; CFS06-3; CFS07-22;  

Tema 28 - Reavaliação positiva (100%) - Descreve os esforços de criação de 

significados positivos, focados no crescimento pessoal, novos valores e competências, 

em proporcionar os melhores cuidados existentes, em ajudar a pessoa de quem se cuida 

a alcançar o máximo potencial possível, etc…exemplo das seguintes afirmações: 

“Compreendo melhor a doença, não é, porque papel, ver tudo escrito no papel é uma 

coisa, estar com pessoa com demências e diferentes sintomas é diferente, Compreendo 

melhor.,”referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 22. Ou a seguinte afirmação: “ 

… determinados comportamentos que são factores de risco, para a doença, se calhar 

levou-me a alterar alguns hábitos e daí pensar como seria o meu futuro. Foi um 

bocadinho por aí, sem grandes preocupações, de vou ficar assim, vou ficar assado, mas 

Se calhar fez me pensar, como é que eu poderia contornar a história da demência.”, 

referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 22. Outros exemplos: CFS02-1; CFS02-

2;CFS02-3; CFS02-12; CFS02-21; CFS02-22; CFS02-27; CFS03-24;CFS03-25; 

CFS04-16; CFS04-22; CFS04-23; CFS05-22; CFS05-24; CFS05-27; CFS06-1; CFS06-
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3; CFS06-6; CFS06-17; CFS06-18; CFS06-24;CFS07-25;CFS07-25;CFS07-25;CFS07-

28. 

Tema 29 – Distracção (28,6%) – descreve os esforços cognitivos e comportamentais de 

descentração que impliquem uma tentativa de anulação do conflito e inferência 

proposicional que promova a abertura. Esforços deliberados que implica uma mudança 

da atenção em tarefas que promovam uma tentativa de abertura e inferências 

alternativas. Por exemplo: “Tenho uma vida social muito intensa, ando sempre numa 

animação permanente. Desde andar a passear os cães, com o marido, com os filhos 

excelentes que tenho, com casas óptimas que tenho.”, referido pelo cuidador CFS05, na 

questão n.º 29. Outros exemplos: CFS06-12; 

Tema 30 - Tentativa de compromisso mal menor (57,1%) - descreve os esforços 

cognitivos e comportamentais envolvendo a tentativa de exploração de inferências 

alternativas, implicativas. Por exemplo as seguintes afirmações: “os resultados, não 

considero que sejam, todos, os resultados que eu ambicionava, mas dada a iminência 

da perda com que trabalhamos, acho que fazemos o máximo.”, referido pelo cuidador 

CFS06, na questão n.º 1. Exemplos: CFS02-17; CFS02-29; CFS02-30; CFS05-10; 

CFS05-18; CFS07-17. 

Tema 31 - Evitamento (14,3%) – Descreve os esforços cognitivos e comportamentais 

desejados para escapar ou evitar o problema. Outros exemplos: CFS02-30; 

Tema 32 - Afastamento/Distanciamento (28,6%) – descreve os esforços cognitivos de 

desprendimento e minimização da situação. Por exemplo: “Sabe que eu sou um pessoa 

um bocado afectiva, e nas relações que tenho com os doentes tento assim um bocadinho 

distanciar-me.”, referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 5. Outros exemplos: 

CFS07-25. 

Tema 33 - Relativização: mal menor comparação com outros (14,3%) - Descreve os 

esforços cognitivos de relativização e tentativa de compromisso envolvendo a tentativa 

de exploração de inferências implicativas e alternativas, através da comparação com 

outros. Por exemplo: “facto de ver que eles não têm grande sofrimento, pelo menos na 

minha perspectiva, o sofrimento causado pela demência, eu acho que é menos do que o 

sofrimento causado pelo sofrimento físico, como é uma doença oncológica, ou outro 
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tipo de doenças crónicas, em que as pessoas têm um sofrimento permanente”, referido 

pelo cuidador CFS07, na questão n.º 20. Outros exemplos: CFS07-20; 

 

Tema 34 - Minimização/relativização (14,3%) – descreve os esforços desenvolvidos, 

não negando a sua existência, mas racionalizando-a no sentido diminutivo das suas 

consequências ou sua gravidade. Por exemplo: “porque o esquecimento já está 

integrado na demência, o esquecimento de, de que agora é a hora de comer, de que 

agora é a hora de dormir, isso não me causa ansiedade, porque integro bem dentro da 

demência”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 12. 

Tema 35 - Terapia farmacológica (14,3%) – descreve os esforços desenvolvidos na 

tentativa de recompor e/ou minimizar as consequências (p.e. ansioliticos, 

antidepressivos, etc). Outros exemplos: “Já houve um período que comecei a tomar um 

ansíolitico, mas não correu bem; depois comecei a tomar um anti-depressivo mas 

também não correu bem.”, referido pelo cuidador CFS03, na questão n.º 15. 

Tema 36 - Normalização do problema de saúde (14,3%) - descreve os esforços 

desenvolvidos pelos cuidadores de racionalizar a doença no sentido de diminuição da 

sua gravidade e consequências, mas no sentido integrador e adaptativo, não tanto de 

negação e/ou camuflar/minimizar o problema. Por exemplo: “(…)pelo contacto com ela 

e por integrar, ah, como um processo normal, digamos de envelhecimento. ” , referido 

pelo cuidador CFS07-20. Outros exemplos: CFS07-20;CFS07-20; CFS07-20;CFS07-

26; 

Tema 37 - Monitorização e obtenção de resultados concretos (14,3%) - relacionamento 

contratual com os profissionais, com monitorização do cumprimento das suas 

funções/papel, e da obtenção de resultados concretos no tratamento, sendo avaliados em 

termos de poderes ou aptidões instrumentais específicos, que são percebidos como 

sistematizados ou rotinizados. Por exemplo a seguinte afirmação: “sempre a enfermeira 

responsável do piso, para que isso melhore, se não a encontro, faço por via email, e 

tento resolver isso. Quando não é possível, transmite ao meu chefe, o chefe do SASOC 

que entrara automaticamente em contacto com o chefe do SAMED, para que ele 

juntamente com a enfermeira responsável que o faça. É nesse sentido, porque existe 

todos os dias sobras nos frigoríficos, dos suplementos nutricionais, das águas 
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gelificadas, que não deveria haver, deveria haver a tal insistência para que eles a 

tomassem.” Referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 20; 

 

Tema 38 – Relacionamento Exploratório (42,9%) – relacionamento exploratório com 

os profissionais com co-construção proposicional de significações sobre os processos de 

doença, e de processo de decisão quanto ao tratamento. Por exemplo: a seguinte 

afirmação:” Ajuda sempre, é sempre uma mais valia. Eu gosto muito de Partilhar, eu 

acho que as pessoas devem funcionar, portanto conjugar os esforços em múltiplos 

factores, vectores, acho que devem haver ajuda entre todos. As pessoas devem estar a 

trabalhar sempre para o mesmo. Não é um faz de uma maneira, outro faz de outra, 

acho que os esforços devem ser conjugados”, referido pelo cuidador CFS05, na questão 

n.º 18. Outros exemplos: CFS03-30; CFS05-7; CFS05-20; CFS05-26; CFS07-18; 

Tema 39 – Relacionamento sócio-emocional (57,1%) - relacionamento mítico com os 

profissionais, com dependência emocional, transferência de afectos e significações, e 

balanceamento entre e identificação e rejeição de tratamento, sendo avaliados em 

termos de sentimentos ou hábitos relacionais, que apresentam uma certa coerência e 

persistência. Por exemplo as seguintes afirmações: “(…) que é uma relação boa, com 

todos os técnicos com que trabalho…Eles não tem qualquer problema, penso eu, em me 

sugerir ou perguntar qualquer coisa, eu também não tenho em relação a eles…, 

referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 26. Outros exemplos: CFS02-18; CFS02-

26; CFS04-21; CFS06-15. 

Tema 40 - Relacionamento contratual diferenciado (71,4%) - com monitorização do 

cumprimento dos objectivos, decisões inerentes ao tratamento, sendo avaliado em 

termos de aptidões relativamente estáveis, mas que admitem actuações diferenciadas. 

Por exemplo:  “Alguns são úteis, não é, outros já sei deles, portanto, às vezes…o que 

acontece é que quando, nomeadamente, quando é médico, quando o médico diz, Eu já 

sei, porque eu já estive com a pessoa, já vi essa a situação… mas considero úteis, como 

é óbvio… porque como eu disse à pouco somos uma equipa, e cada um tem a sua fatia 

do bolo, não é… Cada um tem a sua intervenção diferente, portanto é sempre 

importante qualquer informação, que uma pessoa diz “mesmo que eu já saiba”, não 

é…acaba por ser uma confirmação, daquilo que eu achei ou que eu vi, não é. é sempre 
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útil a informação seja de quem for, Seja uma colega, terapeuta ocupacional, seja de 

uma fisioterapeuta, seja de uma auxiliar, seja de quem for”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 18. Ou ainda: “qualquer tipo de alteração com os doentes, nós 

fazemos questão de dar conhecimento à equipa multidisciplinar, provavelmente não a 

todos os técnicos porque à coisas que são exclusivas do conhecimento médico, por 

exemplo, ou da psiquiatra. Mas nós fazemos questão sempre de qualquer tipo de 

alteração dar conhecimento ao dr. Porque acho que temos que trabalhar em equipa, só 

assim é que o doente terá uma melhor qualidade de vida”, referido pelo cuidador 

CFS03, na questão n.º 19. Outros exemplos: CFS03-20; CFS04-11; CFS04-14; CFS06-

15; CFS06-23; CFS07-7; CFS07-17;CFS07-17;CFS07-17; CFS07-18;CFS07-19. 

Tema 41 - Minimização/Menosprezo (14,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores que descrevem a relação em termos de minimização/menosprezo do seu 

papel. As seguintes afirmações: “mas que a instituição tinha que dar um lanche, ou o 

transporte, e as vezes não é possível por outras coisas que são mais necessárias do que 

propriamente, acham, pronto, que são mais necessárias, do que propriamente ter uma 

actividade lúdica(…), referido pelo cuidador CFS02, na questão n.º 17. Outros 

exemplos: CFS02-20; CFS02-26; CFS02-29; CFS02-30.  

Tema 42 – Apoio instrumental e emocional dialéctica utente-cuidador (57,2%) – 

descreve as significações dos cuidadores traduzindo a tentativa de capacitação do 

cuidador através do ensino de competências instrumentais e emocionais para lidar e/ou 

confrontar com a doença. Por outro lado, a tentativa de confronto instrumental de forma 

a minimizar o esforço dispendido na dialéctica cuidador-utente. Por exemplo: “Dos 

familiares, acho existe mais procura, eles vêem ter connosco, e perguntam “olhe o 

médico disse-me era a demência, assim, assim, o que vai acontecer”, e do psicólogo 

eles exigem cada vez mais, uma atitude mais pedagógica, de lhes explicar, o curso da 

doença, que estratégias é que podem utilizar”, referido pelo cuidador CFS06, na 

questão n.º 4. Ou ainda: “ (…) famílias e o psicólogo assumir um papel de mediação e 

um papel pedagógico, onde explica à família um bocadinho da doença, um bocadinho 

da situação do utente., referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 23.Ou ainda: “Nós 

temos algum cuidado no dia a dia, quando nós notamos algum comentário mais 

depreciativo para o utente, dissemos-lhes “tenha paciência, sabe que tem uma doença, 

e não sei quê, e que é normal este tipo de comportamentos”. E elas: “ah pois é, às 
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vezes a gente até se esquece”. São sensíveis quando as abordamos nesse sentido. Ou Às 

vezes quando notamos que os utentes está mais agitado, dizemos “atenção está naquela 

fase, como já esteve a algum tempo, em que está mais agitado, tem que estar mais 

atento” e elas entendem isso.”, referido pelo cuidador CFS07-5. Por exemplo o apoio 

instrumental na dialéctica profissional – pessoa demenciada, a seguinte afirmação: 

“(…)ela própria se sentir mais confortável, com o seu corpo, e não estar ali…tipo robô, 

é também depois facilitar um bocadinho o trabalho, por exemplo, das auxiliares… que 

realizam a higiene com ela e que muitas vezes vêem ter comigo e dizem “ela da outra 

vez estava melhor porque você estava com ela todos os dias e ela estava mais 

molinha.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7. Ou ainda o seguinte 

exemplo: “eu faço o meu trabalho para a pessoa, e depois também para as auxiliares, 

terem o trabalho um bocadinho mais “facilitado”, facilitar no sentido de não terem que 

nem elas se terem que esforçar tanto, em termos de força, nem depois de correr o risco 

de magoar a utente. Porque uma senhora que esteja demasiado rígida, e elas para 

mobilizar, para lavar, para isto para aquilo, para transferir… é muito mais complicado 

”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7. Por exemplo: “(…)estratégias 

envolvidas são mais junto às auxiliares, estar atenta ao stress e à sobrecarga de 

trabalho delas, porque se elas não estiverem bem, se estiverem com grande cansaço, 

nota-se junto aos utentes a falta de paciência, não é, e Eles são mesmo um termómetro, 

ficam logo, dão logo por elas, ficam mais ansiosos, ficam mais descontrolados. É um 

ciclo vicioso, se eu noto que os utentes estão mais alteradas, já notei logo que as 

auxiliares também estavam mais alteradas, isso tem a ver com a sobrecarga de 

trabalho, que é uma coisa difícil de contornar (…)”, referido pelo cuidador CFS07, na 

questão n.º 11; Ou ainda: “Tento compensa-las, estando mais atenta a elas, digamos, 

dando mais atenção aos problemas delas. Estando mais sensível, sendo mais 

permissível em termos de horários, eu noto que a auxiliar, realmente está preocupada, 

porque tem o filho doente em casa, se calhar deixa sair mais cedo, deixo-a entrar mais 

tarde, não penalizo quando existe um incumprimento em termos de horários, para elas 

também perceberem que nos somos sensíveis às suas questões e à sobrecarga delas”, 

referido pelo cuidador CSF07, na questão n.º 11. Outros exemplos: CFS07-6; CFS02-

12; CSF07-17. 
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Tema 43 – Coordenação (42,9%) - descreve as significações dos cuidadores formais 

relacionadas com as suas tarefas de coordenação e gestão. A seguinte afirmação: “ ela 

esta com Tª e o Pº Piso e eu com o Qº e o Rº Piso e temos as auxiliares, ela tem duas, e 

eu tenho duas e portanto coordenamos, logo aí essa tarefa é difícil”, referido pelo 

cuidador CFS02, na questão n.º 12. Ou a seguinte: “(….) como coordenadora do piso 

tenho muitas coisas que coordenar. Os utentes é uma parte dos cuidados, mas não é 

aquilo que me leva mais tempo, é mais o controlo do pessoal, e fazer a gestão”, referido 

pelo cuidador CFS07, na questão n.º 11; Ou a seguinte afirmação: “As técnicas 

desenvolvidas, não é tanto junto do utente, o que me ocupa mais tempo não tanto junto 

do utente mas junto da equipa prestadora de cuidados.”, referido pelo cuidador CFS07, 

na questão n.º 11. Outros exemplos: CFS03-17; 

Tema 44 - Carência/Insuficiência de recursos humanos (42,9%) - descreve as 

significações relacionadas com a carência/insuficiência de recursos humanos no 

controlo e suas consequências. Preocupações dos cuidadores com a 

carência/insuficiência de recursos. Por exemplo: “cada vez o nível médio de idade vai 

aumentando e cada vez ele vão necessitar de maiores cuidados… acho que a sociedade 

ainda não esta desperta para esta situação, e vão precisar de mais profissionais que 

também julgo que a sociedade não está assim muito desperta… o que me preocupa é 

que as pessoas estão a ficar cada vezes mais dependentes e que os recursos humanos 

não estão a ser suficientes”, referido pelo cuidador CFS03, na questão n.º 26. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “eu acho que a animadora, que nós neste momento não 

temos aqui, acho que lhes fazia falta (…)”, referido pelo cuidador CFS04, na questão 

n.º 7. Ou a seguinte afirmação: (…)há, existe uma carência de auxiliares e uma 

necessidade grande de fazer o reforço delas.”, referido pelo cuidador CFS07, na 

questão n.º 11. Outros exemplos: CFS07-21;CFS07-21. 

Tema 45 - Necessidade de cuidados/apoio especializados (71,4%) - descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com a necessidade de cuidados/apoio 

especializados. Por exemplo a seguinte afirmação: “As pessoas que cuidam de outras 

têm que ter, como é que eu hei-de dizer… Nem todas as pessoas servem, acho eu, é a 

minha opinião. Tem a ver também com a formação das pessoas, a pessoa gostar de 

ajudar, estar disponível para ouvir os outros, o ter tempo, não se irritar muito. Tem 

influência na maneira como se cuida dos outros, e eu acho que isso é fundamental”., 
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referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 30. Ou ainda a seguinte afirmação: “ acho 

que estas pessoas tem que ter cuidados muito diferentes, não é…porque no fundo elas 

tem uma demência profunda, e tem que ter cuidados diferentes das outras e tem de 

haver ali, por parte, ou em casa ou aqui, tem de haver bons cuidadores., referido pelo 

cuidador CFS02, na questão n.º 23. Outros exemplos: CFS02-24;CFS03-25;CFS07-27; 

Tema 46 - Insuficiência/limitações conhecimento dos profissionais (71,4%) - descreve 

as significações relacionadas com a percepção de carência/limitações de formação dos 

profissionais ao nível de competências instrumentais/emocionais, ao nível de 

conhecimentos práticos (i.e. levantar uma pessoa, cuidar da sua higiene pessoal, vesti-la, 

etc) e conhecimentos acerca da própria doença (causas, evolução, tratamentos, etc.) 

tratamento e pesquisa científica: Por exemplo: “Extremamente importante as auxiliares 

também saberem como lidar, que é o problema as vezes, (…)”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 9. Por exemplo: ““tinha receio também, porque não sabia como 

intervir, sabemos que a demência tem estes, estes, estes sintomas, mas tambem, Mas 

como é que eu converso com uma pessoa com demência, não consigo…O que é que eu 

posso fazer, o que não posso”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 25. Outros 

exemplos: CFS01-9; CFS02-24; CFS03-27;CFS04-3; CFS07-5; CFS02-5; CFS02-1; 

CFS04-1. 

Tema 47 - Relação negativa entre profissional – familiar (14,3%) - descreve as 

significações relacionadas com a relação profissional-familiar avaliada como 

negativa/conflituosa no presente/passado. Por exemplo: “ Em relação aos familiares já 

houve tempo assim mais complicados, mas actualmente penso que está tudo resolvido 

(…), referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 26. 

Tema 48 - Identificação de comportamentos negativos de outros profissionais (28,6%) 

- descreve as significações dos cuidadores relacionadas com a identificação de atitudes 

e/ou comportamentos negativos de outros profissionais. Por exemplo: “que são 

aproveitadas, é pena é que aqui, muitas das vezes o objectivo não é o utente… o técnico 

não tem como objectivo o utente, isso acho que é uma pena, por vezes é…, referido pelo 

cuidador CFS02, na questão n.º 18; Ou ainda: “às vezes as pessoas, como estão a 

trabalhar diariamente com esta população, ah…nem sempre tentam ler tudo, e agir em 

conformidade com a doença… mesmo que as vezes tenham esse conhecimento nem 
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sempre o usam, porque muitas vezes são apanhadas desprevenidas, mesmo as 

auxiliares de acção médica, Às vezes por falta de tempo, Às vezes é mais fácil vestir o 

doente, do que dizer “olhe que roupa é que quer vestir” “que peça é que gosta”, no 

entanto, elas sabem muitas delas sabe o correcto, quem diz auxiliares, diz os restantes 

técnicos, nem sempre o nosso agir é o mais correcto, é o possível de acordo com o 

conhecimento  que temos.”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º4. Ou ainda a 

seguinte afirmação: “por vezes também não existe colaboração no piso, para transmitir, 

e incentivar e para lhes explicar que aquilo são tacinhas de molhos, que eles podem ou 

não adaptar ao peixe, a carne, conforme eles queiram.”, referido pelo cuidador, na 

questão n.º 5. 

Tema 49 - Adesão parcial  autonomia decisória (57,1%) - aspectos exploratórios com 

articulação entre as obrigações instrumentais, os sintomas vivenciados num contexto de 

autonomia decisória com integração das diferentes perspectivas. Por exemplo as 

seguintes afirmações: A todas desde que concorde com elas e desde que não vá 

interferir com os meus objectivos com a pessoa, porque se interferir com os meus 

objectivos eu Confronto e pergunto…sugiro outras alternativas e pergunto “pode ser, 

não pode ser?”. No caso de um o médico, o neurologista, o enfermeiro, é obvio que tem 

de se tentar sempre negociar, porque eu não posso interferir no trabalho deles e eles 

não podem interferir no meu. Temos que encontrar ali um entremeio, onde possamos 

todos agir intervir, sem andarmos, aos trambolhões, não é… a ideia é haver sempre 

uma negociação…, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 19. “eu sou selectiva, 

mas também se o grupo, quando no reunimos, é provada se A mais B, portanto que a 

aquela é a melhor atitude. Se acham que aquela é a melhor atitude, pois eu vou por aí. 

Não ando lá a dizer que tomo uma e depois tomo outra.”, referido pelo cuidador 

CFS05, na questão n.º 19. Outros exemplos: CFS02-19; CFS02-20; CFS03-21;  

Tema 50 – Adesão parcial capacidades instrumentais (14,3%) – depende das 

capacidades instrumentais próprias para responder às suas exigências, sendo legitimadas 

pela sua utilidade objectiva: Por exemplo a seguinte afirmação: “(….)prestação directa 

de cuidados, muitas vezes, se calhar não é muito eficaz, ou demora algo tempo a 

produzir eficácia, pela sobrecarga de trabalho, porque elas não tem capacidade de 

dirigir se calhar aquele tipo de indicações, faze-las cumprir a 100%, porque realmente 
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são muitos utentes a seu cargo e torna-se mais complicado.”, referido pelo cuidador 

CFS07-17. Outros exemplos: CFS07-17; CFS07-18; 

Tema 51 - Adesão total incondicional (14,3%) - a adesão ao tratamento é automática 

com total dependência das significações médicas. Por exemplo: CFS04-15; 

Tema 52 - Identificação de atitudes de preconceito social e discriminação (28,6%) – 

descreve as significações relacionadas com a identificação de atitudes de preconceito 

social ou discriminação nos outros. Exemplo da seguinte significação: “Eu penso que as 

pessoas olham para a pessoa com demência, como os malucos. Como os malucos, 

que… associando vá os malucos do Júlio de Matos, vá por assim dizer, não é? 

Associam, por exemplo, uma esquizofrenia mas nos idosos(…)” referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 5. Ou ainda a seguinte afirmação: “Como eu não sei como ele 

chegou ali, eu afasto-me Às vezes até pensando que assim aquilo se passa, por toque… 

eu não posso tocar naquelas pessoas.”, referido pelo cuidador CSF01, na questão n.º 5. 

Ou ainda a seguinte afirmação: “A demência é vista como os malucos. As pessoas que 

não estão bem, que perderam totalmente a noção do que é a realidade, e…mas no geral 

é mesmo os malucos. Eu oiço imenso esses comentários no hospital, por parte dos 

familiares de outros utentes.”, referido pelo cuidador CFS03, na questão n.º 6. Outros 

exemplos: CFS01-5. 

Tema 53 – Medo (14,3%) - descreve as significações dos cuidadores formais 

secundários relacionadas com a identificação de reacções predominantes de medo, 

justificadas pelo desconhecimento da doença, pela antecipação da doença no futuro e 

pelos comportamentos agressivos. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) na minha 

opinião as pessoas tem medo, das pessoas com demência, Porque muitas delas que é 

perfeitamente normal… tem alguns comportamentos de agressividade, porque não 

conhecem, é normal, não é… e depois por outro lado tem medo no sentido de, eu não 

quero estar assim. Eu penso que as pessoa, pensam não sabem como tudo isto se 

processa, não sabem donde é que vem a demência, não sabem porque é que isto 

aparece, portanto tem medo, pelo desconhecimento…”, referido pelo cuidador CSF01, 

na questão n.º 5. Outros exemplos: CSF01-5. 

Tema 54 - Identificação de atitudes sentidas como desagradáveis (14,3%) - descreve as 

significações relacionadas com a identificação de atitudes sentidas como desagradáveis 
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por parte dos outros. Exemplo da seguinte afirmação “às vezes a doença é a mal 

interpretada, por exemplo, os comportamentos agressivos, não são, nem sempre, toda a 

sintomatologia da doença, é lida de acordo com a doença…Às vezes dizem que a 

pessoa é mal educada, quando não é., referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 4. 

Tema 55 - Compreensão (28,6%) – descreve as significações do cuidador relacionadas 

com atitudes de compreensão da doença por parte de outros. Por exemplo: “há mais 

sensibilização, quer em termos dos familiares, quer em termos dos prestadores de 

cuidados, como as auxiliares. Penso que já não olham e não falam dos utentes como os 

maluquinhos. Como se calhar há alguns anos atrás se falava “ah os maluquinhos do 3º 

piso”, Não já percebem que são utentes que têm aqueles tipos comportamentos 

alterados, devido à doença que têm.”, referido pelo cuidador CFS07-3. Outros 

exemplos: CFS02-6. 

Tema 56 - Campanhas de informação (28,6%) – Descreve as significações do cuidador 

informal relacionadas com atitudes ao nível organizacional no sentido de 

esclarecimento/informação da doença. Por exemplo: “As pessoas estão mais 

sensibilizadas, a própria televisão, as associações que estão a surgir, como APFADA”, 

referido pelo cuidador CSF06, na questão n.º 4. Outros exemplos: CSF07-4. 

Tema 57 - Confusão/Incompreensão (14,3%) - descreve as significações do cuidador 

formal secundário relacionados com  a confusão/incompreensão em relação à condição. 

Por exemplo a seguinte afirmação: “De uma forma muito confusa, penso eu. Mesmo 

das próprias auxiliares, das enfermeiras.” Referido pelo cuidador CFS04, na questão 

n.º 3. 

Tema 58 - Falta de informação (14,3%) - descreve as significações do cuidador formal 

secundárias que traduzem a falta de informação disponível. Por exemplo a seguinte 

afirmação:” acho que existe mais informação, mas mesmo assim, não existe informação 

suficiente.”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 4. 

Tema 59 - Antecipação da doença no futuro (14,3%) - significações relacionadas com 

aspectos associados à antecipação da doença no futuro. Preocupação quanto à 

antecipação da doença no futuro. Exemplo: “tenho um bocado medo, preocupa-me a 

demência, por acaso preocupa-me, sei que existiu na minha família alguns casos, e 
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preocupa-me de certa forma, tento minimizar., referido pelo cuidador CFS02, na 

questão n.º 21. 

Tema 60 - Eficácia do confronto com a doença (28,6%) - significações relacionadas 

com a avaliação da eficácia dos esforços desenvolvidos no confronto com a doença e/ou 

antecipação da incapacidade de confronto no futuro. Por exemplo: “questionamento 

sempre permanente, será que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer mais, será que 

estou a fazer tudo”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º19. Por exemplo: “um 

dia não saber como responder, não ter resposta, o que me preocupa mais é isso. A 

pessoa aparecer de uma maneira que eu não sei como, que ainda não apareceu 

felizmente, e eu não saber como dar resposta, como ajudar, como poder tranquilizar, 

como poder arrebitar, como é que eu… Não saber dar resposta aquela situação, não 

conseguir dar bem-estar à pessoa, isso é o que preocupa, um dia não… esgotar, um dia 

eu esgotar…”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 23. 

Tema 61 - Bem-estar: descreve as significações relacionadas com a qualidade de vida 

pessoa. Preocupações com qualidade de vida, nomeadamente de processos psicológicos, 

físicos e sociais diferenciados: Por exemplo a seguinte afirmação: “(…) bem-estar do 

doente, independente do problema, a pessoa tem que estar bem, Se não estiver bem, não 

está bem com nada, está mal com todos, referido pelo cuidador CFS05, na questão 

n.º23. Outros exemplos: CFS01-21; CFS07-21; 

Tema 62 – Intoxicação (14,3%) - descreve as significações relacionadas com a 

antecipação de possibilidade de ameaça. Preocupações com a intoxicação, 

nomeadamente no que respeita à não higienização das garrafas de agua. Por exemplo: 

“(…)vir as garrafas de água nos tabuleiros, as auxiliares abrirem as garrafas e não 

colocarem a água nos copos e eles agarrarem e colocarem à boca. Preocupa-me 

imenso isso, porque as garrafas não estão higienizadas, e eles colocam à boca e muitas 

vezes podem apanhar uma intoxicação ou um problema qualquer, porque não há 

higiene,” referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 18. 

Tema 63 - Prevenção de acidentes (14,3%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com questões de prevenção/segurança de acidentes: Por exemplo a 

seguinte afirmação: “condições de segurança dos utentes, que eu acho que eles não têm 

condições de segurança. Nomeadamente ao nível das entradas dos acessos ao piso, o 
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elevador, as escadas está ao acesso fácil deles”, referido pelo cuidado CFS07, na 

questão n.º 21. Outros exemplos: CFS07-21; CFS07-21; 

Tema 64 - Percepção das limitações/insuficiência de tempo (28,6%) - descreve as 

significações dos cuidadores com questões de limitação/insuficiência de tempo. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “Tentamos, agora andamos a ver se conseguimos fazer 

umas coisas diferentes, vamos ver se há tempo, se é possível”, referido pelo cuidador 

CFS02, na questão n.º 17. Outros exemplos: CFS04-2. 

Tema 65 - Ausência/insuficiência de competências instrumentais e emocionais das 

famílias (28,6%) - descreve as significações relacionadas com a percepção de 

ausência/insuficiência de competências instrumentais e emocionais da família: 

“(…)nestes utentes que existe familiares que os vêem visitar que eles não conhecem, 

mas também não se esforçam e os familiares que vêem também não sabem muito bem 

como lidar com os familiares, com os utentes.”, referido pelo cuidador CFS03, na 

questão n.º 7.  Outros exemplos: CFS02-11. 

Tema 66 - Ausência/insuficiência de suporte familiar (42,9%) - descreve as 

significações relacionadas com a avaliação negativa, i.e. da ausência/insuficiência de 

suporte e envolvimento familiar. Por exemplo a seguinte afirmação: “O familiar, é 

familiar, foi aquela pessoa, seja filho, seja tio, seja primo, seja amigo, seja o que for, há 

sempre uma cara que nos liga lá fora, não é? E muitos deles perderam completamente, 

para além que terem deixado as suas casas, as suas coisas, perderam o contacto com o 

exterior. Porque já ninguém vem cá, vê-los, nem que seja para dizer um olá.”, referido 

pelo cuidador CFS01, na questão n.º 9. Ou por exemplo a seguinte afirmação: “porque 

nós muitas vezes marcamos atendimentos e eles não comparecem, tentamos aborda-los 

mais e evolvê-los nas actividades, nem sempre este trabalho resulta”, CFS06-23. Outro 

exemplo: CFS03-33; CFS06-7. 

Tema 67 - Apoio insuficiente na mediação instituição-familia (14,3%) – descreve as 

significações relacionadas com o apoio insuficiente na mediação instituição-familia, 

invariavelmente mais complexas, que implicam a mediação e comunicação com os 

profissionais e/ou organizações formais. Por exemplo: “apesar de se tentar envolver, 

mas muitas vezes, acho que a própria instituição acaba por desistir, aqueles que são 

mais ausentes, nós, muitas vezes acabamos por não os envolver o suficiente…já 
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tentámos criar grupos de auto-ajuda, não tivemos elementos suficientes, e portanto 

acho que nessa parte ainda podemos fazer mais, da parte da psicologia… Acho que as 

responsabilidades têm que ser partilhadas, porque acho que nós, também temos que 

percorrer um caminho aí, até chegar à família…”, referido pelo cuidador CFS06, na 

questão n.º 7. 

Tema 68 - Familiar recurso de informação (28,6%) - descreve as significações dos 

cuidadores relacionadas com a valorização da família como recurso de informação: Por 

exemplo: “(…) está mais sensível se calhar a outras questões, como o reconhecimento 

do familiar, se calhar o utente conhece-nos a nós, mas já não conhece o familiar, e 

pronto começa a manifestar então a perda da memória retrógrada…o familiar é 

importante também nesse processo que às vezes alerta-nos para algumas coisas para 

que não estamos despertas,(…)”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 10. Ou 

ainda a seguinte afirmação : “se vier algum familiar, abordo o familiar no sentido de 

perceber, “acha que consegue entender porque está nesta ansiedade”, os familiares 

“ah porque agora é data, faz anos que, qualquer coisa, alguém faleceu, ou porque 

venho diariamente, e ontem não consegui e anteontem”, referido pelo cuidador CFS07, 

na questão n.º 13. Exemplo: CFS06-2; CFS06-6; 

Tema 69 - Saturação do Familiar (14,3%) – descreve as significações dos cuidadores 

formais secundários em relação à vivencia somato-emocional dos familiares e 

consequente afastamento: Por exemplo a seguinte afirmação: “obvio que à pessoas, eu 

conheço casos, que deixaram de vir visitar pessoas por saturação, eles próprios, 

Estarem cansados, da repetição do comportamento do familiar, ou outras situações, 

estão cansadas daquilo e então afastam-se… o problema é que se afastam… é que esse 

afastar não é um dia, dois dias, três dias …Esse afastar, não são um dia, dois dias, três 

dias e arrasta-se durante anos anos e anos”, referido pelo cuidador CFS01, na questão 

n.º 10. Outros exemplos: CFS01-10. 

Tema 70 - Relação prévia familiar-doente (28,6%) - descreve as significações dos 

cuidadores formais secundários em relação à justificação para o afastamento dos 

familiares(…)a gente também não sabemos o que estas pessoas fizeram aos familiares, 

e dai esta separação, mas muitas das vezes é o que acontece. A gente também não 
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sabemos como era a relação, mas muitas vezes é isto que acontece, também(…), 

referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 10. Outros exemplos: CFS06-7; 

Tema 71 – Incompreensão (14,3%) - descreve as significações dos cuidadores formais 

em relação à incompreensão dos familiares dos utentes de certos 

comportamentos/atitudes dos profissionais. Por exemplo: CFS03-14; 

Tema 72 - Atribuição de controlo a si (28,6%) – descreve as significações dos 

cuidadores relativamente à atribuição de controlo no confronto com a doença e suas 

consequências. Por exemplo: “(…)as vezes consegue-se um controlo total, quando por 

exemplo são casos de alterações como agitação, consegue-se um controlo total. 

Mantendo o seu dia-a-dia, sem uma sonolência acrescida, com os quadros psicóticos 

que às vezes se associam, consegue-se controlar melhor.”, referido pelo cuidador 

CFS07, na questão n.º 8. Outros exemplos: CFS02-6. 

Tema 73 - Atribuição de controlo parcial (57,1%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação à sua possibilidade de controlo parcial sobre a doença e suas 

consequências. Por exemplo: “(…) o controlo é sempre um bocadinho parcial, mais que 

não seja porque não há uma forma, é obvio que existe medicação e tudo o mais. Mas de 

eu controlar a questão dos sintomas, da pessoa estar de determinada forma e eu 

conseguir conte-la, é sempre parcial na questão da demência,”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 6. Por exemplo a seguinte afirmação : “Controlo parcialmente as 

situações depende, (…) as questões físicas e deterioração cognitiva é um controlo 

parcial.”, referido pelo cuidador CFS07-8. Outros exemplos: CFS03-8; CFS06-5. 

Tema 74 - Atribuição de ausência de controlo (28,6%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação à sua ausência de controlo sobre a doença e suas consequências. 

Por exemplo: “Eu sinto-me às vezes um bocado impotente, tenho noção que estou a 

ajudar, mas que não posso fazer mais nada, faço o meu melhor… Às vezes até não faço 

nada, porque é o melhor que no momento estou a fazer aquela pessoa.”, referido pelo 

cuidador CFS05, na questão n.º 6; Ou ainda a seguinte afirmação: “(…)me um bocado 

impotente, porque ainda no outro dia estava ao pé de uma doente minha, coitada que já 

estava mal, em fase terminal, e ela dizia-me: “Olhe ajude-me a morrer”, eu disse: 

“olhe isso eu não posso fazer”. “ porque a senhora é católica e eu também sou, Não se 
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consegue, portanto matar, e eu também não a consigo matar, Estamos aqui num 

impasse”, não é.”, referido pelo cuidador CFS05, na questão n. º 8.   

Tema 75 - Atribuição de controlo à equipa multidisciplinar (71,4%) - descreve as 

significações dos cuidadores formais secundários de atribuição de controlo à equipa 

multidisciplinar. Por exemplo a seguinte afirmação: “toda a equipa é importante, 

porque cada uma tem um papel específico na pessoa, não é?”, referido pelo cuidador 

formal CFS01, na questão n.º 9. Outros exemplos: CFS02-10; CFS03-10; CFS06-1; 

CFS06-5; CFS06-10; CFS07-10; CFS07-10. 

Tema 76 - Atribuição de controlo aos prestadores directos de cuidados (14,3%) – 

descreve as significações dos cuidadores secundários de atribuição de controlo aos 

prestadores directos de cuidados. Por exemplo a seguinte afirmação: “calhar agora dou 

mais importância aos prestadores directos de cuidados, que não dava tanto, talvez 

porque também fazia parte da prestação directa de cuidados, não tinha tanta noção da 

importância, da nossa importância”, referido pelo cuidador formal CFS07, na questão 

n.º 23. Ou a seguinte afirmação: “de eles estarem bem ou mal de ser, tão directamente 

sentido pelos utentes. Eu não tinha essa percepção, estando como prestadora directa de 

cuidados, não tinha essa percepção tão nítida, como estando agora de fora”., referido 

pelo cuidador formal CFS07, na questão n.º 23. Outro exemplo: CFSO7-24; 

Tema 77 - Atribuição de controlo aos familiares (28,6%) - descreve as significações 

dos cuidadores formais de atribuição de controlo aos familiares. Por exemplo: “a 

família e os amigos são sempre muito importantes para relembrar, ou  pelo menos para 

manter as vivencias que a pessoa ainda mantém presentes, para Manter essas 

vivências. A família é sempre um cuidador indispensável neste processo e que acaba 

sempre, por ter que estar presente “, referido pelo cuidador CFS03, na questão n.º 7. Ou 

a seguinte afirmação: “Os utentes que têm visitas regulares, dos familiares, se calhar já 

não se lembram que aquele é o familiar. Mas fica alguma coisa, que é uma visita 

regular, se um dia que eles não vêem, se calhar ficam agitados”, referido pelo cuidador 

CFS07, na questão n.º 12; 

Tema 78 - Influência negativa da família (14,3%) – descreve as significações em 

relação ao papel negativo da família sobre a doença e suas consequências (p.e. conflitos 

familiares, afastamento). Por exemplo a seguinte afirmação: “Os familiares 
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infelizmente, muita gente aqui não tem visitas, mas é extremamente importante, uma 

das senhoras com que eu estou ela não tem qualquer tipo de visitas, ela não tem 

qualquer tipo de visitas, eu acho que muitas das coisas que ela mantém é devido a falta 

de contacto familiar…porque se nós formos ver nós somos todos estranhos a estas 

pessoas (…), referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 9. 

Tema 79 - Insuficiência de actividades (14,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores formais secundários que traduzem a insuficiência de actividades de 

envolvimento e ocupação do tempo. Por exemplo a seguinte afirmação: “Eles passam 

muito tempo ai sem fazer nada, sem uma animação muitas vezes…Mais participação 

das terapeutas ocupacionais, eu acho ali com eles…Eu sinto que eles ali estão muito 

isolados, muitas vezes(…)”, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 7. 

Tema 80 - Limitações/insuficiência atribuída aos profissionais (14,3%) - avaliação 

categorial – percepção negativa: não envolvimento no reforço de comportamental. Por 

exemplo a seguinte afirmação:”(…) mesmo a hora das refeições está só ali o 

enfermeiro, e as auxiliares, não há ali outro apoio de outro técnico, passar ali, de vez 

em quando, às horas das refeições, para os incentivar e ajudá-los. Mesmo eu os ajudo a 

comer a sopa, ou a fruta quando é preciso. É preciso mais pessoas para colaborar”, 

referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 7. Por exemplo a seguinte afirmação: “ 

por vezes também não existe colaboração no piso, para transmitir, e incentivar e para 

lhes explicar que aquilo são tacinhas de molhos, que eles podem ou não adaptar ao 

peixe, a carne, conforme eles queiram.”, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 

5. Outros exemplos: CFS04-10; CFS04-18; CFS04-18. 

Tema 81 - Percepção de auto-eficácia (85,7%) – descreve as significações do cuidador 

que traduzem a confiança da sua capacidade de confronto com a doença, acreditar na 

sua competência atribuída ao próprio levara a resultados positivos. De acordo com as 

seguintes exemplos: CFS01-8; CFS02-8; CFS04-6; CFS05-7;CFS06-6; CFS07-9. 

Tema 82 - Tentativa de controlo incide sobre sinais indiferenciados (14,3%) - descreve 

as significações do cuidador formal que caracterizam a tentativa de controlo de sinais 

indiferenciados, os impulsos e sensações não podem ser controlados. O controlo 

depende da percepção de condições invariavelmente pouco diferenciadas, 

intuitivamente definidas. Por exemplo a seguinte afirmação: Não faço um planeamento 
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certinho, não há uma estruturação vá, levo-as para a sala de snoolzen, deixo-as estar 

um bocadinho a ver e logo se vê. Conforme elas estiverem, conforme elas se 

sentirem…Passa muito por aí… “Quero ir para ali”, “Quero ficar aqui, vou para ali”, 

está bem e passa para ali… “Quero mexer ali”, ou “não quero mexer, quero estar”… 

Passa muito pela vontade da pessoa, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 11. 

Outros elementos: CFS01-11. 

Tema 83 - Tentativa de controlo incide sobre os aspectos relacionais e sócio-

emocionais (57,1%) - descreve as significações dos cuidadores formais que 

caracterizam a tentativa de controlo sobre os aspectos relacionais e sócio-emocionais. 

As necessidades instrumentais podem ser controladas, mas não as relacionais, no qual o 

controlo depende da existência de condições relacionalmente seguras. Por exemplo: “E 

as vezes nenhuma delas resulta, porque a pessoa naquele dia não adere a nada, nem se 

acalma, ou pelo contrário fica mais desperta, para nenhuma das coisas que eu 

apresento. (…)dias em que eu consigo facilmente, com um toque não mão, muito suave 

e a pessoa acalma, outros dias em que não há nada que eu faça”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 6. Outro exemplo: (…) para elas se sentirem bem, e ao mesmo 

tempo se elas se sentem bem estão, mais calmas, estão mais relaxadas, sentem-se mais 

calmas… e vão assim também dar um ar mais calmo e relaxado às próprias auxiliares 

que depois levam as coisas levam as coisas muito mais calmamente, sem grandes 

preocupações e grande agitação.”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7.  

Outros exemplos: CFS01-11; CFS01-12; CFS01-17; CFS02-3;CFS02-8;CFS02-10; 

CFS02-12; CFS03-9; CFS03-33; CFS07-11; CFS07-11. 

Tema 84 - Tentativa de controlo em relação aos aspectos instrumentais (42,9%) – 

descreve as significações dos cuidadores dirigidas sobretudo às funções orgânicas e 

hábitos funcionais. Os impulsos podem ser controlados, mas não as necessidades 

instrumentais, sendo que o controlo depende da existência de condições 

instrumentalmente seguras. Por exemplo: “realizo o treino de higiene, aplicar a ela 

sozinha Realizar toda a sua higiene e realiza…a ideia é testar ao máximo …A questão 

da rotina, através das rotinas… a rotina diária do eu chego lá, ela levanta-se sozinha, 

vamos depois ali…vamos depois acolá e seguir sempre a mesma sequência da tarefa, 

com aquela senhora é sempre. Levantamos da cama, calça os chinelos, tira a camisa, 

pega na toalha, vai para a casa de banho e faz sempre daquela maneira…”, referido 
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pelo cuidador CFS01, na questão n.º 11. Outros exemplos: CFS01-17; CFS03-7; 

CFS03-10; CFS04-1;CFS04-5; CFS04-5; CFS04-17; CFS04-18. 

Tema 85 - Tentativa de controlo incide nos aspectos orgânicos e psíquicos 

diferenciados (71,4%) – descreve as significações dos cuidadores dirigidos sobretudo 

aos sistemas orgânicos e psíquicos diferenciados (p.e. manutenção da autonomia, 

criatividade, alterações de comportamento). Exemplo: “(…)minha ideia é manter o que 

as pessoas conseguem fazer, ou pelo menos a algumas das pessoas, uma delas que eu 

falo, a ideia é dar bem-estar”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7. Por 

exemplo a seguinte afirmação: “tenho tentado passar logo para pratos triturados para 

diminuir o sofrimento deles, e Sintomas que muitas deles tem de gastrites e úlceras”, 

referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 5. Outros exemplos: CFS01-17; CFS01-

24; CFS04-6; CFS04-8; CFS05-8; CFS05-16; CFS06-9; CFS07-8;CSF07-17; CFS07-

21. 

Tema 86 - Sala de snoolzen (14,3%) – descreve o confronto da doença através da 

exploração de estímulos. Por exemplo a seguinte afirmação: “(…)e a ideia é estimular 

todos os sentidos, através de todas as luzes que lá existem, e através dos outros 

estímulos que vou dando e pela mobilização…”, referido pelo cuidador CFS01, na 

questão n.º 7. Outros exemplos: CFS01-11; 

Tema 87 - Programação de contingências de confronto (71,4) - programação de 

actividades básicas de vida diária estruturação de rotinas (sequenciação; repetição), 

suplementos proteicos e agua gelatinosa, mobilidade, estimulação cognitiva. Por 

exemplo: “Conseguimos combater a desnutrição, então com os suplementos proteicos 

energéticos”, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 8. Ou ainda: “ nós temos um 

produto que é agua gelificada, que substitui o copo de agua ou a garrafa de agua, Em 

forma de gelatina que lhe é administrado, de forma a que eles fiquem hidratados”, 

referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º8. Por exemplo: “Uma classe de marcha, 

ou uma classe de geronto-psicomotricidade que é dada no piso”, referido pelo cuidador 

CFS05, na questão n.º 16. Ou ainda: “(…) programas de estimulação cognitiva, 

sobretudo ao nível de défice cognitivo ligeiro” – CFS06-8. Outros exemplos: CFS01-

14; CFS01-17;CFS03. 
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Tema 88 - Psicoterapia de apoio (14,3%) – descreve o confronto através da 

psicoterapia de apoio. Por exemplo: CFS06-8 

Tema 89 – Relaxamento (28,6%) – descreve o confronto através do relaxamento (p.e. 

massagem). Exemplos: CFS01-17; CFS05-10; CFS05-10; 

Tema 90 - Actividades de grupo (14,3%) – descreve o confronto através da estruturação 

de actividades de grupo. Exemplos: CFS01-11. 

Tema 91 – Modelagem (14,3%) – descreve o confronto da doença, sintomas e suas 

consequências através de estratégias comportamentais, nomeadamente modelagem 

“(…)acabo por servir de modelo, eu faço, ao mesmo tempo que estou a dizer sente-se 

aqui… Assim A pessoa repete, faz igual e da próxima vez Se calhar já consegue fazer 

sozinha, quando ouve aquele som, do sente-se. Se calhar já repete e faz a mesma coisa 

(…)., referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º13. Outros exemplos: CFS01-14; 

Tema 92 - Reestruturação cognitiva (14,3%) – descreve o confronto através de 

estratégias cognitivas de restruturação cognitiva de pensamentos. Por exemplo: “se tem 

desensinar a viver com o problema, não é, a gerir a sua situação”, referido pelo 

cuidador CFS05, na questão n.º 10. 

Tema 93 - Envolvimento/explicação (14,3%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com aspectos de envolvimento/explicação do seu comportamento, por 

exemplo em tarefas de higiene. Por exemplo: CFS03-12. 

 

Tema 94 - Prevenção/Segurança (14,3%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com aspectos de prevenção e segurança de acidentes (p.e. quedas). 

Exemplos: CFS03-14. 

Tema 95 - Gestão dos medicamentos (14,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores relacionados com a gestão dos medicamentos (p.e. gerir a toma dos 

medicamentos). Exemplos: CFS03-17. 

Tema 96 - Distracção (14,3%) – a mudança da atenção para outro aspecto. “(…)nós só 

temos é que canalizar toda a atenção da pessoa para uma actividade diferente, para 

tentar perceber em que é que essa pessoa se sente útil e conseguir concentrá-la numa 
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actividade, de forma a que ela não esteja concentrada na ideia de estar abandonada.”, 

referido pelo cuidador CFS03-9. 

Tema 97 – Descentração (14,3%) - significa a abertura ao mundo dos outros, através da 

consideração das significações de outrem – perceber as causas dos comportamentos – 

Exemplo da seguinte afirmação: “a pessoa está deprimida porque tem um determinado 

motivo para estar deprimida. Sente-se isolada, sente-se abandonada (…), referido pelo 

cuidador CFS03, na questão n.º 9. 

Tema 98 – Posicionamento (14,3%) – descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com o posicionamento da pessoa a quem presta cuidados. Exemplos: 

CFS05-10; CFS05-16. 

Tema 99 - Apoio instrumental (57,1%) – descreve a existência de ajudas práticas e de 

ajudas técnicas, por exemplo transferência de pessoas idosas, bem como o apoio na 

discussão de alternativas de confronto. Por exemplo a seguinte afirmação: “Preciso da 

psiquiatria, quando não consigo intervir com o utente, que me foi recomendado… 

preciso da minha equipa, para discutir os casos, se estou a realizar uma boa 

intervenção ou não… preciso…não me imagino a trabalhar sem equipa… Preciso da 

auxiliar para preparar a pessoa…preciso da enfermeira para medicar e para cuidar, 

referido pelo cuidador CSF06, na questão n.º 13. Por exemplo a seguinte afirmação: 

vezes não é preciso pedir, porque As auxiliares ajudam-me, seja nas actividades de 

grupo, seja às vezes se é preciso transferir alguém, e isso elas ajudam-me”, referido 

pelo cuidador CFS01, na questão n.º 16. Por exemplo: “assim eu gosto muito de 

trabalhar com o gabinete de psicologia…em determinadas situações peço muita ajuda, 

ou a dr. C, ou dr, M, pronto porque acho que com as duas surge sempre duas ideias 

diferentes, vamos agir assim, vamos fazer assim ou não sei quê. Gosto muito de discutir 

muito com o gabinete de psicologia”, referido pelo cuidador CFS02, na questão n.º 16; 

Por exemplo: “Chamo logo os seus colegas, porque eu não tenho formação de ajuda 

psicológica, não é. Agora tenho andado a tomar umas luzes…Quando eu não sei, peço 

ajuda ou vou saber, mas como essa parte a pessoa deve ter um conhecimento muito 

caracterizada e direccionada para aquilo, eu chamo logo um psicólogo, referido pelo 

cuidador CFS05, na questão n.13; Por exemplo: “ (…)vou muito procurar a ajuda dos 

psicólogos”, referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 26; 
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Tema 100 - Apoio emocional (28,6%) – descreve a existência de apoio emocional, p.e., 

ter alguém com quem conversar sobre as experiencias, dificuldades, preocupações. 

Alguém que escute, compreenda e com quem possa desabafar, concomitantemente de 

sentir a necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada e apreciada. Por exemplo: “ 

não guardo tudo para mim, visto que tenho colega que conhece, tenho colegas que 

conhecem a instituição, e as pessoas com quem eu estou. Partilho muito essas 

experiencias, e todas as situações mais stressantes, a primeira coisa que faço é oh T 

preciso dizer-te uma coisa, e a gente conversa, e fico por ai”, referido pelo cuidador 

CFS01, na questão n.º 28. Por exemplo: à minha chefe, à minha chefe do hospital, 

porque…nós por norma partilhamos as experiências… as experiências que vamos 

tendo e as necessidades, temos algumas reuniões periódicas…e por norma quando 

temos um problema recorremos à nossa chefe…porque ela é uma pessoa que nos está 

sempre a incentivar…e todos os problema que nós temos para ela não é nada, então ela 

tenta-nos explicar que o nosso problema comparado com, não é nada”, referido pelo 

cuidador CFS03, na questão n.º 29; 

Tema 101 - Percepção da insuficiência de supervisão (14,3%) - descreve as 

significações dos cuidadores relacionadas com a avaliação de insuficiência de 

supervisão: “de termos as reuniões de supervisão, não são tão frequentes, como era 

suposto, por motivo de prioridades e outras coisas, vão passando à frente”, referido 

pelo cuidador CFS06, na questão n.º 2. 

Tema 102 - Percepção da disponibilidade de apoio (28,6%) - descreve as significações 

dos cuidadores relacionadas com a percepção da disponibilidade de apoio. Por exemplo: 

“ (…)porque é um bocado a equipa, ao nível de suporte a psicoterapia individual, 

supervisão, acaba por ser…Quer a equipa de gabinete, quer a equipa multidisciplinar, 

acaba por ser as minhas fontes de suporte.”, CFS06, na questão n.º 21. Exemplos: 

CFS02-25. 

Tema 103 - Alterações de compreensão (28,6%): descreve as dificuldades/problemas 

identificados centrados nas alterações de compreensão. Por exemplo: “As alterações de 

compreensão, eu penso que as alterações de compreensão são o que dificultam mais… 

o envolvimento em tudo. Porque a pessoa não perceber venha para aqui, sente-se, ou 

coisas simples, não é?, leve a colher à boca, eu penso que as alterações de 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

571 

 

compreensão são o maior problema”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º13. 

Por exemplo a seguinte afirmação: “pessoa estar confusa, e não perceber que as 

intervenções que nós estamos, por exemplo em fases bastante avançadas da demência, 

as pessoas não percebem o tipo de intervenção que estamos a ter, qual é o objectivo, 

embora nós possamos explicar mas continuam sem perceber”, referido pelo cuidador 

CFS03, na questão n.º 14. 

Tema 104 - Imobilização das pessoas (14,3%) – descreve as dificuldades/problemas 

identificados centrados na imobilização das pessoas. Por exemplo: “ não gosto 

imobilizar os doentes, mas é necessário, é necessário, mas é mesmo quando eles estão 

assim mais agitados, é quando eu sinto maior, não é dificuldade em gerir a situação, 

porque pronto tem que ser, tem que ser…é um bocado complicado ter que imobilizar 

uma pessoa, e pronto e ficamos sempre…não é bom mas tem que ser”, referido pelo 

cuidador CFS03, na questão n.º 14. 

Tema 105 - Comportamentos de oposição (14,3%) – descreve as significações dos 

cuidadores que traduzem comportamentos de oposição dos utentes. Por exemplo: 

“(…)eles estão de sonda é fácil administrar o produto. Quando eles não estão de 

sonda, quando eles recusam (…)”, referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 10. 

Tema 106 - Problemas de comunicação (28,6%) - significações dos cuidadores em 

relação a dificuldades e problemas consequentes do processo demencial. Por exemplo a 

seguinte afirmação: “Junto do utente também, mas normalmente não tenho o feedback 

desejado, eles “ah não me sinto bem” aqueles que ainda conseguem falar, alguns ainda 

conseguem expressar se tem alguma dor ou não, mas a maioria não (…),”, referido pelo 

cuidador CFS07, na questão n.º 13. Ou ainda: “(…) uma pessoa que tem uma Rigidez, 

muito grande ao nível articular, não comunica, não sei ate que ponto é que ela 

compreende ou não, exactamente uma vez que ela não comunica, não diz nada.”, 

referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 7. 

Tema 107 - Problemas de funcionalidade (28,6%) – significações dos cuidadores em 

relação a dificuldade e problemas consequentes do processo demencial: “(…) 

Incapacidade, de precisar a ajuda de terceiros para qualquer coisa”, referido pelo 

cuidador CFS04, na questão n.º 11. Outros exemplos: CFS03-11; Auto-cuidado: 

CFS03-11; Alimentação: CFS03-11 
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Tema 108 - Alterações relacionais e sócio-emocionais (57,1%) – descreve as 

significações dos cuidadores em relação a problemas e dificuldades consequentes do 

processo demencial Por exemplo: “são os das cabeças, os psicológicos, porque as 

pessoas não… eu nesse aspecto sinto-me impotente porque não consigo ajudar. Ou 

quando as pessoas ou estão deprimidas, não querem, acho é quando eu me sinto mais 

impotente para lhe conseguir dar a volta, para as animar. É quando eu me sinto pior, 

quando é físico, do corpo, não é. Quando as pessoas é mesmo depressão, ou porque o 

familiar não vêem, ou porque não se interessam por nada eu acho que é aí que eu me 

sinto mais angustiada, não conseguir  dar tanta ajudar, não conseguir”, referido pelo 

cuidador CFS05, na questão n.º 12. Outro exemplo: “Outros são Situações de viuvez, de 

suporte social dos amigos, que já perderam muitos, da família.”, referido pelo cuidador 

CFS06, na questão n.º9. Outro exemplo:“(…) perceber que eles estão angustiados e 

não perceber porquê, isso é o que é mais difícil de lidar, é esta parte da situação 

demencial”., referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 12. Ou ainda a seguinte 

afirmação: “entendemos a angústia, se é por sofrimento de alguma descompensação 

orgânica, se é sofrimento psicológico, isso causa-nos alguma ansiedade, eles tentam 

levantar-se frequentemente, não estão sossegados no mesmo sítio, onde habitualmente 

estão, não é, tranquilos, digamos, quando eles não estão tranquilos, isso causa-me 

angustia por não saber porque é que eles estão assim”, referido pelo cuidador CFS07, 

na questão n.º 12. “eles estão em angústia, e nós não entendemos porque é que eles 

estão em angústia, quando estão com os quadros de agitação, que nós não percebemos 

se é porque estão com dor, algum tipo de dor, se é porque anseiam por alguém que os 

venham ver, muitas vezes é isso, eles estão em ansiedade e não sabem explicar porquê, 

e às vezes é os familiares, os familiares aparecem e eles acalmam”., referido pelo 

cuidador CFS07, na questão n.º 12. Outro exemplo: (Divertir-se): - CFS03-11 

Tema 109 - Percepção da doença (14,3%) - descreve as significações dos cuidadores 

em relação a problemas e dificuldades consequentes do processo demencial. “Sobretudo 

na fase inicial, quando pessoas com défice cognitivo ligeiro, ou em fase inicial do 

processo demencial, se apercebem dos seus défices…isso é um dos conteúdos que surge 

muito em termos de psicoterapia de apoio”, referido pelo cuidador CFS06, na questão 

n.º 9. 
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Tema 110 - Necessidade de colaboração de outros profissionais (14,3%) – descreve as 

necessidades sentidas pelos cuidadores de ter uma maior colaboração por parte de 

outros profissionais. Exemplo da seguinte afirmação: “sinto aqui é a de mais 

colaboração, por parte das auxiliares, é ai que eu sinto mais falha mesmo no piso. E 

muitas vezes também da parte da enfermagem, que é a despachar, que dá a medicação, 

mas não colabora nestes pontos importantes deles”, referido pelo cuidador CFS04, na 

questão n.º 19. 

Tema 111 - Necessidade de recursos materiais (14,3%) - descreve as necessidades 

sentidas pelos cuidadores em relação aos recursos materiais. Por exemplo a seguinte 

afirmação: “(…) era ter mais material aqui, é a única coisa que eu me queixo. Sabe às 

vezes quero uma coisa e não há, se não há quando eu posso eu trago, se não é… pronto 

é mesmo de material para se poder trabalhar, a única coisa que eu me queixo aqui.”, 

referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 25. 

Tema 112 – Investigação (14,3%) - descreve as necessidades pelos cuidadores em 

desenvolver processos de investigação:” (…) O que eu sinto que se podia fazer mais era 

a parte de investigação (…)”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 20. 

Tema 113 - Necessidade de informação e de formação (28,6%) - descreve a 

necessidade de o cuidador de informação e/ou formação visando a aquisição de 

conhecimentos práticos (i.e. levantar uma pessoa, cuidar da sua higiene pessoal, vesti-la, 

alimentação, etc) e conhecimentos acera da própria doença (causas, evolução, 

tratamentos, etc.) Exemplos: CFS01-9; CFS04-3. 

Tema 114 - Limitações de bem-estar físico e emocional (28,6%) – Descreve as 

significações do cuidador formal que traduzem a percepção subjectiva de mal-estar 

psicológico e de morbilidade física. Exemplo da seguinte afirmação:  “eu vou daqui Às 

vezes tão cansada que começo a ler e adormeço, referido pelo cuidador CFS02, na 

questão n.º 4. Ou ainda: “(…)isso  causa-nos  alguma ansiedade, eles tentam levantar-

se frequentemente, não estão sossegados no mesmo sitio, onde habitualmente estão, não 

é, tranquilos, digamos, quando eles não estão tranquilos, isso causa-me angustia por 

não saber porque é que eles estão assim”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 

12. Ou ainda: “Já tive em situações em que pensei “se calhar preciso tomar alguma 
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medicação”, ou porque ando mais cansado, e não percebo se estou cansada ou 

deprimida., referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 14. 

Tema 115 - Restrição do tempo livre (28,6%) – descreve as significações dos 

cuidadores em relação às restrição do tempo livre – Por exemplo: “(…) aqui a trabalhar 

é de não ter tempo para nada, porque estou a fazer dois horários completos então 

acabo por não ter muito tempo”, referido pelo cuidador CFS03, na questão, n.º 31. 

Outros exemplos: CFS05-28. 

Tema 116 - Consciência aberta (14,3%) – descreve as significações no qual todos 

sabem a verdadeira natureza do processo, no qual todos os participantes (i.e. 

profissionais, familiares, vizinhos, pessoa demenciada) são informados e/ou revelado o 

diagnóstico: “ Exemplo da seguinte afirmação: “ (…)algumas delas sabem 

perfeitamente, porque foram informadas que vão entrar num processo demencial (…)”, 

referidos pelo cuidador CFS06, na questão n.º 9. 

Tema 117 - Vivência centrada em aspectos relacionais e sócio-emocionais (57,1%) – 

descreve as significações dos cuidadores formais é associada à valorização/perda 

relacional e sócio-emocional. A experiencia invariavelmente intensa, emerge dos 

sentimentos de valorização relacional. Por exemplo: “Mas há pessoas que, como eu 

trabalho aqui nas instituições há muitos, e conhece algumas pessoas há muitos anos. 

Umas que me afectam mais do que outras, por exemplo, algumas que eu já chamo 

avozinhas…”, referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 5. Seguinte significação: 

“se nós formos ver nós somos todos estranhos a estas pessoas….acabamos por ser 

familiares, somos a família delas porque somos nós que estamos aquí todos os dias com 

elas, que metemos uma mão, que damos um carinho, que dizemos um bom dia, às vezes 

damos um beijinho.”, referido pelo cuidador CFS01-9. Outros exemplos: CFS05-5; 

CFS05-5; CFS02-3; CFS02-12; CFS02-27; CFS03-24; CFS03-33. 

Tema 118 - Vivência centrada na relativização (14,3%) – descreve as significações de 

cuidadores formais no qual a vulnerabilidade e a crítica direccionada à organização, 

valores do sistema, no qual a autonomia existencial não deve ser negada (eutanásia): Por 

exemplo a seguinte afirmação: “eu sinto que as pessoas são um bocado egoístas, mas eu 

agora já tenho maneira diferente de pensar. Eu penso assim, mas se a pessoa está tão 

mal e a sofrer tanto, às vezes, acho que é uma benção a pessoa ir-se embora”, cuidador 
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CFS05, na questão n.º 5. Ou a seguinte afirmação: “É obvio que a pessoa não deve 

sofrer, se for para dar tipo opiáceos… nem que seja de tantas em tantas horas, e que a 

pessoa fique, nesta pessoa… está pessoa entrou quase em coma, com os opiáceos, eu 

acho que se deve ajudar a pessoa porque nada que Justifique o sofrimento, portanto 

insuportável e insustentável. Portanto, tudo o que possa fazer nesse sentido, não 

consigo matar ninguém, nem fazer… eutanásia mas acho que uma pessoa não nasceu 

para sofrer., referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 8. 

Tema 119 - Vivência centrada nos aspectos organizacionais (42,9%) - descreve as 

significações dos cuidadores formais no qual a vulnerabilidade centra-se ao nível de 

responsabilidades, deveres, obrigações e regras ou na crítica aos mesmos. Por exemplo 

as seguintes afirmações: Por exemplo: “ nos últimos meses estou com todos os pisos, 

tem sido doloroso é praticamente espólios, é fazer entrevistas e fazer as admissões, e 

pronto com a saída da minha colega, quase que não os via e eles de repente”, referido 

pelo cuidador CFS02, na questão n.º 3. Ou ainda a seguinte afirmação: “ (…) cheguei cá 

com muita boa de vontade, com muitas ideias, com muitas coisas e tudo foi por água, 

porque existe muita coisa de imprevisto, muitas situações em que as pessoas acham que 

nós não temos agenda, e que aparecem e tem ser atendidas, e muitas vezes tudo o que 

nós planeamos não é possível realizar. Aqui, como eu lhe disse existe muito aquele 

trabalho, de que eu não gosto tanto, que é de facto muita papelada, e pouco tempo no 

terreno, pronto. Que já tentei, eu e a minha colega, mudarmos isso e não conseguimos, 

está enraizado e são as normas da instituição e nós não conseguimos alterar”, referido 

pelo cuidador CFS02, na questão n.º 17; Ou ainda: “quer a parte do apoio ao familiar 

que não temos, porque não podemos dar consulta aos familiares… porque só podemos 

trabalhar com o familiar na relação com o utente”, referido pelo cuidado CFS06, na 

questão n.º 20; Ou ainda a seguinte afirmação: “ que com a família pode haver trabalho 

ainda a fazer, nomeadamente, grupo de auto-ajuda, etc, em que o psicólogo pode ter 

um trabalho mais activo, que a instituição de momento não autoriza que haja uma 

intervenção sobre a família, só na relação com o utente”, referido pelo cuidador 

CFS06, na questão n.º 23. Outros exemplos: CFS02-12; CFS02-27; CFS02-29; CFS04-

22. 

Tema 120 – Comunicação (14,3%) - descreve a articulação e interdependência entre 

profissionais centrada nos aspectos comunicacionais. Por exemplo a seguinte afirmação: 



A Vivência Subjectiva dos Cuidadores de pessoas com Demência: temas centrais da vivência, sintomatologia 
emocional e estratégias de confronto 

576 

 

“digamos que nós somos o alerta, damos o alerta “aqui há uma alteração”, a nossa 

articulação mais significativa para controlar, é mesmo a relação com o médico. Depois 

o alerta às auxiliares, “neste momento verifica-se que este utente está com estas 

alterações, portanto tenham mais atenção, a vigiar, se depois na tarde e na noite elas 

se mantenham”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º7. Outros exemplos: 

CFS07-7; CFS07-16; CFS07-16; CFS07-17;CFS07-17. 

Tema 121 - Colaboração na programação de contingências de confronto (57,1%) - 

Descreve a articulação e interdependência entre profissionais centrada na colaboração 

na programação de contingências de confronto, na elaboração de estratégias de 

intervenção. Por exemplo: “faço em conjunto com a fisioterapeuta, Às vezes algumas 

sessões”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 16. Por exemplo: “Mas sempre 

com o apoio da enfermagem, que vão sempre passando informação de como é que eles 

vem ao nível do hospital, de como e que eles vão evoluindo aqui dia a dia.”, referido 

pelo cuidador CFS04, na questão n.º 5. Por exemplo: “(…) que são fornecidos pelos 

enfermeiros ou pelas auxiliares de acção médica”, referido pelo cuidador CFS04, na 

questão n.º 8; Por exemplo: “só as ementas é que faço com o chefe da alimentação”, 

referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 12; Por exemplo: “ junto com ou a 

psicóloga, ou com a terapia ocupacional vamos lá, ao piso, e portanto ajudamos a eles 

estarem entretidos durante um certo tempo a fazer trabalhos manuais, pinturas, jogos”, 

referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 16; Por exemplo: “ depois com a terapia 

ocupacional, podemos considerar também algumas mais criativas, quando a terapeuta 

vem articular comigo, “preciso da sua ajuda”, “esta senhora tem esta sintomatologia 

assim, assim, assim”, e às vezes, na organização dos espaços, etc, ai, acho que 

utilizamos mais soluções criativas, organizar a pessoa, podem ter um carácter mais 

esporádico”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 14. Outros exemplos: 

CFS01-17. 

Tema 122 – Entrevistas de admissão (14,3%) – Descreve a articulação e 

interdependência entre profissionais, nomeadamente nas entrevistas de admissão. Por 

exemplo: “(…) quando nós temos as entrevistas, e está sempre a parte da psicologia 

(…)”, referido pelo cuidador CFS02, na questão n.º 1. Por exemplo: “trabalho 

essencialmente com a assistente social, sobretudo, em atendimento, em entrevistas, 

assume um carácter mais esporádico…”. 
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Tema 123 - Reunião multidisciplinar (14,3%) - Descreve a articulação e 

interdependência entre profissionais, nomeadamente na reunião multidisciplinar. Por 

exemplo: ” haver uma boa articulação entre equipa do XXº piso, sobretudo nas 

reuniões, que foi crescendo…já conseguimos envolver o médico na reunião 

multidisciplinar, já conseguimos discutir casos, portanto, acho que tem sido crescente, 

uma conquista”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 6. 

Tema 124 - Articulação com estruturas formais (14,3%) - descreve a articulação com 

outras estruturas formais. Por exemplo: “termos de exames, quando são pedidos exames 

em articulação com outros hospitais, também não existe grande espera, marcação de 

consultas, de exames.”, referido pelo cuidador CFS07, na questão n.º 6. 

Tema 125 - Valorização da pessoa (71,4%) – descreve as significações dos cuidadores 

formais associadas à valorização existencial. Emerge da experiência de valorização da 

autonomia e processos psicológicos diferenciados da pessoa com demência. Por 

exemplo: “é não olhar para a pessoa com demência, como uma pessoa que está a 

morrer, e que não tem valor… o mais importante é…ok a pessoa está demente, não 

sabe onde está, não sabe quem eu sou, não sabe quem ela própria é às vezes… Mas é 

pessoa e dar à pessoa a oportunidade de escolher, de dar à pessoa um carinho, dar à 

pessoa… oportunidades, trata-la como pessoa e não como algo que não come, que não 

fala, que não decide, mais de tudo é lembrarem-se que é uma Pessoa com demência, e 

não uma “coisa”. E lembrar-nos que tem sentimentos, apesar de não saber muito bem 

quais é que eles são às vezes ou estarem confusos…tem sentimentos, tem bracinhos, tem 

perninhas, coração, cérebro tem isso tudo, não funciona tão bem, mas tem isso tudo 

…É importante lembrar-nos disso, acima de tudo, se nos lembrarmos disso, referido 

pelo cuidador CFS01, na questão n.º 29. Outro exemplo: “(…)até digo na brincadeira, 

“mas porque é que não deixam as pessoas” porque é impossível, em vez de estar aqui 

sentadinhas “Ou põe a mesa, ou levantam  a mesa, ou um leva o guardanapo”, pronto 

estar activo a pessoa não se sentir inútil, que é triste estar um dia a olhar para uma 

parede…sem fazer nada.”, referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 11. Por 

exemplo: “dos pratos escolhidos por eles, que existe utentes que escolhem a sua 

alimentação que vem do restaurante,” referido pelo cuidador CFS04, na questão n.º 13; 

Ou por exemplo: “O próprio utente, nos vai dando informação, por vezes planeamos 

actividades, e depois chegamos lá, e vemos que não são as mais adequadas, portanto… 
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O própria utente, independentemente de estar demenciado ou não, ele transmite-nos 

exactamente quais são as necessidades… nós é que temos que saber ler, o que ele nos 

quer dizer”. Referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 2. Por exemplo: “ É mais 

organizar o sujeito, e ajudar, portanto a reorganizar-se na sua nova adaptação… E 

fazer tudo aquilo o que ele pode, enquanto ainda tem reserva cognitiva para o 

fazer…mas acho que nunca é da parte da psicologia sozinha, cada caso é um caso, 

cada caso é discutido, a própria pessoa, muitas vezes, encontra soluções, encontra 

estratégias, e o nosso papel é reforçar e pensar com a pessoa essas estratégias, mas 

Isso tudo é muito em conjunto, com o utente, com a família e com a equipa…e ao longo 

do tempo…”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 19; Ou ainda: “última 

decisão é do utente, portanto o utente, vai-me dizendo, o que é que eu estou a fazer 

bem, o que estou a fazer mal, independentemente de ser demenciado ou não, é uma 

pessoa, portanto, eu… vai-me dizendo os sinais, se eu souber ler os sinais dele, eu vejo 

“aqui estou a fazer mal”, “ agora estou a ir bem”, “isto agrada-me”, “isto não, não 

volte a fazer”…”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 16. Por exemplo: “Mas 

como nós trabalhamos muito a relação, o importante também é o significado afectivo 

que colocamos naquilo que fazemos, portanto, a doença depois vai-se tornar mais um 

aspecto, mas o importante e o principal é a pessoa, é ai em que nós intervimos. 

Portanto, sobretudo é não perder a pessoas de vista, independente da progressão do 

Alzheimer ou de uma demência secundária à doença de parkinson é não perder o afecto 

pelo sujeito, não perder o sujeito de vista, o que ele gosta, o que não gosta, ir sempre 

ao encontro dele.”, referido pelo cuidador CFS06, na questão n.º 25. Por exemplo: 

“plano de intervenção perante diferentes pessoas, com diferentes necessidades “ - 

CFS03-4. 

Tema 126 - Projecto integrado multidisciplinar (14,3%) - descreve as significações do 

cuidador relacionado com a antecipação e/ou expectativa futura. Por exemplo: “…devia 

existir um projecto com todos os técnicos, e cada um trabalhar uma parte, de 

estimulação”, referido pelo cuidador CFS02, na questão n.º 14. 

Tema 127 – Exploratórios (28,6%) - descreve as significações dos cuidadores 

relacionadas com a exploração, confronto disjuntivo e construção de processos 

alternativos e afirmativos. Por exemplo: “Portanto eu gosto de variar, e tento imaginar, 

trago coisas, tento modificar. Acho que a rotina leva as pessoas depois, não se 
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empenham nada, é como estar em uma fábrica a encher chouriços. Portanto a pessoa 

está ali, não acho nada bem,” referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º 21; Por 

exemplo: “ agora aprendi um bocadinho, não é, portanto acabo muitas vezes, o suporte 

é a minha imaginação, é experimentar, lembrar-me de uma coisa qualquer e 

experimentar”, referido pelo cuidador CFS01, na questão n.º 25. 

Tema 128 - Modelo biopsicossocial (14,3%) – descreve o modelo implícito na prática 

do processo de prestação de cuidados. Por exemplo:  “era a pessoa vinha com um 

problema e nós só olhávamos para esse problema, agora nós tentamos olhar para o 

doente como um todo, percebe. Numa perspectiva, como nós dizemos agora que está 

muito em moda, do biopsicossocial. Não é só o P, é saber mas o que P interfere na vida 

própria da pessoa e tudo o que é simbólico.”, referido pelo cuidador CFS05, na questão 

n.º 22. 

Tema 129 - Bem-estar (42,9%) – descreve as preocupações dos cuidadores em relação 

ao bem-estar da pessoa. Por exemplo a seguinte afirmação: “bem-estar do doente, 

independente do problema, a pessoa tem que estar bem, Se não estiver bem, não está 

bem com nada, está mal com todos, referido pelo cuidador CFS05, na questão n.º23. 

Outros exemplos: CFS01-21; CFS07-21. 

 

 

 

 

 

 


