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Consentimento Informado do Cuidador 

 

                                                                                         Código: ________ 

Eu, _______________________________________________ aceito participar de livre 

vontade no estudo da autoria de Susana Calvinho Martins (estudante da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa), orientada pelo Professor Doutor Fernando 

Fradique (Professor Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), 

no âmbito da dissertação de Mestrado em Psicologia, na área de Psicologia da Saúde e 

da Doença. 

Foi-me explicado e compreendo o principal objetivo deste estudo: 

Avaliar o burnout e a sobrecarga experienciada pelo cuidador formal aquando o 

ato de cuidar 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar: 

1. Responder a uma ficha de caraterização sociodemográfica 

2. Responder a um questionário sobre a minha perceção acerca da sobrecarga 

e burnout sentidos no âmbito do ato de cuidar. 

Outras observações: 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo 

desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer 

prejuízo para mim. 

Compreendo que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer 

publicação, a menos que eu autorize. 

Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento de 

investigação em Psicologia Clínica na área da qualidade de vida e do burnout do 



cuidador formal, não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou 

indireto pela minha colaboração. 

 

 

Nome:________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

Data: ____ /____ /____ 

 

Se tiver alguma dúvida por favor contacte para: 

susanacalvinhomartins@hotmail.com 

963078830 

 

 

Numa 2ª fase deste projeto maior pretende-se realizar algumas entrevistas com alguns 

dos cuidadores que tiverem colaborado na 1ª fase.  

A entrevista durará cerca de 60 minutos, podendo ser dividida em dois períodos 

menores. 

Haverá lugar a um novo protocolo de consentimento específico para essa 2ª fase. 

Estaria disponível para colaborar igualmente nessa 2ª fase? SIM______ NÃO________ 

 

 

 











A Síndrome de Burnout em cuidadores formais de idosos/doentes crónicos 

institucionalizados 

CÓDIGO'_________'

 

II – INVENTÁRIO DE BURNOUT DE COPENHAGEN 

Este questionário destina-se à avaliação psicométrica das dimensões do 

burnout. Não há respostas melhores ou piores, a resposta correta é aquela 

que exprime com veracidade a sua própria experiência. A cada uma das 

frases deve responder consoante a frequência com que tem o sentimento, 

assinalando com uma cruz. 

 

Com'que'frequência'se'
sente'cansado(a)?'

Sempre' Frequentemente' Às'vezes' Raramente' Nunca/quase'
nunca'

O'seu'trabalho'é'
emocionalmente'
desgastante?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Acha'difícil'trabalhar'
com'idosos/doentes'
crónicos?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Com'que'frequência'se'
sente'fisicamente'
exausto(a)?'

Sempre' Frequentemente' Às'vezes' Raramente' Nunca/quase'
nunca'

Sente%se'esgotado'por'
causa'do'seu'trabalho?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Acha'frustrante'
trabalhar'com'
idosos/doentes'
crónicos?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Com'que'frequência'se'
sente'emocionalmente'
exausto(a)?'

Sempre' Frequentemente' Às'vezes' Raramente' Nunca/quase'
nunca'

O'seu'trabalho'deixa%
o(a)'frustrado(a)?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Trabalhar'com'
idosos/doentes'crónicos'
deixa%o(a)'sem'energia?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Com'que'frequência'
pensa'“Eu'não'aguento'
mais'isto”?'

Sempre' Frequentemente' Às'vezes' Raramente' Nunca/quase'
nunca'

Sente%se'esgotado(a)'no'
final'de'um'dia'de'
trabalho?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Sente'que'dá'mais'do'
que'recebe'quando'
trabalha'com'
idosos/doentes'
crónicos?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Com'que'frequência'se'
sente'fatigado(a)?'

Sempre' Frequentemente' Às'vezes' Raramente' Nunca/quase'
nunca'



Sente%se'exausto(a),'de'
manhã,'ao'pensar'em'
mais'um'dia'de'
trabalho?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Está'cansado(a)'de'
trabalhar'com'
idosos/doentes'
crónicos?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Com'que'frequência'se'
sente'frágil'e'suscetível'
a'ficar'doente?'

Sempre' Frequentemente' Às'vezes' Raramente' Nunca/quase'
nunca'

Sente'que'cada'hora'de'
trabalho'é'cansativa'
para'si?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Alguma'vez'se'questiona'
quanto'tempo'
conseguirá'continuar'a'
trabalhar'com'
idosos/doentes'
crónicos?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

Tem'energia'suficiente'
para'a'família'e'os'
amigos'durante'o'tempo'
de'lazer?'

Imenso' Muito' Nem'muito,'
nem'pouco'

Pouco' Muito'pouco'

'
'
Obrigado'pela'colaboração!'



  

CÓDIGO__________  

Escala de sobrecarga do cuidador              

  
A ESC é uma escala que avalia a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador.  

  
Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se aplica ao seu caso, 

colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião.  

  

N.º  
Item  

Nunca  Quase  
nunca  

Às  
vezes  

Muitas  
vezes  

Quase  
sempre  

1  Sente que as pessoas de quem cuida solicitam mais ajuda do que 
aquela que realmente necessitam?  

          

2  Considera que devido ao tempo que dedica às pessoas de quem 
cuida já não dispõe de tempo suficiente para realizar outras tarefas 
da sua função na instituição?  

          

3  Sente-se tenso/a quando tem de cuidar e ainda tem outras tarefas 
por fazer?  

          

4  Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento das pessoas de 
quem cuida?  

          

5  
Sente-se irritado/a quando está junto às pessoas de quem cuida?            

6  Considera que as pessoas de quem cuida afetam negativamente o 

seu relacionamento com os outros membros da equipa? 
          

7  
Tem receio pelo futuro destinado às pessoas de quem cuida?            

8  Considera que as pessoas de quem cuida estão dependentes de 
si?  

          

9  
Sente-se esgotado quando tem de estar junto às pessoas de quem 
cuida?  

          

10  
Vê a sua saúde ser afetada por ter de cuidar das pessoas em 
causa?  

          

11  
Considera que não tem uma vida privada como desejaria devido 
às pessoas que tem de cuidar?  

          

12  
Pensa que as suas relações sociais são afetadas negativamente 
por desempenhar este trabalho de cuidador?  

          

13  
Sente-se pouco à vontade em estabelecer relações sociais devido 
às pessoas que tem de cuidar?  

          

14  Acredita que as pessoas de quem cuida esperam que cuide delas 
como se fosse a única pessoa com quem elas pudessem contar?  

          

15  Considera que o seu salário não equivale à sua dedicação neste 
trabalho?  

          

16  
Sente-se incapaz de cuidar das pessoas de quem cuida por muito 
mais tempo?  

          

17  
Considera que deixou de realizar muitas atividades de lazer desde 
que iniciou este trabalho?  

          

18  
Desejaria poder entregar as pessoas de quem cuida aos cuidados 
de outra pessoa?  

          



19  Sente-se inseguro acerca do que deve fazer às pessoas de quem 
cuida?  

          

20  
Sente que poderia fazer mais pelas pessoas de quem cuida?            

21  
Considera que poderia cuidar melhor das pessoas?            

22  Em geral sente-se muito sobrecarregado por ser cuidador?            

 



GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AO CUIDADOR FORMAL 

Objetivos Gerais 

 

Objetivos específicos Perguntas Tipo 

Conhecer a Formação - Explorar a formação na área do cuidado ao idoso;  

- Compreender como os cuidadores percecionam a formação em 

termos de utilidade. 

 Qual a sua formação na área do cuidado ao 

idoso? 

 Considera essa formação útil? 

 Se tivesse a oportunidade prosseguiria a sua 

formação? Como? Em que áreas? 

Conhecer as tarefas 

desempenhadas 

- Descrever a natureza das tarefas desempenhadas pelo cuidador; 

- Compreender como percecionam a execução das diferentes tarefas;  

- Explorar as principais dificuldades bem como aspetos positivos 

percecionadas pelos cuidadores formais no desempenho da sua 

profissão; 

- Explorar as estratégias de resolução de problemas utilizadas. 

 

 Que funções/tarefas desempenha nesta 

instituição? 

 Quais são as tarefas que mais gosta de 

desempenhar? E as que menos gosta? Porquê? 

 Quais as tarefas em que sente mais dificuldade? 

E menos dificuldade? Porquê? 

 O que costuma fazer para ultrapassar as 

dificuldades que surgem? 

Conhecer o ambiente 

laboral 

- Compreender como são as relações entre colaboradores da 

instituição; 

- Compreender como estas relações influenciam o envolvimento no 

trabalho; 

 

 

 

 Como descreve a sua relação com os seus 

colegas? 

 Considera as relações no trabalho importantes? 

Porquê? 

 Como é que a natureza dos seus relacionamentos 

no local de trabalho influencia a execução de 

tarefas/satisfação/envolvimento no trabalho?  

Avaliar a satisfação 

profissional 

- Explorar o significado de cuidador; 

- Identificar fatores de satisfação na vida do cuidador provenientes da sua 

profissão. 
 

 Como define o que é ser cuidador de idosos? 

 Quais são os principais benefícios da prestação 

de cuidados a idosos?  



  Sente que o seu trabalho é apreciado pelo idoso 

e/ou família? 

  

Compreender a relação com 

o idoso 

- Compreender a natureza da relação entre o cuidador e o idoso; 

- Compreender como a relação influencia o cuidado prestado; 

- Conhecer as dificuldades presentes na relação entre cuidador e idoso; 

 

 Como descreve a sua relação com o idoso? 

 Quais as principais dificuldades que aponta na 

sua relação com os idosos? 

Observar experiencia de 

Burnout 

Burnout pessoal 

 Fadiga e exaustão física e psicológica experienciada 

 Quando costuma estar mais cansado? 

 Pode descrever o seu cansaço? O cansaço mais 

prevalente no dia a dia.  

 Consegue relacionar o seu cansaço a alguma 

atividade específica? (cuidar dos utentes? 

Acordar e pensar que tem de ir trabalhar?) 

 Em que situações o seu cansaço é mais 

físico/psicológico…? 

 Considera seu trabalho como sendo 

emocionalmente desgastante?  E fisicamente? 

Porquê? 

 Como é que a sua relação com os utentes 

influencia o seu cansaço num dia de trabalho? 

 Como se sente em relação aos utentes? 

 Como se sente em relação a si próprio cuidando 

das pessoas de quem cuida? 

 O que há de melhor/pior em cuidar de quem 

cuida? Porquê? 

 Que sentimentos são despoletados pelo seu 

trabalho em si? 

 Que situações do seu trabalho sente que o afetam 

negativamente? E positivamente? Porquê? 

Burnout relacionado com o trabalho 

 Fadiga e exaustão física e psicológica experienciada em relação ao seu 

trabalho  
Burnout relacionado com o cliente (utente) 

 Fadiga e exaustão física e psicológica experienciada em relação ao utente 

Identificar fatores que levem à exaustão  



 

 

 

Observar sentimentos de 

sobrecarga percecionados 

pelo cuidador 

 Sobrecarga objetiva  

 Sobrecarga subjetiva 
Informações sobre a saúde, vida social, vida pessoal, 

situação financeira, situação emocional e tipo de 

relacionamento 

 A instituição reconhece o seu trabalho? 

 Como é que o seu trabalho afeta a sua vida 

pessoal? 

 Como é que o seu trabalho afeta a sua saúde? 

 Quais são os seus maiores medos no que toca ao 

seu trabalho? (na prestação de cuidados) 

 Sente-se realizado na prestação de cuidados? 

 Como se vê como profissional? 

 

Identificar impacto da prestação de cuidados 
 sobrecarga relacionada com a prestação de cuidados diretos, destacando-se 

a alteração do estado de saúde, elevado número de cuidados, alteração das 

relações sociais e familiares, escassez de tempo e desgaste físico e mental 

Observar impacto de relação interpessoal 
 relação entre o cuidador e o indivíduo dependente, avaliando o impacto 

interpessoal, bem como as dificuldades da interação. 

Observar expetativas com o cuidar 
 expetativas do cuidador relativamente à prestação de cuidados (medos, 

receios, disponibilidades) 

Observar perceção de autoeficácia 
 opinião do cuidador relativamente ao seu desempenho profissional. 



 
Anexo VII: Análise Temática do discurso dos cuidadores: Processo de categorização (temas, categorias e subcategorias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise do Discurso da Entrevista semiestruturada 

– Cuidadores formais (1ª fase) 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS CONTEÚDO DA ENTREVISTA CÓDIGO 

CF 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

 

 

 

 

 

Ausência de formação na área 

do cuidado ao idoso 

Eu não tenho nenhuma formação, não. Tenho a 4ª classe. CSPPF-CF04 

Bacharelato em gestão de empresas turísticas e hoteleiras. Não tem nada a ver 

com isto. Nada, nada, nada.  

 

CSPPF-CF07 

Eu não fiz curso nenhum. CASO-CF46 

Eu por exemplo agora tenho aqui, agora só tenho um porque eram dois. Tenho 

um funcionário que é o Luís que por exemplo tem mesmo um curso de geriatria. 

Agora o resto não, a maior parte das pessoas não e eu pessoalmente nunca tirei 

nenhum 

CSPPF-CF07 

Não, nenhuma.  CSPPF-CF09 

Não. Não tenho nenhuma formação, vim para cá fazer trabalho comunitário só 

nas limpezas e disse logo que recusava-me a trabalhar diretamente com idosos 

CSPPF-CF13 

Não tenho formação nesta área (…) CSPPF-CF14 

Ausência de formação como 

fonte de desigualdades e 

conflitos  

 

Agora eu sempre me consegui dar bem, se bem que muitas vezes havia os arrufos. 

Havia os arrufos sim senhor, porquê? Porque eu quando entrei por exemplo… a 

maior parte das pessoas que trabalha aqui são capazes de ter, algumas, eu não 

acredito que haja alguma só, havia um caso que tinha a quarta classe na altura. 

O resto fazem o quê? Faziam ali o sétimo ano, nono ano. São pessoas que não 

tem formação escolar e pronto começaram aqui a trabalhar há muitos anos. Eu 

quando entro, entro e entro com um Bacharelato. E eu na altura nem fiz questão 

de dizer isso a ninguém. Na altura a minha chefe “Ah não sei porque a Ana…”. 

Mas ninguém sabia porque eu no início até nas próprias folhas que tinha punha 

CSPPF-CF07 



12º ano e não punha mais nada. Ah mas daqui é a mais inteligente. Mas é mais 

inteligente porquê? Não sou mais inteligente. Ah mas falas de outra maneira. 

Formação direcionada para a 

população idosa  

Fiz formação de geriatria. 

 

CSPPF-CF10 

Tirei só algumas curtas formações mais na área da geriatria. E depois a 

experiencia é só pelos estágios e assim. 

CSPPF-CF19 

Eu logo desde o início. Foi a minha tese de trabalho. A minha monografia foi 

precisamente aqui e foi na área do idoso sim. 

CSPPF-CF24 

Ehhh… cuidados continuados; geriatria; e ultimamente estive ali nas novas 

oportunidades.  

CASO-CF41 

Tenho! Tenho um curso profissional. Uma formação profissional que fiz antes de 

vir para aqui. Há 29 anos que foi financiada pelo Centro de Reflexão Cristã. Foi 

feita na Rua Castilho as aulas práticas e depois a formação era por vários sítios. 

 

CSPPF-CF18 

Era a terceira idade e jardim-de-infância. Foi um curso de ano e meio e depois 

eram mais 120 horas para acompanhamento porque por exemplo, se a gente não 

tivesse preparadas como deve ser para o serviço tínhamos mais 120 horas de 

aulas teóricas para nos ajudar. 

 

CSPPF-CF18 

Tenho o curso de auxiliar de ação médica, tenho uma formação em atendimento 

ao público, fiz várias formações em geriatria aqui, já não sei quantas. Já não sei 

mas tenho várias formações sobre isso.  

 

CASO-CF04 

 

 

 

 

 

Eles às vezes vêm dar pequenas formações mas não dizem nada que já não 

façamos. 

CSPPF-CF04 

(…) é mais a experiência CSPPF-CF07 

(…) aquilo que sei vou aprendendo do dia-a-dia, da minha experiência aqui no 

centro, mas não tenho qualquer formação.  

 

CSPPF-CF14 



Conhecimento tácito no 

desempenho de tarefas e 

funções 

 

(…) aprendi com a experiencia CASO-CF46 

Por um lado sim e por outro a gente ganha mais a experiencia é a trabalhar no 

terreno. 

CSPPF-CF24 

Nesta área a formação que tenho é mesmo a experiência que vim adquirindo ao 

longo dos cinco anos que vou fazer, que estou na instituição. 

CSPPF-CF25 

Mas isto são coisas que fazem parte da experiencia. Ao longo dos anos nós vamos 

arranjando esse calo. E é por isso que eu continuo a ir e não tenho problemas 

nenhuns mesmo que o utente seja novo. 

CSPPF-CF07 

Olhe agora já vou aprendendo algumas técnicas. Por exemplo eles apoiarem-se 

em mim de outra forma para não me sobrecarregar. 

CSPPF-CF14 

Porque tenho experiência na área. Porque às vezes há pessoas que não sabem. 

O fato de nós começarmos por baixo é muito útil porque o saber fazer a tarefa é 

muito importante quando se manda alguém fazer 

CSPPF-CF07 

Mas é o que muitas vezes neste país acontece, é as pessoas tiram um curso, 

querem começar por cima mas não sabem como é que se trabalha por baixo. 

Nem sabem como é que se faz. Por a pessoa não saber como é que se faz não 

pode mandar fazer.  

 

CSPPF-CF07 

Formação numa área 

profissional específica  

 

Eu sou terapeuta ocupacional. Comporta a parte dos técnicos e diagnóstico de 

terapêutica e é essa a minha Licenciatura em Terapia Ocupacional. 

 

CSPPF-CF19 

A minha formação é profissional na área da educação social (…) CSPPF-CF15 

Sou mesmo é enfermeiro, licenciado em enfermagem. 

 

CASO-CF13 

Não é suficiente. É preciso mais formação. Agora estou a fazer outros cursos, e 

espero fazer mais formação. 

CASO-CF16 

Eu sou fisioterapeuta. 

 

CSPPF-CF24 



Eu sou licenciada em reabilitação psicomotora na FMH e termino agora o 

mestrado.  

 

CASO-CF03 

Enfermeira (…) Neste momento eu sou enfermeira. 

 

CASO-CF11 

A minha formação é profissional na área da educação social (…) CSPPF-CF15 

Bacharelato em gestão de empresas turísticas e hoteleiras. Não tem nada a ver 

com isto. Nada, nada, nada.  

CSPPF-CF07 

Resistência em frequentar 

novas formações  

 

Não, não, não fazia outra formação.  

 

CSPPF-CF10 

Disponibilidade para investir 

na formação 

Sim, por exemplo se me pedissem dentro da instituição “olhe Telma você paga 

50% nós pagamos os outros 50%”, ah isso tudo bem.   

CSPPF-CF13 

Estou a pensar em voltar para acabar o curso em psicologia. Mas também 

continuar a fazer formação em enfermagem, convém, há sempre coisas a 

mudarem, por exemplo a nível de novas técnicas… e já agora, estou quase a 

acabar o outro curso por isso, terminá-lo. 

  

CASO-CF13 

Eu continuava. Olha a última formação que eu fiz que era nas novas 

oportunidades também. Eu estive doente, saí do hospital e não desisti. Quando 

tive alta voltei. É um esforço mas vale a pena. 

 

CASO-CF41 

É assim, já estou em trabalhos limitados. Vai agora fazer três anos que estou em 

trabalhos limitados. Quando fazia as higienes, fiz durante vinte anos as higienes. 

E aí eu gostava muito de fazer as formações, até agora gosto de fazer as 

formações, eu acho que é uma mais-valia para agente. Mas agora não tem 

havido. Não tem havido hipótese, com certeza, mas não tem havido. Mas também 

a minha idade já não é muito… mas gosto sempre de fazer as formações. 

 

CASO-CF04 



Investimento na formação ao 

longo do tempo 

E depois disso várias vezes, vários, eu tenho em casa alguns sete ou oito 

certificados, além do diploma que tive do curso de formação. Porque a entidade 

fazia cursos de vez em quando. Fazia e de dois em dois anos tínhamos uma 

formação de três dias e assim. Quer dizer, não era o dia todo, umas iam de manhã 

outra iam de tarde para isto não parar. Mas tínhamos assim formações  

E acho que isso é útil e toda a gente devia ter e é pena não termos agora. 

CSPPF-CF18 

Depois também sempre que há formações na área, embora a casa não 

promova, mas faço sempre por ir. Nem que tenha que tirar férias, tiro uns dias 

e vou fazer as formações. Portanto, neste sentido não tenho assim dificuldade 

de maior. 

 

CSPPF-CF24 

Não é suficiente. É preciso mais formação. Agora estou a fazer outros cursos, e 

espero fazer mais formação. 

 

CASO-CF16 

Acabei agora uma pós-graduação e vou fazer agora um curso mais prático. 

 

CASO-CF16 

Faço sempre os possíveis para me manter atualizada. Faço todos os possíveis 

para todos os anos fazer uma formação dentro da área do idoso, da geriatria, 

do movimento, do que se está a fazer em termos gerais, faço os possíveis por. 

Ainda que a casa não promova, mas eu por mim faço-o. 

 

CSPPF-CF24 

Identificação de experiências 

de âmbito familiar no cuidado 

a idosos  

 

Eu cresci com o meu avô e ele morreu com 12 anos e eu adorava-o. Teve… dos 

meus 6 aos meus 12 ele ficou doente e era eu que cuidava dele. Ia levá-lo à casa 

de banho, ajudava a dar-lhe de comer e ele coitadinho. Eu gostava tanto dele e 

ele coitadinho ficava sempre tão agradecido. E eu como já não tenho há 20 anos 

gosto de ser prestável para eles. 

CSPPF-CF20 

(…) e estive muitos a nos a cuidar da minha madrinha (…)  
Entretanto a senhora já tinha sessenta e tal anos, entretanto adoeceu e ficou 

acamada. Eu tinha vinte anos e fiquei a tomar conta dela 

CASO-CF46 



E depois eu é assim, eu ainda me apeguei mais porque é assim, eu como tratei 

da minha avó. A minha avó estava em casa dos meus pais e eu ajudava e como 

trabalhava aqui depois queria logo ir para casa para tratar dela. Ela ficou sem 

uma ferida. Eu fazia sempre questão dela vir para casa e não ficar, porque a 

minha avó também teve cancro. Eu lidei muito com isso e então por exemplo às 

vezes fico preocupada é, a tua avó não sofreu por isso também tens que tentar 

que eles não sofram. Tentares sempre dar o teu melhor. 

CSPPF-CF25 
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Inutilidade da formação em 

cuidados geriátricos 
 

Estou aqui há 16 anos e não há mais nada para aprender. CSPPF-CF04 

Tudo o que aprendemos lá é diferente do que fazemos aqui. 

 

CSPPF-CF10 

Neste momento para mim já não era útil porque já aprendi tudo ao longo 

destes anos. Acho que nada me iria… quer dizer o saber não ocupa lugar 

não é? Se viesse uma formação é sempre boa não é. Tive a formação das 

fraldas, tive o posicionamento com as enfermeiras, mas nada que 

pudesse dizer “olha”. Tivemos aulas teóricas, mas é tudo prático.  

 

CSPPF-CF25 

  

Inadequação dos conteúdos 

teóricos da formação às tarefas 

realizadas  

 

Sim e não. Porque às vezes a gente aprende mais na teoria não tem tanto 

a ver com o que a gente aprende no dia-a-dia das pessoas. 

CSPPF-CF24 

No aspeto de tratar os idosos é totalmente diferente, com os acamados. CSPPF-CF10 



 

 

Utilidade da formação em cuidados 

geriátricos 

 

É sempre útil uma formação nesta área. É sempre muito útil. Nós já 

tivemos pequenas formações realizadas aqui pelo centro na área dos 

cuidados básicos, geriatria, mas foram coisas muito soltas, nada 

especificamente. (…) Mas é sempre muito útil.  

CSPPF-CF07 

Sim muito importante. 

Sim porque há sempre novas maneiras de os tratar, está sempre tudo a 

evoluir. Nesse aspeto sim. 

 

CSPPF-CF25 
 

Todas as formações são úteis. CSPPF-CF09 

Foi porque… pronto, vamos aprendendo mais coisas e a evolução 

ehhh… novas tecnologias que nós não tivemos a oportunidade de ter e 

também me ajuda muito. E e gosto.  

CASO-CF41 

Muito. Muito. Muito. E acho que toda a gente devia fazer porque este 

tipo de trabalho não é para toda a gente. 

CSPPF-CF18 

Utilidade da formação como fonte 

de conhecimento 

 

Sim sim é sempre melhor ter mais conhecimentos e saber como lidar com 

as situações com os idosos. Acho que faz falta. 

 

CSPPF-CF14 

Então e depois? Elas aprendem, as pessoas esforçam-se temos que 

reconhecer, elas aprendem depressa, mas não é a mesma coisa, há 

dificuldade em resolver questões práticas porque não há conhecimento. 

CSPPF-CF15 

Utilidade da formação baseada em 

aspetos instrumentais 

Sim sim é sempre melhor ter mais conhecimentos e saber como lidar com 

as situações com os idosos. Acho que faz falta. 

 

CSPPF-CF14 

Eu até tenho a mania de que sei tudo, mas não sei. Principalmente 

porque agora há uma data de coisas novas, e também tenho que estar 

face às alterações, às novidades, também pode ser benéfico para mim. 

Em termos de trabalhar com a pessoa, pegar nela, deitá-la, pegar nela… 

também já fui fazer assim um… não foi um curso foi uma experiencia, lá 

no centro comunitário da parede, foi um cursinho ligeiro e um deles era 

 

CASO-CF46 



de geriatria e isso, sim, é benéfico para os idosos e benéfico para nós. 

Para nós não fazermos os esforços que costumamos fazer… 

Utilidade da formação na área da 

educação social baseada em aspetos 

do relacionamento com idosos   

A formação foi útil em termos de relacionamento com as pessoas idosas. 

Sempre gostei muito do trabalho com idosos. Aprendi muito na minha 

formação e ao longo do meu percurso profissional. As pessoas são todas 

iguais e a minha formação fez-me dar importância a certas coisas. 

CSPPF-CF15 

Utilidade da formação em 

fisioterapia 

Sim, foi extremamente útil. 

A todos os níveis, profissionais, pessoais. A todos os níveis. Sim. 

CSPPF-CF24 

 

Utilidade da formação no confronto 

com situações de cansaço/stress 

 

Para lidar com eles. Cá há dias em que estamos mais cansados e se 

tivermos uma formação se calhar ajuda-nos a nós em diversas situações, 

para sabermos o que é que havemos de fazer… 

 

CSPPF-CF09 

Pronto e há coisas que é com o tempo, vamos aprendendo. Pronto, 

porque isto não dão formação nenhuma e isto tem sido… 

CSPPF-CF09 

Utilidade da formação no confronto 

com situações novas  

 

Principalmente se não houve formação, pronto. Há situações que eu 

agora já controlo, pronto, já sei dar a volta. Quando me vejo numa 

situação que não sei o que é que hei-de fazer já sei bem o que é que fazer 

noutro aspeto. E não, pronto, antes ficava todo coiso e na, na, na. E 

depois tentava, mas eles não percebem. 

CSPPF-CF09 

Utilidade da formação na aplicação 

prática do conhecimento 

Completamente, é mesmo a minha área, é mesmo a minha profissão. E 

acho que a formação, principalmente a parte dos estágios, 

principalmente, foi a mais importante para agora, para a prática. 

 

 

CSPPF-CF19 

 

 

Utilidade da formação no confronto 

com situações de crise e emergência 

Os medos é por exemplo se me caem, ou se tem assim um ataque à minha 

frente eu não sei o que é que hei-de fazer porque lá está a formação aqui 

se calhar ajudaria muito. Porque eu fico, o que é que faço agora? Não 

sei muito bem o que é que se faz. Mas por exemplo, eu já tive aqui pessoas 

que engasgaram e eu é assim tive que chamar colegas, porque as pessoas 

ficam completamente roxas. 

CSPPF-CF13 



Mas já viu sem tem assim um ataque à minha frente? Não é eu não 

conseguir. É eu não saber como atuar. Porque se eu souber como atuar 

não há problema. 

 

CSPPF-CF13 

Mas isso também não me incomoda, o que me incomoda assim mesmo é 

tentar e querer ajudar se acontecer alguma coisa e não saber como atuar 

CSPPF-CF13 
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Funções administrativas e de 

gestão de pessoal 

Neste momento sou encarregada no setor do apoio domiciliário. 

Encarregada de sector. Sou eu que organizo toda a parte da gestão do 

pessoal que está ligado diretamente aos utentes. Os horários, escalas de 

serviço e outras coisas que não tem a ver diretamente com a parte do 

pessoal, mas da parte da cozinha, a contabilidade da cozinha, a gestão 

dos almoços aos feriados, a gestão da medicação, do receituário dos 

utentes. Tudo isso, eu faço.  

 

CSPPF-CF07 

(…) Apesar de eu estar mais tempo aqui ocupada com burocracias e 

organização do pessoal, e organização dos calendários e partir a cabeça 

para colocar as pessoas no sítio onde outras vão faltar. 

CSPPF-CF15 

Funções de supervisão dos cuidados 

prestados 

 

Não tenho um dia de folga, o meu trabalho é garantir que as pessoas 

idosas que estão aqui à nossa responsabilidade são bem tratadas e 

recebem os cuidados necessários. 

CSPPF-CF15 

Como disse sou encarregada geral. Sou eu que faço a supervisão dos 

cuidados que o pessoal faz, vou às camas ver se está tudo em condições, 

unhas cortas, higiene bem-feita. Eu organizo a medicação para dar aos 

doentes, coloco nas caixinhas. 

CSPPF-CF15 

Funções motorista Neste momento é motorista. Vou buscar os velhotes a casa. Trago, levo, 

trago. Pronto e quando estou por aqui, que é muito raro, dou uma ajuda. 

CSPPF-CF09 



Às vezes aos lanches tenho um bocadinho, dou uma ajuda nos lanches. 

Mas de resto… 

Eu faço transporte de idosos. Vou buscá-los a casa e regresso a casa. 

(…) É como lhe digo, eu como o meu desempenho é ir busca-los e levá-

los. 

 

CSPPF-CF10 

Funções avaliação e intervenção 

baseadas nas necessidades 

ocupacionais dos idosos: 

autonomia, mobilidade, 

funcionalidade e lazer 

 

Eu faço avaliação dos utentes para sessões individuais. Faço a 

avaliação, faço as intervenções. As intervenções é consoante as 

necessidades que eles tem, necessidades ocupacionais para tentarem ser 

mais autónomos e mais funcionais.  

CSPPF-CF19 

Faço também sessões grupais para as pessoas, algumas delas, 

participarem em ocupações que elas querem principalmente de lazer, 

coisas que também promovam o espirito de grupo entre os utentes e 

assim. 

CSPPF-CF19 

É mesmo a funcionalidade do idoso. São pessoas muito dependente e 

trabalhamos essencialmente ao máximo tudo aquilo que venha não só 

para o idoso mas que venha a facilitar o trabalho das empregadas. O 

levantarem-se, o sentarem-se. É mesmo funcionalidade Tudo o que seja 

funcional quer para o idoso quer para as funcionárias. Como por 

exemplo, damos muita importância à posição em pé que quase não se 

põe. A maioria deles la está na cadeira ou na cadeiras de rodas e no 

ginásio tira-se da cadeira de rodas. E promove-se ali a independência. 

Mas promove-se ali a funcionalidade. Notamos muito, e as funcionárias 

dizem isso mesmo, para a tarde, para a mudança da fralda, quem não 

tiver capacidade de se por em pé fica deitado. Vai-se deitar para mudar 

a fralda e já fica. Todos aqueles que têm capacidade não, pronto, vão á 

casa de banho, põe-se em pé, mudam a fralda. É mais uma mais-valia. 

CSPPF-CF24 

Então eu faço as de grupo, as de movimento, ehh… faço aqui no quarto 

piso e no terceiro, no segundo não faço ainda as de grupo. Depois estou 

a fazer alguns momentos de… para relaxar, há uns pequenos grupos 

CASO-CF03 



para relaxar, mas ainda, aquilo ainda está assim um bocadinho em stand 

by porque não há muita adesão ainda dos utentes. 

E depois faço ainda algumas sessões individualizadas para aqueles 

casos em que as pessoas são menos participativas, menos… não têm 

tanta iniciativa motora. 

Funções de intervenção 

direcionadas para a melhoria da 

comunicação/linguagem 

E dentro da terapia da fala tens a área da comunicação, que é pronto 

aquela um bocadinho mais abrangente, tens a área da deglutição, a voz, 

a linguagem, a fala e assim grande, acho que é isso. 

CASO-CF16 

 Funções de apoio nos cuidados 

quotidianos de higiene e 

alimentação 

 

E dou também algum apoio ali em toda a parte de idas à casa de banho, 

treino de AVD’s, alimentação. Dou um apoio nessa área também para 

fazer algum treino com eles, para eles também se adaptarem a fazer 

situações da vida diária. 

CSPPF-CF19 

Cuidados quotidianos de higiene, 

alimentação e administração de 

medicação 

 

Faço higienes, almoços, lanches, medicações. Essas coisas. CSPPF-CF04 

Dar banho às idosas, vesti-las, depois fazer as camas, dar o pequeno-

almoço a umas depois dar o almoço a outras porque, que estejam 

dependentes de darmos de comer… de tudo um pouco ao fim ao cabo… 

 

CASO-CF46 

Acompanho nos almoços e é isso. Se alguém precisar de ir à casa de 

banho. (…) Por vezes também faço higienes quando é preciso não é, 

alguém que se suja quando é preciso não é, mas isso é mais quem está 

cá dentro. Quando eu estava uma semana lá fora e outra cá dentro 

rodava-me também isso a mim, agora já não. 

CSPPF-CF10 

Eu só faço turno da manha por isso não sei como é que funciona à 

tarde… o turno da manhã começa logo, higienes, pronto. A nível de 

higienes… depois pensos e a medicação.  

CASO-CF13 

Higiene dos doentes (…)  

Convencê-los a fazer; convencê-los a comer; convencê-los que agente 

tem de beber água porque a água faz parte da nossa saúde… e pronto. 

 

CASO-CF41 



Um exemplo, a medicação tem de se ter algum cuidado. Temos de 

verificar sempre se está tudo certo, se a toma está certa se não está… se 

está a fazer, se não está. Ehhh… a nível de pensos, basicamente tem de 

se olhar todos os dias, todos os dias não, vá, quando é para fazer o penso 

e verificar como é que está a ferida e o que é que se vai lá aplicar ou não 

para tratar a ferida e tentar, no mínimo regredir. 

CASO-CF13 

Maioritariamente são eles que fazem, a não ser em pessoas que estejam 

mais dependentes, mais acamados. Ou que necessitem de outro tipo de 

cuidados, aí convém que sejamos nós a fazer. Nos fazemos a higiene, 

depois estamos logo ali para fazer o penso, ter cuidado par não molhar 

o penso. Porque se se molha o penso, temos de o refazer. 

 

CASO-CF11 

Higiene, alimentação, medicação, limpezas do lar. Pronto e é mais isso. 

Depois é cuidar das roupas deles, limpar os quartos, deixar sempre tudo 

muito arrumadinho, receber visitas, pronto. Se tiver que ir ao 

laboratório buscar análises ou entregar também vou. Vou à farmácia. 

 

CSPPF-CF13 

Dou a medicação, ajudo os doentes quando precisam ir à casa de banho, 

sou responsável pela alimentação deles, pela higiene quando precisam 

(…) 

CSPPF-CF14 

Agora é ajudante de ação direta. É as higienes de manhã, a distribuição 

de almoços, o almoço acompanhado e de tarde apoio domiciliário nas 

higienes habitacionais, nas casas. 

 

CSPPF-CF18 

Faço a higiene de manhã, faço motorista, entrego os almoços, faço 

limpezas em casa das pessoas, ajudo no que for preciso. 

CSPPF-CF20 

Desempenho o acompanhamento, a higiene, dar o comer. Tudo. Todo o 

dia-a-dia do utente nós acompanhamos. A medicação. 

CSPPF-CF25 

Porque isto é todos os dias a mesma coisa: vãos dar-lhes os banhos, 

fazemos as higienes, fazemos a limpeza, vamos dar os almoços, damos 

CSPPF-CF25 



os lanches, tratamos da roupa deles. E é assim todos os dias a mesma 

coisa. Um dia há uma aventura qualquer, ou um cai ou… mas 

normalmente é a mesma coisa.  

Agora? Agora atualmente é assim: de manhã dou a alimentação, depois 

estou na copa, depois ajudo as minhas colegas a fazer as camas depois 

arranjo assim um tempinho para limpara as mesas de cabeceira… corto 

unhas e depois quando tenho mais um bocadinho, dou águas depois à 

hora de almoço quando estou na copa estou a lavar a louça quando não 

estou dou a alimentação àqueles que… não comem sozinhos… depois às 

14h volto a dar iogurtes, gelatinas… depois se tiver tempo corto mais 

unhas… 

CASO-CF04 

Ehh… A parte… portanto na parte direta do utente, terapêutica, 

preparação da terapêutica, higiene, pronto, dentro dessa área, aquilo 

que um enfermeiro presta. A organização da equipa de auxiliares, 

alimentação, banho, higiene… 

CASO-CF11 

 

 

 

Acumular de tarefas ou 

polivalência 

 

Eu faço tudo aqui no lar. 

CSPPF-CF04 

Quando é preciso não porque o tempo que eu vou para a rua faz-me falta 

cá dentro. Mas quer dizer, se eu tenho por exemplo, como tive hoje uma 

situação de três pessoas que tiraram baixa, ora eu não posso estar a 

deixar os utentes até à 13h ou 13:30h da tarde sem serem tratados. Então 

para ajudar o que é que eu faço, vou eu para a rua porque tenho 

experiencia disso, porque trabalhei doze anos nisso e vou tratar de 

alguns utentes também para agilizar um bocadinho mais o próprio 

serviço. 

CSPPF-CF07 

De manhã é assim, até ao meio dia temos que ter as higienes todas feitas 

e a limpeza pronto, dos pisos. Limpezas chão, camas feitas e chão. 

Depois tudo o que for limpar paredes ou janelas isso depois já fica para 

a tarde. Pronto é a limpeza mais base. 

CSPPF-CF13 

Olhe eu faço um pouco de tudo. Sou polivalente CSPPF-CF14 



(…) Vou nas carrinhas fazer apoio aos idosos quando eles vão para casa 

no fim do dia, faço muita coisa. 

Faço a higiene de manhã, faço motorista, entrego os almoços, faço 

limpezas em casa das pessoas, ajudo no que for preciso. 

 

CSPPF-CF20 

Apoio instrumental direcionada 

para a facilitação dos cuidados 

prestados pelos cuidadores formais  

 

 

É mesmo a funcionalidade do idoso. São pessoas muito dependente e 

trabalhamos essencialmente ao máximo tudo aquilo que venha não só 

para o idoso mas que venha a facilitar o trabalho das empregadas. O 

levantarem-se, o sentarem-se. É mesmo funcionalidade Tudo o que seja 

funcional quer para o idoso quer para as funcionárias. Como por 

exemplo, damos muita importância à posição em pé que quase não se 

põe. A maioria deles la está na cadeira ou na cadeiras de rodas e no 

ginásio tira-se da cadeira de rodas. E promove-se ali a independência. 

Mas promove-se ali a funcionalidade. Notamos muito, e as funcionárias 

dizem isso mesmo, para a tarde, para a mudança da fralda, quem não 

tiver capacidade de se por em pé fica deitado. Vai-se deitar para mudar 

a fralda e já fica. Todos aqueles que têm capacidade não, pronto, vão á 

casa de banho, põe-se em pé, mudam a fralda. É mais uma mais-valia. 

CSPPF-CF24 

Sim, sim. E sempre que elas precisam de qualquer coisa a nível mais 

individual também lá vão, também damos. Sim isso damos sempre. 

CSPPF-CF24 

Eu também sinto que há coisas que eu não sei fazer, eu vou aprendendo, 

olhe aqui? Tenho este caderno onde vou apontando tudo o que as 

enfermeiras dizem, do oxigénio das botijas, da medicação, tudo. Vou 

escrevendo para quando elas não estiverem cá eu saber como proceder, 

eu saber o que dizer às minhas funcionárias. 

CSPPF-CF15 

Vou a quase todas as visitas quando é para um utente novo porque eu 

olho para o utente e faço pequenos testes e consigo perceber se precisa 

de duas pessoas para ser tratado, se tem boa mobilidade, se tem 

mobilidade reduzia, como é que vai funcionar, se a pessoa tem que se 

CSPPF-CF07 



tratada de uma forma ou outra. E consigo avaliar isso porque andei 12 

anos a tratar deles.  

 

 Ah há pessoas que dizem “o que é que vou fazer com aquele utente?”, a 

gente consegue logo perceber perfeitamente. O utente já tem as 

indicações, o que é que ele precisa para ser tratado, a gente chega à 

casa de qualquer um seja a primeira vez sabe logo o que é que vai 

fazer. 

CSPPF-CF07 

Tem que haver sempre uma primeira abordagem. E eu tenho que fazer 

precisamente esse estudo antecipado, assim quando a pessoa chegar 

“olha atenção ela tem este problema e este e este, tem pouca mobilidade. 

Cuidado, é preciso duas pessoas. Cuidado a fazer posições de 

segurança. Muita atenção por causa dos seguros. Se a pessoa fratura 

aqui, fratura ali. Às vezes um mau jeito basta. Um mau jeito às vezes 

basta”. Esta avaliação tem que ser feita antes de entrar alguém.  

CSPPF-CF07 
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Satisfação no desempenho de 

tarefas relacionadas com o 

cumprimento do papel de cuidador 

No que toca aos idosos gosto de tudo. CSPPF-CF04 

Eu gosto, gosto de trabalhar com idosos. CSPPF-CF04 

Eu gosto, gosto de trabalhar com idosos. Ainda que seja pesado alguns 

dias com alguns idosos que temos outros mais leves. 

CSPPF-CF04 

Nunca tinha… a maior parte dos trabalhos trabalhava porque tinha que 

trabalhar não é para me sustentar a mim e a minha filha. Mas ”ah hoje 

vou trabalhar, que horror” e aqui isso não tem acontecido. Estou aqui 

há quatro meses e não tem acontecido. 

CSPPF-CF13 

São tantos anos que uma pessoa já não tem nariz. Ainda agora tomei 

conta de uma senhhora durante dois anos, cancerosa, e a senhora dizia 

«ai e não sei que» e eu dizia não tenha problema porque eu já faço isto 

há anos isso para mim não é nada… nas primeiras vezes, para a pessoa 

custa muito, para a senhora. Mas para mim cagari cagaró é uma coisa 

quase tão natural como beber água, porque é uma coisa que eu faço com 

prazer. Quando agente faz uma coisa que não gosta, tudo custa. Mas 

quando agente faz com prazer e depois sinto-me bem comigo mesma, 

porque estou a ajudar quem precisa. Pronto isso para mim… eu faço 

sempre… 

CASO-CF46 

A pessoa tem que, eu acho que tem que gostar, tem que gostar. Porque é 

assim eu por exemplo achava que não conseguia e depois acabei por 

conseguir e gostar, porque eu acabo por gostar de estar ali. 

CSPPF-CF13 

Em geral, gosto de tudo. Faço, sempre gostei. CSPPF-CF18 

De resto gosto de tudo. Desde a parte da higiene, a vesti-los bem, a 

dar-lhes a alimentação. Isso eu gosto de tudo. 

CSPPF-CF25 

Para mim como eu vejo isto, não sei, às vezes eu recebo por exemplo 

propostas. Já tive que eles sabem, para mudar ou para fazer outra coisa. 

Não, não consigo. Às vezes dizem-me assim “como é que tu és capaz? 

Porque tu és tão esquisita. Como é que tu fazes isso?” 

CSPPF-CF25 



Adoro! Adoro! Podem-me mos dar todos sujos e tempo para eu os por 

bonitos que eles ficam logo diferentes. Gosto disto, deste contacto. Não 

tinha perfil nenhum para estar, ou por exemplo na farmácia a dividir 

medicação, eu gosto é do contacto com eles. E mesmo a parte da 

higiene, lavá-los, dar-lhes de comer, tratar deles. É mesmo isto que eu 

gosto. 

(…) porque prefiro o contacto aqui. Nem que tenha que os estar a lavar 

todos cheios de cocó. Prefiro! 

CSPPF-CF25 

É assim: eu não tenho nenhuma que não goste de fazer, não posso dizer 

assim: «não gosto.» eu gosto de… eu não posso dizer que é a cortar as 

unhas que me sinto melhor, não posso… mas não tenho nada assim que 

não goste de fazer… eu gosto de fazer tudo. Aqui dentro eu gosto de fazer 

tudo. 

CASO-CF04 

Eu gosto de tudo o que faço. (…) O que significa para mim? Gosto! 

Gosto do que faço.  

CSPPF-CF10 

Gosto, gosto de estar com eles, enche-me a alma, fico bem. Gosto mesmo 

do que faço, a sério, eu gosto mesmo do que faço. São só sentimentos 

bons.  

Sim sem dúvida. Então, porque eu, toda a gente sabe, eu nunca falto. É! 

Se tiver que faltar é mesmo por aquilo que é mesmo necessário. Porque 

eu nunca falto ao trabalho, nunca. É sinal que venho com gosto para 

cá. Acho eu. 

CSPPF-CF14 

Por acaso eu gosto do que eu faço, não é daquelas coisas que eu diga 

que faço frete, não. Eu gosto do que eu faço. 

CSPPF-CF20 

 Olhe eu saiu daqui bem. Não me queixo de nada porque eu saiu daqui 

ótima. Daqui para fora também penso muito neles. Se fiz bem, se fiz tudo 

bem para eles (…) 

CSPPF-CF04 

Tudo. Não há melhor nem pior, é tudo bom para mim. Cuidar de um 

idoso é a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. 

CASO-CF04 



Sim, porque há muitos que vão passar o resto da vida aqui, não vão sair, 

eles estão aqui porque vão ficar aqui. E muitos nem família tem aqui ao 

pé. Então é diferente, tu chegas ao final do turno olhas para a pessoa… 

por exemplo o benjamim às vezes chega, quando está assim mais triste, 

chega ao pé de ti e faz assim, «obrigado sr. Enfermeiro». 

(…)  

Sentes satisfação… 

CASO-CF13 

Influência de fatores emocionais  

 

Só que pronto, levo tudo muito a peito, tudo. Por exemplo se há alguém 

que não se pôde levantar eu levo tudo muito a peito. A ferro e a fogo e 

não pode ser. Porque nem todos os dias as coisas correm bem. Não 

estamos sempre a trabalhar com as mesmas pessoas ao mesmo ritmo. E 

eu acho que há sempre tempo para tudo e às vezes não há. Mas eu acho 

que sim, que se a pessoa correr mais um bocadinho a gente consegue 

fazer tudo. 

 

CSPPF-CF25 

Não, mas quando eu estou com certas colegas, tenho de fazer sozinha 

porque eu depois estou a ficar com os nervos à flor da pele e fico com o 

dobro da força e irritada enquanto faço força não bato. 

CASO-CF46 

Então aí eu começo a engolir, engolir até que expludo. Eu sou uma 

pessoa calma… calma não, de calma não tenho nada… sou uma 

pessoa… 

(…) Sou uma pessoa pacífica, obstinada, objetiva, mas também sou 

muito impulsiva basta ser do signo touro quase… eu não acredito nessas 

coisas mas por acaso, o touro, sou muito… e depois quando me chega a 

mostarda ao nariz é melhor fugirem de mim… porque quando eu perco 

a cabeça faço coisas que quando me acalmo já nem me lembro.  

 

CASO-CF46 

Satisfação na execução de tarefas 

com limitação temporal 

De manhã é sempre tudo a correr, é aquela pressão e eu gosto de 

trabalhar com pressão. 

 

CSPPF-CF13 



Porque é um trabalho parado, mais parado por isso é que eu não gosto 

tanto. Como já não tenho tanta pressão para estar a fazer as coisas. 

CSPPF-CF13 

Insatisfação na execução de tarefas 

de higiene do espaço físico e do 

utente 

 

Ah é as limpezas que é sempre a mesma coisa. Tirar a sopa das paredes, 

tira sei lá… por exemplo as camas, eu não considero as camas, fazer 

camas não considero como da parte da limpeza, mas acaba por ser. 

Porque a gente muitas vezes também tem que tirar os colchões e limpar 

os ferrinhos todos e pronto.  

 

CSPPF-CF13 

Gosto mais de dar de comer e pô-los na cama. Do que tirá-los da cama 

e dar-lhes banho (…) 
Acho que já estou tão farta, são tantos anos a dar-lhes banho, banho, 

banho que eu já estou um bocadinho farta… tanto que eu gosto mais do 

turno da tarde ou do turno da noite. Mas puseram-me no turno da manhã 

e eu tive de aceitar. Porque sinceramente eu gosto mais do turno da 

tarde. Gosto mais de dar-lhes um lanche, um jantar, pô-los na caminha 

e… porque acho que são tantos anos a dar banho que já fico assim para 

o enjoada.  

 

CASO-CF46 

Não, não é difícil. Mas é muito rotineiro, é muito rotineiro o turno da 

manhã. Porque é sempre dar banho a fulano, sicrano e beltrano e eu e a 

rotina não nos damos muito bem. E eu considero que o turno da tarde 

não é tão rotineiro. 

 

CASO-CF46 

Insatisfação em relação às funções 

direcionadas à população idosa   

O que eu queria mesmo era a área das crianças. Nós estamos aqui por 

um… 

 

CASO-CF03 

Nós quando estamos licenciados podemos… pronto foi um concurso que 

abriu, abre de vez em quando, eh e nós tentámos e havia várias áreas 

que nós podíamos atuar na área da terapia de reabilitação que é onde 

CASO-CF03 



se insere a psicomotricidade havia dez sítios onde podíamos e eu 

inscrevi-me por descargo de consciência e depois entrei aqui. 

(…)  

Mas as minha primeiras opções eram crianças e depois é que vinha esta. 

 

É assim, eu preferia as crianças porque estou mais à vontade. As minhas 

experiencias têm sido mais com crianças. Às vezes há dias em que não 

me apeteces mesmo estar aqui… 

 

CASO-CF03 

Dificuldade na execução de tarefas 

técnicas 

 

Dar as medicações, quando eles não querem tomar, quando eles são 

assim casmurros para tomar. Que a gente até esmigalha as medicações 

e pomos no comer mas eles sabem que a medicação está ali. É um bocado 

complicado. É porque muitos cospem e tentam nos agredir às vezes e são 

assim uns quantos que são mais agressivos, mas… É a medicação 

quando eles não querem tomar porque quando são pessoas que estão 

mentalizadas que tem que tomar e que lhes faz bem, não custa nada. 

Chega-se ali dá-se e pronto. 

 

CSPPF-CF13 

Dificuldades ao nível do esforço 

físico  

 

Sinto mais dificuldade quando tenho que os carregar e transportar para 

a casa de banho ou para levantá-los das cadeiras de rodas. Para mim é 

mesmo o pior porque fico cheia de dores nas costas. 

CSPPF-CF14 

E eu não me importo de ir estafada para casa. Porque hoje vou, já limpei 

um piso, agora vou subir e vou limpar outro. Quando falamos em limpar 

é varrer o chão, lavar as casas de banho, lavar o chão, endireitar as 

mesinhas de cabeceira não é, porque eles salpicam com sopa ou… é 

assim, é complicado eu não vou dizer que não é muito puxado.  

CSPPF-CF25 

Dificuldades ao nível da 

adesão/colaboração dos utentes  

Ainda agora à tarde não consegui estar com ninguém em ambiente mais 

formal. Porque não… não havia ninguém, é o pior. É o mais difícil 

CASO-CF03 



(…) o mais difícil é a gestão de horários e esta questão da adesão ou 

da participação deles. 

 

CASO-CF03 

E pronto também temos aqueles que não são tão colaborantes… e é isso 

(…) Sim, a falta de colaboração e o essencial… depois, como também às 

vezes não há uma rotina fixa, a não ser pronto a parte das refeições, 

pronto algumas coisas estão asseguradas. 

 

CASO-CF16 

Lá está o mais difícil é quando eles não são colaborantes… 

 

CASO-CF16 

Sim… não sendo as mais difíceis, o resto é… o que é às vezes mais fácil 

é… quando ele colabora e está orientado e consciente, que agente 

conversa com a pessoa e consegue explicar. Se não está, isso às vezes é 

um problema. A colaboração do utente e ele perceber cognitivamente o 

que é que, o que é que se está a fazer não é? Ou o que é que se vai fazer 

e… porque às vezes agente tem de fazer às vezes a pessoa até está contra 

aquilo que se vai fazer mas… acaba por ser também dos mais difíceis 

mas… acaba por ser… 

 

CASO-CF11 

Sim porque é difícil. Por exemplo… mas também é difícil nas crianças 

mas às vezes com as crianças com aquela parte do jogo como é uma 

coisa lúdica pode-se de certa forma convencer a criança. No idoso às 

vezes é muito difícil, por exemplo no outro dia eu trouxe um conjunto de 

diapositivos que mostrava várias capas de vários filmes antigos, também 

tinha um resumo de cada filme para ver se evocava um bocadinho as 

memórias desse idoso. Mas não fui muito bem-recebida inclusive ao 

inicio pareceu gostar do computador ma depois não correu muito bem… 

mas também é dos pacientes mais difíceis portanto vou continuar a 

insistir… 

 

CASO-CF16 



Depende aquela… hoje de manhã, naquela atividade foi um bocadinho 

cansativo porque era só… eu que estava a tentar que eles fizessem as 

coisas e eram muitos que não faziam então, aquele grupo também é 

mais… precisa de mais mobilizações para movimentar o corpo. Ehhh e 

foi um bocadinho mais cansativo porque tive de andar de um lado para 

o outro para ver se todos participavam. (risos) 

E lá está como elas, muitas delas têm mais vivacidade mais movimento 

em sim não custa tanto a pessoa aderir. Com uma simples bola, já é 

uma festa para uma criança. E para um… para um idoso, às vezes não 

é tanto. Se eles não quiserem participar, mesmo que eu tenha vinte 

bolas à frente, de todas as cores, pode não participar. Eu acho mais 

difícil. 

CASO-CF03 

Oh são aquelas em que eles estão… não querem tanto, aí já é uma 

chatice… 

 

CASO-CF03 

Sim, o mais difícil é quando eles não são colaborantes. CASO-CF16 

O que me afeta mesmo negativamente não é? É a não adesão, sim. CASO-CF03 

Dificuldades na gestão de horários e 

atividades das diferentes áreas de 

apoio 

Isto aqui já tem uns horários pré-estabelecidos, determinadas 

atividades, o mais difícil ainda é reorganizar tudo para encaixar aquilo 

que nós queremos fazer e… depois perceber um bocadinho qual o utente 

que está naquela atividade e por exemplo pode estar na minha. 

CASO-CF03 

Mas depois em termos de toda uma outra logística e mesmo às vezes 

não tanto a questão de o paciente não estar colaborante mas ter-se 

passado alguma coisa com el, estar doente ou ter passado mal a noite 

ou estar ausente, tudo mais… dificulta bastante. 

 

CASO-CF16 

Eu acho que tinha que haver mais articulação entre as várias áreas que 

o doente precisa. Acho que há pouco. Acho que há coisas que são 

CASO-CF16 



consideradas mais importantes que outras e depende não é? Acho que 

há coisas que têm tanta importância como as outras. 

 

Dificuldades impostas pelo meio É o trânsito (risos). Hoje foi um dia de doidos por exemplo, não é. 

Pronto. Porque há certos idosos que estão aquela hora e se ficam à 

espera, alguns estão na escada à espera e pronto se isto atrasa eles estão 

mais tempo à espera. E pronto, é mais assim esta situação. De resto… 

CSPPF-CF09 

Talvez agora no banho, só por não haver tantas facilidades 

arquitetónicas. Por exemplo nos duches, eu sinto que às vezes fazia falta 

determinadas coisas e então é mais difícil. É mais trabalhoso fazer um 

treino de AVD’s sem uma cadeira de banho por exemplo, quando alguns 

precisam de se sentar ou assim. Penso que isso é tal vez o que leve mais 

tempo, a atividade do meu dia-a-dia que leve mais tempo e que seja mais 

trabalhosa. De todas, acho que essa é a mais extensa. 

CSPPF-CF19 

 

Perceção de tarefas de higiene e 

alimentação como fisicamente 

exigentes 

 

(…) por exemplo, até mesmo em termos das dificuldades, a gente tem 

idosos com excesso de peso, pronto. E ao fazer as higienes claro que 

custa mais e puxa demais pelo corpo não é. A gente tem ai colegas que 

não fazem essas pessoas sozinhas, querem sempre com ajuda. Eu pronto, 

eu levo mais um bocadinho mas faço sozinha. Mas eu não acho que seja 

uma dificuldade assim por aí além, leva-se é mais tempo claro. A pessoa 

também não se mexe com facilidade não é e então leva-se mais tempo, 

mas não é assim nada que eu diga que não goste de fazer. 

CSPPF-CF13 

Depende, às vezes higiene é complicado. (…) É… na é chato… mas 

pronto, às vezes é complicado, se a pessoa não ajuda… e sozinho com 

uma pessoa bastante dependente, é complicado. 

CASO-CF13 

Sim. Aqui sim. Já fiz… falta aqui pessoal, tento na enfermagem como por 

exemplo às vezes de auxiliares. Então por vezes tens de fazer sozinho.  

 

CASO-CF13 



Sozinho? Talvez, porque temos de andar a mobilizar o doente de um 

lado para o outro, não é? E temos de ter um certo cuidado. Então sim, 

é a higiene, ao nível de fisicamente para nós 
 

CASO-CF13 

Não, é difícil à mesma, sozinho é complicado. Pessoa mais dependentes 

que não, que nem conseguem auxiliar… por exemplo há ali utentes que… 

não se consegue, por exemplo o Sr. Henrique, o Sr. Salvador… o rui, 

parece que não, mas o rui anda. 

 

CASO-CF13 

Quando? Depois das higienes costumo estar mais zangado. Mas depois 

vou tomar o pequeno-almoço. Não porque… nem sequer tomo o 

pequeno-almoço portanto… cansado fisicamente (…)  

CASO-CF13 

Porque só o esforço que a gente faz desde as 8h da manhã às 11h que é 

as higienes. Mata logo qualquer um. Eu costumo dizer é, a vida é dura 

para quem é mole. E aqui não dá para ter gente mole. Aqui não dá 

mesmo, porque leva-se ali uma tareiazinha logo assim de manhã que 

para quem é mole não serve. 

 

CSPPF-CF13 

Por exemplo dar a alimentação cansa mais porque dar a alimentação 

exige aqui muito da cervical… mas não deixo de os alimentar. Alimento-

os às mesma só que quando uma pessoa ao fim de dar alimentação a 

catorze ou quinze pessoas sempre na mesma posição… eu chego ao fim… 

mas isso já são problemas de saúde meus. 

CASO-CF04 

 

Perceção do ato de cuidar como 

emocional e fisicamente 

desgastante 

 

Desgastante. Muito desgastante. Mais desgastante emocionalmente do 

que fisicamente. Porque fisicamente as pessoas com ajuda conseguem. 

Se forem bem acompanhadas não há problema.  

 

CSPPF-CF07 

Em certas situações é! Em certas situações é! CSPPF-CF09 



Também, sim, também, considero. Porque às vezes nós queremos 

desligar de certas situações e não conseguimos. Mas pronto tudo se 

ultrapassa. Eu consigo ultrapassar mesmo assim.  

 

CSPPF-CF14 

O cansaço é porque este é um trabalho desgastante. Agora já nem tanto, 

somos mais, mas antes o trabalho era muito duro, haviam muitas pessoas 

para tratar na rua e nós fazíamos tudo. Por vezes já chegávamos à casa 

das pessoas cansadas. Mas tudo se ia fazendo. 

CSPPF-CF18 

As pessoas são pesadas... Apesar de agente aqui ter elevador... Mas eu 

não gosto desse elevador... Às vezes mesmo homens, vem para aqui 

trabalhar não conseguem... Isto não é para todos. 

 

CASO-CF41 

Ah sim. Este trabalho mesmo não tendo problemas de joelho, fisicamente 

este trabalho é muito desgastante porque nós temos de fazer esforços 

estamos a prejudicar a nossa saúde por causa da coluna… 

CASO-CF46 

Acaba por agente pôr-se a jeito e pôr-se em risco. Queremos fazer, 

queremos despachar porque temos mais coisas para fazer e depois às 

tantas em vez de esperarmos que outra pessoa acabe de fazer para vir 

ajudar-nos ou assim e a pessoa tenta fazer a coisa e a coisa não corre 

bem ou nos magoamos a nós ou podemos deixar e magoar o utente 

porque arcamos mais e é sempre diferente duas pessoas a fazer um 

esforço ainda por cima pessoas assim pesadas… às vezes não é pesadas, 

é pessoas que não colaboram em nada e acabam por fazer forças 

contrárias. E depois há aqueles problemas de coluna e… 

 

CASO-CF11 

Muito por causa dos esforços. Sim isto é um trabalho muito pesado, elas 

fazem muita força. 

CSPPF-CF24 

Apesar de ser um trabalho desgastante mesmo fisicamente, porque nós 

temos os nossos idosos que são muito dependente. Eu trato 

essencialmente os do lar, portanto são os mais dependentes. 

CSPPF-CF24 



Facilidade na execução de tarefas 

relacionadas com a função 

 

É as sessões individuais. Sim. As intervenções individuais, as 

intervenções grupais é o que é para mim o mais fácil. A parte de fazer 

avaliações também, É o mais fácil. Sim. 

 

CSPPF-CF19 

Não no trabalho com os idosos não. Eu lido bem. Não, não. Eu quando 

tenho alguma dificuldade em termos técnicos eu peço ajuda, porque lido 

com outras colegas que trabalham na mesma área. Pronto. 

CSPPF-CF24 

Facilidade na execução de tarefas 

fisicamente exigentes 

Só nessa parte. Pelas feridas e pela situação que nós nos submetemos 

por ver que eles estão com dores no tratamento. Só nessa parte. De resto 

não tenho dificuldades 

CSPPF-CF25 

Não, não. Quando eles estão muito… para isso é que nos temos a grua 

não é. Eu raramente a uso, faço muita força de braços e isso. Por 

enquanto ainda não sinto nada. É o que elas dizem, daqui a uns tempos 

vou ser das primeiras a queixar-me. Por enquanto faço tudo 

naturalmente. 

CSPPF-CF25 

Relevância da existência de um 

leque de atividades de estimulação 

diária aos utentes 

Sim porque eu acho que se eles estivessem mais satisfeitos…. Assim 

como eu tenho de contribuir para a qualidade de vida deles uma coisa 

que eu acho que lhes falta muito é a parte cognitiva sim porque a parte 

cognitiva é importante para a generalidade das coisas… também é muito 

importante o movimento… pronto isto é sempre uma duvida que se gera 

se é mais importante cognição ou movimento mas são ambas 

importantes. E pronto há pessoas que tem a opinião que muitas 

atividades cansam o doente outras acham que deve haver menos… na 

minha opinião acho que deviam haver mais  atividades, um leque de 

atividades, dependendo da personalidade do doente ele devia ser mais 

condicionado a ir ou não mas devia haver oportunidade de um doente 

que quisesse ser muito ativo, por exemplo nunca estar ali na sala de 

estar, onde há casos gravíssimos, e onde aquilo é uma monotonia 

desgraçada, conseguia abstrair-se disto porque há pessoas que não vão 

à sala de estar, estão sempre fechadas no quarto, porque lhes faz 

CASO-CF16 



impressão quando são os outros doentes. Isso para mim não é qualidade 

de vida. 

 

Ehhh… já existem aqui essas atividades, mas era muito… era 

interessante existirem mais a parte da estimulação cognitiva, também 

são importantes grupos de comunicação; ehhh… já existem também as 

classes de ginástica dadas pelos fisioterapeutas; também achava 

importante e já não existe cá a parte da animação sociocultural… 

ehhh… eu acho que também não existe e acho que também é uma coisa 

porem as pessoas já saberem, não seria necessário, mas porem 

professores ou pessoas que soubessem assim daquelas áreas preferidas, 

das utentes, por exemplo as pessoas que gostam muito de costurar fazer 

trabalhos em comum de costura, haver alguém a orientar porque nem 

toda a gente sabe fazer trabalhos de costura não é? Ehhh… acho também 

muito importante, também é uma coisa que falta muito, provavelmente 

devido a termos económicos. Seria tirá-los daqui para se abstraírem ir 

dar um passeio, mesmo que curto, não é preciso ser o dia todo ou uma 

data de dias, mas que também não seja só ir almoçar ao fundo da rua, 

mesmo uma coisa recreativa, fora daqui. 

 

CASO-CF16 

Relevância da existência de apoio 

psicológico aos utentes  

 

Em termos psicológicos então eu acho fundamental eles serem muito 

apoiados e isso não existe e não falo só em neuropsicologia estou a falar 

em termos de geropsicologia…. Mas pronto, perdi-me um bocadinho, 

mas pronto é isso.  

 

CASO-CF16 

Dificuldades no confronto com 

situações de perceção de sofrimento 

nos idosos 

 

A parte que eu gosto menos é quando é a parte da equipa de enfermagem, 

quando eles estão com escaras e são muito profundas e nós temos que 

estar aquele apoio e estamos ali a visualizar a dor que eles estão a sentir. 

CSPPF-CF25 

É quando eles estão com dores e a gente não sabe fazer nada. Não 

depende de nós, muitas vezes são mesmo da medicação não é. Como, tive 

CSPPF-CF25 



o caso de uma senhora que tinha cancro. Isso para mim foi o 

problemático, foi que eu não lidei muito, não lidei bem com a morte 

dessa senhora porque vi-a sofrer muito. Mas ela ia para o hospital e 

mandavam-na para cá com morfina. Isso, eu não lido bem com a dor. 

Não lido bem com o sofrimento deles. Não lido bem e sou capaz de 

estrebuchar com quem eu tiver que dizer, com a Judite, com o Cláudio, 

com toda a gente. Não lido bem com a dor, não lido. 

CSPPF-CF25 

Não lido bem quando morrem, essa parte ai é que eu não lido bem. A 

dor, morte custa-me a ultrapassar. 

CSPPF-CF25 
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Relações interpessoais positivas 

 

Boa. Há umas que nos damos mais do que outras, mas é como em todo 

o lado. 

CSPPF-CF04 

Ah, eu neste momento… Eu sempre tive boa relação com as funcionárias. 

Sempre! Com todas (…) 

CSPPF-CF07 

Boa. Eu dou-me bem com toda a gente. CSPPF-CF09 

Ah, sim bem. (…) Para mim é bom dia, boa tarde. Temos mais afinidades 

com umas e com outras, é normal, mas penso que sim.  

CSPPF-CF10 

A maior parte é excelente. Depois há assim uma ou duas ovelhas 

ranhosas. Mas isso é em todo o lado.  

CSPPF-CF13 

Muito boa, dou-me bem com toda a gente aqui. CSPPF-CF14 

Dou-me bem com toda a gente. Pelo menos por enquanto dou-me bem 

com toda a gente. 

CSPPF-CF19 

Eu acho que é boa, estou aqui há pouco tempo, estou a conhecer cada 

vez mais as pessoas que já estão cá há mais tempo. Mas também me dou 

muito com os meus colegas os enfermeiros e a psicomotricista porque 

CASO-CF16 



entraram ai mesmo tempo que eu mas pronto também estou a conhecer 

as pessoas que já cá estavam, está a ser interessante. 

 

Como em todo o lado. É boa, às vezes há aquelas chatices mas depois a 

gente acaba por esquecer e damo-nos todos bem. Ainda agora fomos 

comprar gelados e andamos ali a comer gelados.  

 

CSPPF-CF20 

Para mim eu acho que sim. (…) Entre elas [auxiliares], não sei o que é 

que se passa. Já ouvi conversas em que às vezes não joga uma com a 

outra, mas para mim acho que…  

 

CASO-CF13 

Para mim sempre estiveram disponíveis, já reparaste até que estamos 

bem uns com os outros… e eu não estou aqui há muito tempo… 

CASO-CF13 

Boa! Tenho boa relação.  

 

CSPPF-CF24 

Boa. Afável… CASO-CF11 

É boa. Realmente, apesar de ser muitas mulheres podia às vezes ser mais 

conflituoso e por acaso aqui acho que não. Pode haver confusão do 

momento, do stress, da pressão. Hoje é fisioterapia tens que te despachar 

mais e isso. Mas depois apazigua tudo, dão-se todas assim bem. E eu 

também com elas todas. Tenho mais afinidade com umas do que com 

outras é normal. 

CSPPF-CF25 

Aqui o ambiente é bastante bom. Acho que no início não nos conheciam 

tanto, era mais difícil. 

CASO-CF13 

Boa. Elas têm muita confiança em mim. Às vezes ando mais atarefada e 

não posso ir aos quartos ver se está tudo bem, elas sentem logo falta “Oh 

Judite não foste ver a dona Maria, como lhe cortei as unhas, como fiz a 

cama. Elas precisam desta atenção, deste acompanhamento. Sentem-se 

bem e protegidas. Também ouço muitas vezes “Ah Judite ainda bem que 

veio, faz tanta falta”, por parte delas e dos idosos. 

CSPPF-CF15 



Colaboração Temos que trabalhar em conjunto e temos que ter boas relações CSPPF-CF04 

Aqui tem que se trabalhar em conjunto se não, não dá. CSPPF-CF04 

Considero porque é assim há poucos sítios em que as pessoas colaboram 

em equipa. É aí eu fiz o meu agora tu fazes o teu e quem vier que faça o 

outro. Depois tirando essas duas ou três ovelhas ranhosas a coisa até 

corre bem. Trabalha tudo em equipa, até nos despachamos antes das 

horas. Pronto, eu por exemplo agora estou aqui porque de manhã e 

ontem a gente fez uma data de coisas que já eram para hoje. Porque se 

não a esta hora era impossível eu estar aqui. Eu por exemplo de manhã 

arrumei quatro cestos de roupa, trabalho que era para fazer agora 

depois de almoço. Que a esta hora era impossível estar aqui. Por isso, 

pronto vá a maior parte das colegas dá para trabalhar em equipa e 

depois há outras que não dá.  

CSPPF-CF13 

(…) acho que por acaso é um ambiente muito de espirito de equipa e 

acho que por acaso as pessoas até comunicam bastante bem e passamos 

as informações que são necessárias. 

CSPPF-CF19 

Sim, sim. Em equipa mesmo. Tem que ser em equipa se não, não dá. CSPPF-CF25 

Dá, mas a pessoa precisa sempre de uma ajuda ou para posicionar uma 

pessoa e acabamos sempre por… eu por exemplo trabalho sempre com 

a dona Ilda. Formo equipa com ela e depois há sempre a terceira pessoa. 

Mas normalmente estou com ela. 

 

Se a pessoa trabalhar em equipa tudo flui. Não há tempo para… por 

exemplo, ainda hoje não houve tempo para fazer a limpeza lá em cima. 

Eu estava no piso de baixo, vou subir. Agora à tarde eu podia estar na 

roupa não é, estava mais direitinha. Mas eu disse não, eu vou limpar o 

piso de cima. Porquê? Trabalhamos em equipa 

CSPPF-CF25 

Nós precisamos muito da ajuda umas das outras não é. CSPPF-CF04 

É muito mais fácil se pudermos pedir coisas umas às outras CSPPF-CF04 



Eu propriamente nunca senti grande dificuldade em nenhuma desde que 

fosse bem assessorada, ou seja, se eu levar uma parceira que seja 

compatível comigo nunca há dificuldades. 

CSPPF-CF07 

(…) como também às vezes não há articulação entre a equipa às vezes 

há muita informação que foge então… 

CASO-CF16 

Ah influência. Influência muito porque por exemplo ontem e hoje 10:30h 

já tínhamos as higienes todas feitas, já estávamos a ir tomar o pequeno-

almoço, a levar os idosos para a fisioterapia. Noutros dias 11:30h, meio-

dia nem a limpeza está feita, está-se a acabar as higienes. Por isso 

influencia bastante porque lá está se a gente correr logo de manhã e nos 

ajudarmos todas umas às outras depois as outras tarefas a gente 

consegue ter mais tempo para as fazer, relaxadamente. 

CSPPF-CF13 

Em termos de objetivos… é assim eu tenho uma coia boa, eu não trabalho 

só aqui, portanto eu segunda, quarta e sexta trabalho aqui e terça e 

quinta trabalho noutra instituição com outro tipo de trabalho, embora 

sejam idosos, faço outro tipo de trabalho porque trabalho com 

população ativa, idosos ativos. E poucos deles, e daí ter essa 

sensibilidade também, quando entram em processo de demência eu 

consigo detetar e portanto vou sempre ali a falar com as colegas, com 

as psicólogas, com as assistentes sociais. Tenho outra função não é. 

Acabo por completar aquilo que gosto, porque aquilo que me falta aqui 

vou buscar do outro lado. 

 

CSPPF-CF24 

Importância das relações entre 

colaboradores na qualidade do 

cuidado prestado aos idosos   

Eu acho que também muda a maneira como nós nos relacionamos depois 

na intervenção e naquilo que passa para os utentes. Porque acho que 

eles também sentem um pouco que, quando nos damos bem, quando 

fazemos as coisas assim mais de uma maneira mais simples e 

descontraída, eu acho que isso também passa para eles. 

CSPPF-CF19 

Se for alguém que eu goste eu melhoro o meu trabalho e se for preciso 

melhoro o da colega (…) 

CSPPF-CF20 



 Importância das relações entre 

colaboradores no desempenho das 

tarefas  

 

Sim. Em qualquer lado eu acho que as coisas correm melhor quando a 

gente se dá bem, fazemos a coisa na brincadeira, vai tudo a eito (…) 

CSPPF-CF20 

Porque facilita o trabalho. Facilita o diálogo também. Pronto trabalha-

se mais a vontade.  

CSPPF-CF24 

Para mim é ótimo porque estou muito habituada a ela e noto diferença 

quando ela não está como é óbvio. Porque estou habituada a trabalhar 

em equipa com ela. 

CSPPF-CF25 

Relações entre colaboradores como 

fator de influência na vivência 

negativa do trabalho  

 

Se fosse por exemplo, se eu tiver que trabalhar com alguém com quem 

me dou menos bem é um martírio. Mesmo se o trabalho seja fácil de fazer 

e faz-se bem, sabendo que estou a trabalhar com aquela pessoa começa-

me a… parece que o trabalho corre pior (…) 

CSPPF-CF20 

Se me der mal com a pessoa ou coisa assim do género é mesmo quase 

impossível estar a trabalhar. Então se for com a pessoa que às vezes 

calha mesmo trabalhar com ela. Então aí se houver mau ambiente é 

muito difícil trabalhar com a outra pessoa assim. Por mais profissional 

que a gente seja e tente separar o profissional do pessoal é um bocado 

difícil. 

CSPPF-CF20 

Sim, que se deve muito à relação com os colegas. 

 

 

 

 

CASO-CF04 

Relações interpessoais como fator 

de influência na colaboração entre 

cuidadores 

 

Desde que o meu esteja feito o trabalho dos outros não me interessa. O 

meu é que tem que estar bem feito, por isso. Se for alguém que eu goste 

eu melhoro o meu trabalho e se for preciso melhoro o da colega, se for 

alguém que… eu até posso não gostar da pessoa mas a pessoa até que 

nem me faz nenhum, não digo mal, mas que não me faça assim uma coisa 

para mim eu também não prejudico e até sou capaz de ajudar. Agora se 

for uma pessoa que me queira prejudicar ou que me faça uma coisa 

CSPPF-CF20 



assim mais direta ou indiretamente aí trato do meu trabalho e ela trata 

do dela. É assim. 

Sim. Mas por exemplo se eu vejo que me ajuda e eu ajudo-a a ela e 

trabalhamos em conjunto e fazemos trabalho de equipa corre tudo 

lindamente. Mas quando há essas colegas que se encostam e depois 

ainda por cima dizem mal da pessoa pelas costas… ai isso ai… então 

para não perder a cabeça prefiro trabalhar sozinha e faço o meu e faço 

o dela. Porque assim se eu estou sozinha eu organizo à minha moda se 

eu tenho uma colega organizo com a colega e não da nem para um lado 

nem para o outro. 

CASO-CF46 

Sim, e facilita, é muito diferente estares num ambiente em que pronto, 

dás-te com as pessoas que estão à tua volta do que se estiveres num 

ambiente em que «olá boa tarde…» em que apesar de cada um fazer a 

sua função não há entreajuda. Mas pronto, é diferente. O tipo de relação 

é diferente. 

CASO-CF13 

Oh é importante porque às vezes… lá está às vezes pequenas coisas de 

materiais que precisamos à ultima da hora e não temos porque não 

trouxemos ehhh pronto, dá imenso jeito termos a possibilidade de 

pedirmos ali e acolá para podermos utilizar… e depois em termos mais 

práticos… se eu tenho um trab… um qualquer pode não ter nada a ver 

com o trabalho mas se precisar de uma mãozinha para poder 

transportar… para resolver algum assunto rápido, por exemplo precisar 

de sair mais cedo para tratar de alguma coisa, também há sempre essa 

abertura. E depois em termos logísticos aqui é se eu precisar de levar 

um utente para uma sala ehhh se a pessoa ainda não está despachada 

da higiene de manhã elas tentam também despachar… 

 

CASO-CF03 

É importante ter um bom espirito de equipa e que as pessoas se deem 

todas bem porque é assim: isto é um contínuo e o meu trabalho depende 

do trabalho do colega anterior e o meu trabalho vai adiantar ou atrasar 

CASO-CF11 



o trabalho do colega que vem depois a seguir. Portanto isto é um 

continuo por isso temos de trabalhar… e se se derem todos bem com 

confiança uns nos outros as coisas fluem melhor. 

 

Sim, se nós precisarmos de alguma coisa, de algum tempo, uma hora 

específica eles tentam facilitar ali umas coisas para ser mais rápido 

serem os primeiros a ser tratado para depois nós conseguirmos fazer o 

nosso trabalho, isso costuma acontecer… 

CASO-CF03 

 Presença de conflitos na relação 

entre cuidadores/familiares/idosos 
 

Há é muitos atritos quando são muitas mulheres a trabalhar juntas. Isto 

porquê? Há os ciúmes, há as invejas, há aquela é melhor do que eu, a 

outra não faz nenhum, a outra deixou-me a casa toda assim. 

CSPPF-CF07 

Porque são cerca de quase 30 mulheres e um homem. O homem coitadito 

às vezes é metido no meio daqueles baralhos. Mas é porque é esperto. Já 

não é porque trabalha melhor ou pior mas é porque é esperto. 

CSPPF-CF07 

Devo dizer que tenho aqui dois casos de duas funcionárias que não se 

falam, pura e simplesmente não se falam. 

CSPPF-CF07 

Olha é assim: nada é difícil desde que se tenha vontade. O que me custa 

mesmo mais aqui, é o ambiente entre colegas. 

CASO-CF41 

Não muito bem. (…) 

Talvez porque durante muitos anos trabalhei sozinha, só me dou bem 

com duas. Porque há umas… nós sabemos que seja para que lar formos 

há sempre aqueles encostas que fingem que trabalham e desaparecem. 

Depois temos de fazer o meu trabalho e o trabalho delas. E isso aí eu 

passo-me dos carretos. Então eu que sou uma pessoa que perco a cabeça 

com muita facilidade e se eu vejo injustiças, já foi. 

CASO-CF46 

Não tenho paciência para colegas, não tenho paciência para crianças e 

gosto de estar no meu canto. Eu não incomodo ninguém, mas também 

não venham incomodar no cantinho em que me ponho. Eu faço o meu 

serviço, vou para o meu cantinho e por favor não me incomodem, para 

CASO-CF46 



não dizer não me chateiem. Porque a minha relação com as outras 

pessoas é péssima. 

 

Sim, sim... Por exemplo nós estamos para trabalha 4 a outra já viu que 

somos três porque é que ela começa a barafustar a dizer que temos de 

fazer isto e aquilo... Não vale a pena. Por exemplo fins-de-semana nós 

temos de fazer mais e somos menos a trabalhar. Se não dá para meter 

toda a gente na sala, metemos aquela meia dúzia que dá... Estamos a 

tratar de criaturas, não é animal fazemos isso numa boa sem dar a 

entender ao utente. Se vem a família e tal explicamos que somos poucas 

amanha faz-se diferente 

CASO-CF41 

Oh filha é assim: você vem, estás aqui a esforçar-te, a fazer aquilo que 

podes… porque neste momento estou limitada… mas quando a colega 

mostra que ela está a fazer mais do que tu e tu não estás a fazer nada 

para uma pessoa que está a sacrificar-se torna um bocado contraditório, 

não é? Porque vê-se que o colega está a gozar consigo. O colega não 

quer ajudar mutuamente ou não quer acreditar naquilo que sentes 

apesar da minha idade é muito mais que a idade delas e não se lembram 

de até chegar aqui, como é que vão estar. 

 

CASO-CF41 

Mas pronto, eu estava medicada… o que custa mais é… pronto, no 

trabalho é que temos de aturar os pacientes, os familiares às vezes 

também vêm… mas agente já ultrapassa tudo isso mas quando colega 

que começa a implicar e a acumular, é duro. 

 

CASO-CF41 

Mas eu ultrapasso isso. Porque não dou… porque até elas chegarem a 

65anos que eu tenho hoje se calhar nem da para elas virem trabalhar. 

CASO-CF41 

Sim e depois há outras coisas que me chateiam por exemplo, discussões 

entre auxiliares, conflitos entre utentes… também é uma coisa que me 

CASO-CF11 



stressa um bocadinho, quando eles entram em conflito uns com os 

outros… e… entre as auxiliares… entre colegas não, não estou… nunca 

assisti assim a grande coisa pelo menos aqui não é uma coisa assim 

constante, pelo menos neste andar… em relação aos familiares também 

há… a relação dos familiares com os utentes também… é uma coisa que 

às vezes me incomoda. As pessoas que vem cá e os utentes ainda ficam 

piores com a visita do que estavam sem a visita. Porque as pessoas vêm 

fazer a visita e nem nunca estão com essa pessoa porque andam no 

corredor a falar com as outras visitas e com as outras pessoas em vez de 

dar atenção à pessoa deles, ao familiar deles. Mas pronto isso  

às vezes também me deixa assim um bocadinho mal disposta. Isso é uma 

questão que uma pessoa aprende a lidar. 

 

(…) depois há o reverso da medalha, que é a outra parte, que é aquela 

fala mal daquela. Mas toda a gente me vem falar mal umas das outras, 

eu fico a saber de tudo e eu o que digo muitas vezes é “Vocês tem que se 

aperceber de uma coisa. Numa casa, em qualquer empresa ou instituição 

ou seja o que for, que ande tudo ao barulho é a melhor situação que há 

para qualquer chefe. Porque sabe tudo. Porque tu estás a vir falar-me 

daquela mas aquela já me veio falar de ti. Eu não te vou dizer o que é. 

Tu não estás a falar dela? Mas já me vieram falar de ti. Tu tens que ter 

calma e é assim ou as pessoas se entendem todas e colaboram umas com 

as outras e ajudam-se umas com as outras ou se tu vens-me falar 

daquela, aquela vem-me falar da outra eu sei de tudo o que se passa 

aqui. E sei o que tu fazes mal como sei daquilo que me estás a dizer dela. 

Então porque é que vocês não se confrontam umas com as outras “Olha 

tu fizeste mal. Não devias ter feito isto!” Acabava-se a confusão. Mas 

vocês querem o quê? Que eu faça participações? As coisas vão correr 

de outra maneira. 

CSPPF-CF07 



Diferenças de características 

individuais como causa de 

distúrbios relacionais 

 

Precisamente por estas picardias, porque são mulheres, porque são 

pessoas que muitas vezes têm educações diferentes. Aqui anda tudo, há 

gente com feitios do mais díspar possível, do mais sei lá o quê! É do 

género aquela não tem nada a ver com aquela. 

CSPPF-CF07 

Não porque eu também já estou aqui há muitos anos, uma coisa entra 

aqui, sai ali… cada um tem seu feitio, cada um tem seu defeito… ninguém 

é perfeito… e pronto só que às vezes quando passo-me dos carretos digo 

tudo o que posso. 

CASO-CF41 

Nunca tive problemas com qualquer colega, nunca tive problemas. 

Embora eu digo que há haja aí certas colegas que… como é que eu hei 

de dizer… não vou dizer assim: «não gosto». Eu gosto de todas as 

colegas, gosto de me dar com todos, nunca tive problemas não gosto de 

gerar conflitos não gosto de nada. Mas há aquelas colegas que eu gosto 

mais do que de outras. Mas isso é normal… e porquê? E às vezes isso, 

essa coisa de eu não me relacionar bem com… não é muito… só há duas 

pessoas que eu… eu falo e relaciono-me bem com elas só que é assim: 

não estou de acordo com muitas coisas que vejo fazer… 

 

CASO-CF04 

Exatamente… agora do resto… é só com uma ou duas. E vou já dizer o 

porquê: porque é assim dizem que eu dou muito comer aos utentes e 

depois eles ficam muito gordos e depois elas não têm força para eles… 

e depois que só sei dar águas e só sei dar gelatinas e depois iogurtes e 

porque isto e porque aquilo. O mau… não é mau relacionamento. É 

assim: elas não gostam, não veem bem eu estar sempre ao pé deles a 

«olhe quer uma gelatina? Quer um copinho de água?» eu acho que aqui 

dentro eu tenho de o fazer, se eles querem eu dou. E daí, é só isso, mais 

nada. Porque para mim eu gosto de todas as pessoas, falo com todas as 

pessoas, é só isso.  

Há só diferentes maneiras de ver as coisas. 

CASO-CF04 



Relações interpessoais como fator 

de influência no trabalho 

 

As pessoas se sabem que vão trabalhar com aquela, aí meu deus vou 

trabalhar com aquela. O trabalho já nem corre bem. 

CSPPF-CF07 

É importante mas sabe eu também não me deixo influenciar muito, às 

vezes quando alguém me diz algo que pronto não é o mais agradável eu 

não deixo que isso me influencie. Eu faço o meu trabalho e o resto não 

interessa. 

CSPPF-CF14 

Como é que influencia… então… lá está talvez se as pessoas não se 

dessem tanto umas com as outras, quando vínhamos para o trabalho era 

tipo «lá vou eu outra vez para um sitio em que…» e apesar de aqui é 

diferente porque aqui estás a fazer função para o bem de outras pessoas, 

não é? Já viste o que é tu pensares «mais um dia de trabalho, vou para 

um sitio, não posso com aquela, não posso com a outra…». E depois 

quem é que vai sofrer com isso tudo? Não és só tu, não é? Mas 

principalmente aquela pessoa de quem agente faz cuidados. 

CASO-CF13 

Como lhe disse eu não me deixo influenciar, eu quando entro aqui 

também esqueço tudo, posso ter os meus problemas pessoais ou naqueles 

dias em que estou mais em baixo, mas tenho sempre um sorriso. Este é o 

meu trabalho. 

CSPPF-CF14 

As chatices. Quando é mais chatices entre colegas, quando há aquelas 

picardias afeta-me um pouco mais. Até ao momento foram as únicas 

coisas que me aconteceram que pudessem afetar mais, foi isso. 

CSPPF-CF20 

Se fosse por exemplo, se eu tiver que trabalhar com alguém com quem 

me dou menos bem é um martírio. Mesmo se o trabalho seja fácil de fazer 

e faz-se bem, sabendo que estou a trabalhar com aquela pessoa começa-

me a… parece que o trabalho corre pior (…) 

CSPPF-CF20 

Se me der mal com a pessoa ou coisa assim do género é mesmo quase 

impossível estar a trabalhar. Então se for com a pessoa que às vezes 

calha mesmo trabalhar com ela. Então aí se houver mau ambiente é 

muito difícil trabalhar com a outra pessoa assim. Por mais profissional 

CSPPF-CF20 



que a gente seja e tente separar o profissional do pessoal é um bocado 

difícil. 

Sim, que se deve muito à relação com os colegas. CASO-CF04 

Ascensão na carreira como fator de 

conflitos  

 

A seguir venho para o posto que venho e agora? Agora é chefe. Ela é 

chefe. Esta é a nossa chefe! E eu estou cá há 20 e tal anos e esta que 

entrou para cá há 12 anos e já é chefe. No início foi complicado, foi 

complicado mas uma das coisas que eu nunca as deixei de tratar foi por 

colegas. Nunca deixei de as tratar como colegas (“Oh Ana, oh Ana!”). 

CSPPF-CF07 

Eu tive que chamar a atenção de pessoas que sempre foram minhas 

colegas e que eu me dava super bem, cheguei a ter atritos com algumas 

porque achavam que “Ela agora é nossa chefe e agora é tudo bem bom. 

Porque ela é minha amiga”. E pensaram que a minha postura ia ser 

pronto então vá faz e tal és minha amiga. Não pode ser assim. Acabaram 

por se aperceber que é assim ela é chefe mas o serviço tem que ser feito. 

Há justificação para isto há sim senhora, tudo bem. Não justificação leva 

na cabeça. Cheguei a dizer a uma, que era uma pessoa que eu me dava 

muito bem com ela “Eu ponho-te um processo disciplinar”. Já viu o que 

é estar a dizer isto a uma pessoa que foi minha colega durante 12 anos. 

Não foi fácil (…)  

CSPPF-CF07 

 Colaboração na amenização 

dificuldades  

 

E pronto, a partir daí sempre que se vai buscar seja eu seja quem for vai 

com mais alguém. Mas de resto não, graças a deus. 

 

CSPPF-CF09 

Já. Mas lá está, era o que eu estava a dizer… pelo menos quando eu cá 

estou toda a gente se tenta ajudar, a nível de auxiliares, há algumas 

situações em que nos tentamos sempre ajudar…  para não fazermos o tal 

esforço. E não só para ti mas principalmente para a pessoa a quem tu 

estás a fazer… para não acontecerem situações como já aconteceu, 

raspar na cama ou bater ou fazer uma ferida na perna, no caso da outra 

utente tentaram levantá-la sozinha e ela fez uma ferida na perna e agora 

tem de usar penso. Essa é uma prestação de maus cuidados. 

CASO-CF13 



 

Quando por exemplo quando tenho uma pessoa que… por exemplo ainda 

na sexta-feira passada estava a fazer o trabalho e tive uma colega que 

quando dei conta foi ajudar-me a lavar a louça e isso é muito bom. Sinto-

me muito bem, eu sinto-me muito bem porque sinto que andei a fazer um 

bom trabalho está bem feito e depois chego ali e tenho o trabalho 

adiantado e à hora de almoço a mesma coisa. E nesses dias em que o 

trabalho corre bem… há grupos, há grupos está a perceber? Hoje é um 

dia que vai correr bem.  

 

CASO-CF04 

Exatamente, embora sejamos poucas. Mas por exemplo quando o 

trabalho é feito em equipa nós aqui eu tenho muita pena mas as pessoas 

aqui não sabem trabalhar em equipa e nós aprendemos tanto, tanto… 

cheguei a dizer tanta vez nós aqui devíamos trabalhar em equipa. O 

nosso trabalho exige! Porque é assim: nós estamos a trabalhar cada um 

tem uma função e já chegaram a aleijar-se e a aleijar os utentes por só 

estar a fazer uma e não querem trabalhar duas. Porque se quisessem 

trabalhar duas… e foi por isso que eu sai… porque antigamente mesmo 

que só estivesse uma de noite aqui e um enfermeiro. Havia sempre aquela 

colaboração, a de cima vinha ajudar a daqui e a daqui ia ajudar lá em 

cima. E fazia-se o trabalho. Posicionava-se os utentes… agora não, essa 

maneira de trabalhar em equipa agora não. E isso é que me revolta e me 

fere por que agente às vezes chega cá de manhã e as coisas estão 

todas amarrotadas por baixo do utente e o que é que acontece? 

Aparecem as escaras. E porquê? Porque a pessoa sozinha não 

consegue… eu cheguei ao ponto que eu ao fim de mudar o piso eu ia 

para casa exausta e cansada e dizia assim: «mas porquê, porquê que ela 

muda sozinha e eu mudo sozinha? Porquê que não nos havemos de 

juntar?» falta fazer trabalho de equipa e eu tenho pena. E quando há 

uma equipa… eu agora estou sempre de manhã de segunda a sexta das 

CASO-CF04 



8 às 16. Às vejo mas vejo aqui de manhã quando agente está uma equipa 

boa, as coisas correm bem o trabalho faz-se e não custa nada. Quando 

às vezes são mais pessoas até uma puxa para cada lado e não se faz tão 

bem. 

 

Colaboração como fator de 

influência na qualidade dos 

serviços prestados  

(…) para não acontecerem situações como já aconteceu, raspar na cama 

ou bater ou fazer uma ferida na perna, no caso da outra utente tentaram 

levantá-la sozinha e ela fez uma ferida na perna e agora tem de usar 

penso. Essa é uma prestação de maus cuidados. 

(…)  

Que eu tenha reparado não. Mas considero isso como uma prestação de 

maus cuidados ou um desleixo por parte da pessoa que tentou fazer para 

não pedir ajuda.  

 

CASO-CF13 
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 Estratégias de Autocontrolo  

 

É preciso ter muitos anos e é preciso ter sempre calma, ter sempre uma 

calma muito grande e às vezes calma aparente. Porque às vezes a 

vontade não é ter calma nenhuma. Mas ter sempre muita calma.  

CSPPF-CF07 

Relaxo. Relaxo e penso assim “é hoje só”. Isto hoje está a acontecer mas 

olha amanha vais descansar e ao outro dia já está tudo diferente. E às 

vezes é outras vezes não é. 

CSPPF-CF25 

Respiro fundo e não ligo à pessoa. Mesmo que ela às vezes esteja, dê 

ordens ou que se arme em esperta, ignoro completamente. 

CSPPF-CF20 

Eu às vezes só digo eu já venho e viro as costas, respiro fundo e vou 

outra vez. 
 

CSPPF-CF13 

 

Foco na resolução de problemas 

 

Eu vou lá acima, digo o que penso, o que sinto, aos poucos vou 

conseguindo melhorar alguma coisa, outras nem por isso. Vou tentando 

encontrar sozinha as soluções.  

 

CSPPF-CF15 

Se eles vestem a camisola mal, depois de algum tempo nós logo vamos 

lá e tiramos. Não vamos falar com eles de qualquer maneira, depois 

quando eles se esquecerem vamos lá não faz mal. 

CSPPF-CF04 

Estratégias comportamentais  

 

Tento estar sempre na brincadeira. Há situações muito complicadas 

como já disse, a Dona Maria Lopes é um dos casos. Quando eu a vou 

buscar de manhã “então hoje é o nosso dia do almoço. Já se esqueceu? 

Então vamos, vamos, vamos.” Pronto. Depois à noite: “hoje vamos levá-

la para a casa da sua filha, vai lá jantar com ela. Não diga nada que é 

surpresa, se não a sua filha…” 
Pronto, há situações e eu tento sempre fazer uma brincadeira (...) 

 

CSPPF-CF09 

Com alguns é a tal situação como a Dona Maria Lopes, de eu usar 

estes truques que eu vou aprendendo não é.  
 

CSPPF-CF09 



Pronto essa situação toda porque agora está muito melhor, porque 

também já sei o que devo fazer em certas situações que não sabia não é. 

Pronto. Mas de resto… 

 

CSPPF-CF09 

Evitamento do esforço físico Não me sobrecarrego, estou sempre a evitar mas nesta altura agora das 

férias isso assim não pode ser. Tem que se fazer, eu vou aguentando. 

Quando não puder, terei que meter baixa. 

CSPPF-CF18 

 Já não faço coisas que fazia antes. Não é medo de não conseguir porque 

quando precisam eu faço tudo, mas eu não posso.  

 

CSPPF-CF18 
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Falta de tempo para proporcionar 

apoio emocional aos idosos  

 

Eu acho que as maiores dificuldades é por ser tanta gente, às vezes 

gostava de conseguir perder mais tempo com algumas pessoas. Quando 

por exemplo acontece alguma coisa má, ou alguma doença ou um 

acontecimento familiar mais difícil para aquela pessoa, às vezes custa-

me aperceber-me que se estão a passar tantas coisas há minha volta e 

não consigo dar uma palavrita mais… durante um bocadinho mais de 

tempo aquela pessoa porque ela realmente precisa. Ou uma pessoa que 

tem uma vida bastante solitária e que quando está aqui se calhar 

precisava, ou que eu ou outro colaborador perdêssemos algum tempo a 

falar sobre aquele assunto. 

 

CSPPF-CF19 

Falta de tempo para garantir a 

satisfação de necessidades  dos 

idosos  

 

Para mim é talvez o que eu acho que é mais difícil. É conseguir dividir o 

tempo igual para todas as pessoas e quando elas muitas vezes pedem 

ajuda para isto ou para aquilo é conseguir organizar-me de maneira a 

ter tempo para tudo. 

 

CSPPF-CF19 

O que há de pior é agente querer fazer isso e não conseguir. É a tal 

situação de impotência, querer fazer as coisas e deixar tudo bem pelo 

menos para o colega e conseguirmos chegar ao fim do dia e dizer fiz o 

melhor que pude... Normalmente agente chega a casa e faz o melhor que 

pode, mas agente tem a consciência de que havia muito mais coisas para 

fazer muito mais tempo a despender muito mais coisas a fazer e não se 

pode. 

CASO-CF11 

Só que depois as pessoas estão limitadas de tempo, porque se têm uma 

escala com 4 ou 5 utentes, as pessoas sabem que àquela hora mais ou 

menos estão despachadas. Claro que pode acontecer um percalço 

qualquer, claro que vou demorar um bocadinho mais, mas às veze um 

compensa o outro e a coisa dá. Agora quando se entra dentro da casa de 

uma pessoa nova e a pessoa pede por tudo leve-me à casa de banho que 

CSPPF-CF07 



eu já não vou à casa de banho há muito tempo. Qual é a postura da 

pessoa do lado de cá? Não lhe posso levar à casa de banho porque vai 

demorar muito tempo? A pessoa não consegue dizer isso. Então leva, 

ajuda e já sabe que a seguir, a terceira pessoa que vai tratar já está a 

ligar para o centro “E nunca mais cá me aparecem para me dar o banho, 

e etc, etc, etc.” É complicado! 

Falta de tempo para proporcionar 

intervenções a todos os idosos 

Às vezes só sinto é mesmo alguma pena pela falta de tempo e assim 

gostava de ter mais tempo para as intervenções e para toda a gente. Acho 

que isso ainda é ali uma falha um bocadinho no meu trabalho e assim de 

não conseguir abranger toda a gente que precisa de terapia ocupacional. 

 

CSPPF-CF19 

Falta de tempo para comunicar e 

estabelecer relação com os idosos 

 

É como lhe digo vou buscá-los a casa, conversamos um bocadinho 

quando há tempo na carrinha, deixo-os logo aqui. Tenho muito pouca 

comunicação com eles, muito pouca comunicação. Só mesmo o tempo de 

trazê-los até aqui.  

 

CSPPF-CF10 

Positivamente, eu acho que o facto de eu ter uma boa relação, consigo 

não me cansar tanto. O que eu acho é que também me prejudico um 

bocadinho nessa relação. Ou seja, eu tenho uma boa relação, mas essa 

relação tem de ser continuada, e seu eu não tenho tempo para eles, o que 

eu tento é não transparecer tanto, porque se aquela relação é boa eu 

para que não fique menos boa, para que não se sintam frustrados com 

essa situação. Tento sempre dizer «olhe não posso agora, mas já vou ter 

consigo depois.» às vezes somos abordados no corredor quando agente 

tem outras coisas para fazer e é assim «olhe tenho de ir dar de comer 

àquela senhora e depois já venho ter consigo». Ahh pronto 

CASO-CF11 

Sim porque requer tempo. Qualquer relação requer tempo. E depois ele 

às vezes começa para a gente conseguir chegar exatamente ao ponto que 

ele quer às vezes dá uma volta muito grande para agente perceber 

exatamente aquilo que ele pretende, porque às vezes não é assim tão 

CASO-CF11 



fácil. E isso só se consegue com o tal tempo, o não ser interrompido 

porque o outro chama ou porque está na hora de ir comer ou porque se 

tem de dar a terapêutica e alguém pode ir dando terapêutica enquanto 

eu continuo na conversa não é? E é essa comunicação… 

Aqui agente não tem tempo... Daqui a um bocado é almoço. Depois de 

agente dar almoço é metê-los na sala, depois é almoçarmos nós, depois 

tem de trocar as fraldas, porque as fraldas agora que agente fez a 

higiene, depois de almoço agente tem de trocar. Depois tem os lanches... 

Já não tem tempo... Umas vezes ou outras agente encontra lá em baixo 

no café e lá mata saudades... 

 

CASO-CF41 

Mas a maior parte das vezes não há tempo, para falar com os idosos, 

não há tempo para nada e eles sentem que estão abandonados. 

CSPPF-CF13 

Dificuldades de comunicação com os idosos, quer dizer mesmo que 

queiramos comunicar não há tempo! Como é que duas pessoas que têm 

quinze pessoas para dar almoço conseguem dar atenção aos idosos? 

Não dá, é fazer tudo a correr porque depois dos almoços vão à casa de 

banho e depois entretanto é hora do lanche e somos poucas, e outras vão 

fazer camas, fazer limpezas. 

CSPPF-CF15 

(…) penso que… acho que… a tal coisa, podia ser um bocadinho mais… 

agente dar-se um bocadinho mais… em termos de conversa e estar… na 

presença. E que agente não tem tempo não é? E mesmo agora estamos 

numa situação mais ou menos ahhh… estamos sempre acompanhadas 

pelos colegas durante a semana mas pronto quando chega ai o verão… 

eu vim para cá em maio eeh, depois tive ali uns períodos de integração, 

quando chega o verão, nós ficamos sozinhos com a casa cheia e poucos 

auxiliares e poucos enfermeiros, isto é uma roda viva. 

CASO-CF11 



Falta de tempo para investir no 

aumento da colaboração do idoso  

Sim. E que não falta… e é assim… gosto de fazer as coisas com calma 

não é? Não é ter de fazer as coisas assim rápido porque tenho mais dois 

ou três. Agente precisava assim, as vezes, de conversar um bocadinho 

mais com o utente para explicar e isso tudo mas… quando não percebe 

tem de se explicar duas ou três vezes de formas diferentes e depois às 

vezes não há… não há esse tempo. 

 

CASO-CF11 

Falta de tempo para desenvolver 

atividades com os idosos  

 (…) e gostava de ter tempo às vezes para fazer algumas atividades com 

eles, mas aqui não se tem tempo. 

CASO-CF11 

Ehh alguns passeios, idas ao café, proporcionar às vezes um filme, às 

vezes aquilo que possa ter de mais recreativo que… por acaso até tem, 

nesta instituição até tem, a parte da terapia ocupacional e da fisioterapia 

até lava os utentes até a algumas saídas com eles. Mas eu acho que os 

enfermeiros também era importante se tivessem tempo de fazer… fazer 

isso. Mas pronto outros dias da semana, aos fins de semana isto fica tudo 

um bocadinho mais… mais…  desfalcado vá… e eles ficam um bocadinho 

mais sem animação, sem nada. 

CASO-CF11 

Impacto psicológico da falta de 

tempo 

 

E isto mexe muito com a parte psicológica das pessoas. CSPPF-CF07 

De resto… e depois é assim uma pessoa quando uma pessoa já está mais 

cansada depois é assim, a paciência e a disponibilidade para ouvir o 

outro já não será a mesma, não é? Agente somos humanos. Então 

naqueles dias em que se lembram todos de pedir ajuda e querem falar e 

querem coiso e a pessoa não tem às vezes timings para tudo… depois 

fica naquela dualidade: se eu não for falar depois a outra pessoa fica 

assim um bocadinho frustrada… e depois eles são assim um bocadinho 

ciumentos depois fala com o outro e não fala com este… e agente não se 

consegue dividir em três ou quatro ao mesmo tempo e é assim agente 

acaba por ficar ainda mais cansada com este jogo psicológico todo e 

este stress de acudir a tudo. 

CASO-CF11 



Eu acho que isso para mim é o mais difícil e custa-me pensar que às 

vezes ou me esqueço de alguém porque aquela pessoa pediu-me para 

falar com ela aquela hora e eu depois chamaram-me para outras coisas. 

Eu acho que isso afeta um bocadinho a parte da relação porque algumas 

pessoas, umas não levam a mal porque percebem outras dizem que nós 

nos esquecemos deles e assim. E nós percebemos porque é que eles dizem 

isto, só que, não sei. Acho que isso é talvez a falta de tempo é o que afeta 

mais a relação entre os colaboradores e os idosos. Penso eu. Andarmos 

sempre muito a correr e assim. Acho que é mais isso. 

CSPPF-CF19 

Falta de tempo no investimento de 

relações positivas entre cuidadores 

 

As pessoas trabalhando não tem tempo de conversar. Qual é o tempo que 

há aqui para conversar? É o tempo da hora de almoço. Tempo da hora 

de almoço umas comem mais cedo outras mais tarde. São capazes de 

estar ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora umas com as outras e aquilo 

que se fala não é para arranjar conflitos, não é para resolver (…) 

CSPPF-CF07 
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Relação positiva entre idoso e 

cuidador 
 

Da minha parte é boa. CSPPF-CF04 

Eu tenho boa relação com todos. CSPPF-CF04 

Não sinto dificuldade eu dou-me bem com todos. CSPPF-CF04 

Depois é bom, a gente acaba por ganhar boas amizades com eles aqui 
(…) 

CSPPF-CF04 

Eu acho que é boa. Pelo menos eu tento ter uma relação boa com todos 

e acho que tenho uma relação boa com todos. 

CSPPF-CF09 

Bem, dou-me bem com eles.  

 

CSPPF-CF10 

Acho que é boa a relação, sim. CASO-CF16 

É boa, por norma é boa. CSPPF-CF13 

Como é que descrevo a relação? Bom, uma relação boa, com a maioria 

deles, aliás com todos. 

 

CSPPF-CF14 

É boa (…)  CSPPF-CF15 

É boa. Eu dou-me bem com todos. CSPPF-CF18 

(…) mas eu penso que a minha relação com todos eles é boa. CSPPF-CF19 

Mas em tanta gente, eu acho que por acaso consigo dar-me bem com, 

minimamente, todos.  

 

CSPPF-CF19 

Boa. (…) Sim, sim. Na maioria sim. Não tenho dificuldade em lidar. 

 

CSPPF-CF24 

É boa! É muito boa. CSPPF-CF25 



É boa sim, também acho que é relativamente boa. Acho só ah! Tive ali 

uma vez uma senhora que disse que eu era teimosa… e eu disse ah mas 

eu sou sempre teimosa e vou continuar a ser e venho cá todos os dias ter 

consigo. Uma disse-me isso… outra disse que eu estava a ser chata 

(risos). Mas tirando isso… 

CASO-CF03 

Bom, muito bom. E noto em muitos deles… muitos, quase todos, há 

pessoas que meteram na cabeça que não gostam de mim e não gostam 

de mim… pronto. E tenho aí pessoa que têm demência e já cheguei a ir 

de férias e chegar cá e a pessoa olhar assim para mim e perguntar «por 

onde é que andaste?». E eu aí, depois até comentei com a senhora 

enfermeira e até pensei que se calhar se a pessoa não sentisse que eu 

dou algum carinho, algum amor se calhar não sentia aquela coisa de 

não me ver não é? Podia ser uma coisa de dizer assim «onde é que 

andaste?» mas ela olhou assim muito séria para mim e depois «por onde 

é que andaste?». Pronto, o meu relacionamento com eles é muito bom. 

 

CASO-CF04 

É fácil, é, é… eu até vou às consultas com eles… é muito fácil e eles 

gostam de ir comigo tenho até utentes que quando têm consultas me 

dizem «ah eu gostava que fosse comigo»… 

CASO-CF04 

Investimento no estabelecimento de 

relações positivas com os idosos 

Tento sempre estar atenta. Pronto, vou muitas vezes lá à sala, porque 

nem sempre estou na sala não é, de convivo. Vou lá muitas vezes 

perguntar se precisam ir à casa de banho, se precisam de alguma coisa. 

Por vezes algumas pessoas estão mais …. Pronto precisam de conversar 

um bocadinho. Converso um bocadinho com eles. Pronto é mais ou 

menos assim. 

CSPPF-CF14 

Eu gosto de ir conversar com eles, saber como estão, se precisam de 

ajuda. 

CSPPF-CF15 



Quando não são assim bem para a conversa, mesmo os que estão mais 

doentes… eu tenho uma senhora que ela nem sequer falava mas eu 

andava sempre na conversa com ela. Contava-lhe isto, contava aquilo, 

contava das notícias e o filho uma vez vira-se e diz “Ah está a falar para 

quê? Ela não ouve, ela não fala. Está a falar para quê?” 

Não gosto de estar calada, estou a falar sempre e em certas alturas ela 

ria-se para mim. Ela olhava para mim e começava-se a rir e eu gostava 

tanto quando ela fazia isso. E eu dizia “Ah ainda o filho diz que ela não 

percebe nada!” E lá está, é assim, é bom. 

CSPPF-CF20 

Por exemplo, se nós empurrarmos uma cadeira quando vemos que está 

a ter dificuldades em ir para o refeitório por exemplo, se eu ajudar um 

bocadinho já sei que ele… 

 

CASO-CF03 

Nestas coisinhas, que é o dia-a-dia deles, se eu ajudar no dia-a-dia deles 

a fazerem aquilo que para eles é a rotina eles vão, vão ficar agradecidos. 

A próxima vez que eu for ter com o senhor ou com a senhora já sei que 

eu já não sou totalmente desconhecida. 

 

CASO-CF03 

Relevância do conhecimento das 

características individuais e 

padrões relacionais dos idosos 

 

(…) porque cada um tem a sua especificidade não é. E há doença 

complicadas. 

CSPPF-CF09 

Depende da personalidade de cada pessoa. Nem todos, isso depende da 

personalidade (…)  não, às vezes não, nem todos… acho eu… depende 

da pessoa… depende da pessoa que és e depende da pessoa de quem 

estás a cuidar. 

 

CASO-CF13 



Não sei, eu sou uma pessoa assim descontraída, então a minha relação 

com eles é também, é uma relação terapêutica devido à minha profissão 

mas eu penso que eu tento me adaptar um bocadinho ao feitio de cada 

um e tentar ter um… dar-lhes alguns momentos assim durante o dia em 

que, são momentos mais descontraídos 

CSPPF-CF19 

Alguns temos que ter assim mais a parte, porque são pessoas que às 

vezes abusam e aproveitam-se e temos que saber identificar e não 

podemos dar tanta confiança, mas a maior parte são todos uns amores 

CSPPF-CF20 

Porque temos aqueles que se fazem de tadinhos, fazem-se mais do que o 

que são. Há outros que se a gente tiver, por exemplo, se eu chego e dou 

dois beijinhos na cara já são mais abusados. Há outras pessoas que não 

gostam. Mas se a gente chegar com um sorriso na cara e brincar (…) 

 

CSPPF-CF20 

Não. Eu facilmente comunico com as pessoas e depois … não, não. Vou 

muito ao encontro daquilo e faço os possíveis para ir ao encontro 

daquilo que vejo que a pessoa necessite. Se quer mais proximidade 

aproximo-me mais se quer mais distancia distancio-me mais. 

CSPPF-CF24 



 

 

 

Dificuldades em lidar com distúrbios 

comportamentais próprios da 

demência  
 

E a Dona Gertrudes certo dia vou lá pela primeira vez e limpei-lhe tudo, 

arranjei-lhe tudo. Com uma demência, uma senhora demência. Na 

semana a seguir lá vou eu outra vez:  

-“Ah ainda bem que a menina cá veio.”  

- “Então o que é que se passou Dona Gertrudes?” 

 - “A semana passada veio cá uma que me roubou o cano do aspirador 

e dois panos do pó” 

- “Oh D. Gertrudes não pode ser!” 

-“Pode, pode, ainda bem que a menina veio cá hoje” 

-“Não pode ser D. Gertrudes” 

- “Estou-lhe a dizer não acredita em mim?” 

- “Mas quem cá veio a semana passada fui eu.” 

-“Ah não, não, não. Então não foi a semana passada foi há duas 

semanas” 

-“Oh D. Gertrudes tem a certeza?” 

-“Tenho, tenho. Foi há duas semanas que me roubaram um pano de pó” 

Há pessoas que não conseguem lidar bem com sito. Eu desvalorizei 

porque é assim a gente sabe, consegue perceber. Se a pessoa me disser 

roubaram-me 50 euros que eu tinha aqui. Calma lá- Roubaram-me um 

fio de ouro que tinha em cima do psiché. Calma lá. Agora roubaram-me 

um pano de pó e um cano de aspirador? Só pode ser demência. Às vezes 

até o dinheiro é demência. 

CSPPF-CF07 



. Agora há pessoas que não gostam. Eu tenho funcionárias que se alguém 

as acusar que roubaram isto ou roubaram aquilo, calma lá que temos 

que ver o assunto e quem vai fazer queixa à polícia sou eu. Porquê? 

Porque não conseguem. Se bem que nós tenhamos no processo que a 

pessoa tem demência, se está no início de demência se não, há sempre 

uma queixa. Há sempre uma queixa “Não gosto daquela que roubou”. 

Depois conseguir lidar com a situação de voltar aquela casa, sabendo 

que aquela pessoa que disse que ela roubou, é complicado. E isso é 

preciso um jogo de cintura muito grande que é tentar “Então mas eu 

roubei-a? Então mas a senhora está a dizer que eu roubei? Mas eu 

roubei o quê? Eu não roubei nada. Mas acha que eu ia levar uma coisa 

dessas para minha casa?”. Tem que se andar a dar a volta à pessoa e às 

tantas a pessoa quando é bem trabalhada até é capaz de dizer “Oh filha 

desculpa!”. 

CSPPF-CF07 

As pessoas sentem-se mal porque para já mancham o bom nome da 

instituição. Porque estas pessoas geralmente depois falam com vizinhos, 

falam com estes e com aqueles. A pessoa sente-se: como é que eu vou 

lidar com isto? Então ela acusou-me de lhe roubar a chave de casa e 

agora com que cara eu lá entro dentro? Complicado.  

 

CSPPF-CF07 

Ou se tem ali um jogo de cintura muito grande para se mandar para trás 

das costas. Vamos lá ter calma porque é demente ou esta no início de 

demência. Se ela própria diz que o marido, que era o marido que a trocou 

por outra e não sei quê. Que até a meteu la dentro de casa roubou-lhe 

83000 euros. Ora se o marido vive uma data de anos ali dentro com ela, 

dentro da mesma casa rouba-lhe 83000 euros mais depressa me rouba 

uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Como é óbvio. 

CSPPF-CF07 



Porque é um bocado desgastante, porque temos o caso aí de uma 

senhora que é a Dona Maria Lopes que está constantemente, também 

tem dias não é, está constantemente a dizer a mesma coisa “Ai filha vou 

para onde? E estou aonde? Ajude-me por favor. Mas está alguém? Mas 

está mesmo? Olhe eu não tenho dinheiro para pagar! Olhe quero ir para 

a minha terra”. É assim um bocado desgastante. 

CSPPF-CF10 

Não, não, não sabemos. Porque é assim nós estamos ali aquele 

bocadinho a dizer calma dona Maria nós já vamos resolver. Ela 

coitadinha apanha outra e volta a dizer a mesma coisa. 

CSPPF-CF10 

Dificuldades de comunicação e 

interação com idosos com demência 
Mas o tentar explicar isto a uma pessoa que está com a aquela demência, 

que tem aquela fixação e é assim, é assim, é assim. 

CSPPF-CF07 

Acho que a partir do momento em que a pessoa se informe um bocadinho 

sobre a demência acho que é mais fácil saber minimamente como 

interagir com pessoas com demência, quando às vezes há 

comportamentos mais de agitação e desorientação. Mas mesmo assim 

acho que nesses casos sim é mais difícil a comunicação. Fazer-nos 

entender ou até mesmo entender o que é que eles precisam naquele 

momento, porque é que estão tão agitados, porque é que será. Isso é 

talvez o mais difícil e eu acho que um dos benefícios que temos é que não 

temos neste momento muitas pessoas com demência, ou num estado 

demencial que tenham muita agitação. Mas sim esses talvez sejam os 

casos mais difíceis. Sim. 

CSPPF-CF19 

 

Relação entre idoso e cuidador 

como fator de influência no 

cuidado prestado 

É fazermos o que é preciso, dar-lhes banho, vesti-las, pô-los no refeitório 

se são pessoas que comem sozinhas se não dar-lhes de comer e pronto, 

com essas pessoas é o básico, não há mais nada com essa pessoa. Se tem 

esse feitio de maldade e tudo é mau… O nosso trabalho é só dar-lhes 

 



 

 

 

 
 

banho, vesti-las, dar-lhes de comer ou levá-las ao refeitório e pronto, 

ponto final parágrafo. Depois o resto é cm o turno da tarde.   

CASO-CF46 

Por vezes, custa um bocadinho, frustra um bocadinho, a falha também é 

minha. Eu não consigo compreender o que é que eles me estão a dizer 

porque nem sempre sou muito expertise em conhecer tudo à minucia 

porque por vezes é muito difícil de compreender o discurso quando o 

discurso não é correto. 
(…) 

O paciente é difícil. Acho que por vezes nas primeiras sessões acho que 

é difícil «habituar-me ao código dos pacientes». Mas depois ao longo 

das sessões pode-se ou não ficar menos frustrado. Se um cado é difícil e 

continua a não haver evolução… é um bocado chato…  

CASO-.CF16 

Só que eu já estou tão habituada a ouvi-los que acabo por desligar. É 

porque é automático. Porque é assim, se for um pedido de SOS a gente 

dá logo o alerta mas como eles estão sempre mais ou menos a dizer 

sempre mal de nós. 

CSPPF-CF13 

E a Telma diz-lhe assim “olhe eu não lhe vou responder, eu já venho” e 

vou me embora. E passado um bocado vou lá. Porque não, nem vale a 

pena. Porque é assim, eles não tem razão e na altura discutir com eles 

não vale a pena mesmo. Não vale porque é assim eu vou-me enervar, não 

vou conseguir passar mensagem nenhuma e ele diz uma coisa e eu digo 

outra e ficamos assim todos na mesma. Ficamos sempre na mesma. Por 

isso não vale a pena.  

CSPPF-CF13 

A única coisa que me faz ficar mal é a forma como algumas pessoas 

falam com os idosos. Falam às vezes assim de forma mais dura. Mais 

dura. E Nós não temos que falar assim.  

 

CSPPF-CF04 



As principais dificuldades é às vezes querer-lhes explicar as coisas e eles 

acharem que não, não (…) A gente querer explicar que é assim, e eles 

que não, que não é, é como eles querem. Mas as coisas não são como 

eles querem! (…) Depende de quem for. Depende de quem for o idoso, 

porque há idosos que dá para falar e compreendem e a gente diz “olhe 

é assim”. Mas “ah eu gostava que…”; “Pronto, você gostava tudo bem, 

mas é assim a gente pode ir tentar que seja assim. Mas de momento não 

é. De momento é como a gente está a dizer. Podemos é tentar mudar as 

coisas”. Mas há outros que não dá sequer para explicar. Não dá mesmo. 

 

CSPPF-CF13 

  

Agora quando é aqueles que… e mesmo assim, só quando eles nos tratam 

mal. Que aí temos aquelas pessoas que nos tratam mal, aí custa mais a 

fazer o trabalho, mas de resto a maior parte deles são bonzinhos. 

CSPPF-CF20 

Como eu não tinha muita experiencia nesta área e não tenho ainda, acho 

que tenho sempre dúvidas se o tipo de discurso que estamos a ter é o 

mais adequado, o tipo de discurso que eu tenho. Se é um discurso em 

que, isto é: é um bocado desorientado. Fico sempre em dúvida se o ideal 

é desviar a atenção dele para outro problema qualquer, para outra 

questão qualquer ou deixar ele falar sobre o assunto. Fico sempre com 

dúvida mas às vezes eu prefiro sempre fugir do assunto porque é mais 

fácil para mim. Mas se calhar outra pessoa faria de outra maneira mas 

eu tento sempre fugir. 

 

CASO-CF03 



Sim, são as conversas… a abordagem às vezes como é que hei de abordar 

a pessoa. Lá está sempre com a dúvida de como é que ele me vai 

responder. 

 

CASO-CF03 

Algumas vezes eles são um bocadinho mais desagradáveis, pronto…. Às 

vezes eles são mais desagradáveis realmente. E aquilo que eu faço é: 

digo ok eu agora vou deixá-lo aqui um bocadinho e vou dar uma voltinha 

até logo. E afasto-me um bocado quando sinto que eles são 

desagradáveis e estão descompensados. Também, isso também me afeta 

um bocadinho. É quando eles estão um bocadinho mais descompensados 

e conseguem mesmo… tipo estão ali mesmo numa de atacar a pessoa e 

eu afasto-me e sei que assim não vou estar lá a matutar no assunto. É a 

falta de adesão é isso de quando eles começam a descompensar e são 

desagradáveis… sim acho que é isso. 

Porque às vezes eles não têm bem consciência daquilo que estão a dizer. 

Às vezes não percebem bem os limites e por isso às vezes são mesmo 

brutos e mal-educados, alguns. 

 

CASO-CF03 

A primeira vez que essa senhora me chamou estu… ou teimosa ou as 

duas coisas, fui até casa… no início fiquei um bocadinho sentida, mas 

depois quando fui para casa fui-me a rir. Não acho que possa ficar a 

remoer no assunto. 

 

CASO-CF03 

Eu acho que a maior dificuldade é: se eles não forem connosco na 

primeira vez que nos virem não... Não gostarem de nós… acho que 

depois já vão ter uma atitude muito mais defensiva e ai já é mais difícil. 

 

CASO-CF03 



Afetam a relação. A pessoa quando entra, já entra de pé atrás. Algumas 

pessoas que se rirem e vão levando aquilo na palhaçada e vão-se rindo 

“Ah esta disse-me isso, disse-me aquilo”. Levam na palhaçada. Mas 

levam na palhaçada quando são coisas mínimas, quando são coisas 

graves as pessoas já não têm tendência a levar na palhaçada. 

CSPPF-CF07 

Sim, acaba por influenciar um bocado. Porque, por exemplo, quando… 

a gente tem aqui uma ou duas situações em que o idoso é constantemente 

mal-educado, asneirento, mas é para todos, não é para mim. É para 

todas! É sempre assim e coiso, e tens que me limpar e é assim e é assado. 

Acaba porque a gente depois também começa a … quando chega ali ao 

pé daquele quarto para fazer aquele quarto já é um massacre porque já 

sabemos o que é que vem dali. Não é que a gente não goste da pessoa 

mas ir ouvir aquilo logo pela manhã (…)E então acaba… às vezes até 

acontece, quando esse idoso nos chama já depois das higienes e não sei 

quê, assim que mal chama “oh fulana?” a gente diz logo “O que foi? O 

que foi agora?”. Porque já estamos à espera de ser maltratadas. E então 

é já, já influencia um bocado porque já não tratamos da mesma maneira. 

Porque já estamos com o pé atrás a pensar que vamos ser maltratadas. 

CSPPF-CF13 

É claro que se eu souber que a dona Maria vai gritar, vai ofender-me 

quando chego perto dela isso acaba também por me deixar mais 

reticente, mais cautelosa. 

CSPPF-CF15 

Há casas que a gente vai e sabe do que está à espera, temos que ir 

preparadas. Influencia muito mas a gente aqui trata todos por igual, 

todos precisam dos nossos cuidados, da nossa ajuda. Para muitos somos 

a família que eles não têm. 

CSPPF-CF18 

Melhor o trabalho sim. É mais fácil de fazer tudo. CSPPF-CF20 



Epá influencia mesmo a 100%. Porque se não houver uma boa relação 

entre nós vai dificultar ou eles não vão fazer. Por exemplo temos aqui 

dois casos. Eu falo do senhor Abílio. Ninguém o consegue levantar, eu 

vou lá falo com ele e ele levanta-se logo. Tem que haver uma boa relação 

para também sabermos jogar. Por exemplo, se é uma pessoa pesada, se 

entrarmos logo “ah isto é assim!” Em guerra com eles, eles fazem força, 

não se levantam, não querem comer. Temos que saber “ai o senhor 

Abílio é muito meu amigo. Ele ajuda-me!”. E eles então…pode nem ter 

forças nas pernas, coitadinho, mas eu como eu estou a elogiá-lo ele está 

ali em sentido. 

CSPPF-CF25 

Muito, muito, muito, é uma motivação para fazer mais e para continuar. 

E só não faço melhor porque não posso, porque se pudesse eu fazia muito 

melhor. E tenho pena de todas as pessoas não pensarem como eu. 

CASO-CF04 

Atribuição de dificuldades na 

relação às características de 

personalidade do idoso 
 

Porque a polícia não vai averiguar se a senhora esta doente ou não. Isso 

é no processo a seguir. Mas a pessoa não deixa de ter problemas. E às 

vezes lidar com pessoas que tem aquela personalidade vincada, como é 

o caso desta, e tentar fazer ver e a pessoa não quer ver absolutamente 

nada, porque é assim e é assim e é assim. É complicado, é mesmo 

complicado. 

CSPPF-CF07 

É quando há aqueles maus… Há de tudo, não é? E há idosos que são tão 

mauzinhos tão mauzinhos que isso é… é muito complicado lidar com 

esses idosos. Mas agente tenta passar por cima e… não dá ouvidos 

quando eles vêm com essa maldade toda. 

CASO-CF46 

Claro que há pessoas que têm feitios, que é mesmo da personalidade 

deles, são feitios mais difíceis e é normal que também para mim seja mais 

difícil chegar até essas pessoas ou interagir tanto com elas como interajo 

com umas. Eu acho que é normal, tanto eu como as outras profissionais 

temos ali alguns utentes que a personalidade deles vai mais com a nossa, 

então acabamos por falar mais um bocadinho com eles. 

CSPPF-CF19 



Só aturar gente que não… pessoas embirrantes. Nem é tanto… há 

pessoas doentes e depois há aqueles que embirram, que são maldosos 

para a gente ou que não nos dão valor. 

CSPPF-CF20 

Há pessoas que não, nem sequer se interessam, lá está são pessoas mais 

revoltadas com a situação deles, então nem sequer dão muito… não dão 

confiança. A gente aí já sabe, fazemos o nosso trabalho, respeitando 

sempre, fazemos o nosso trabalho. Mas a gente tem que ver sempre qual 

é que dá para brincar qual é que não dá para brincar. 

CSPPF-CF20 

Atribuição de dificuldades na 

relação às circunstâncias de vida do 

idoso 

 

Tem muito a ver com a pessoa em si. Há pessoas com quem não se 

consegue conversar, há idosos que são arrogantes e respondem mal e 

estão insatisfeitos nem sempre é connosco, mas com a vida, com a família 

com todos, mas somos nós que estamos mais próximos. Com essas 

pessoas é difícil lidar e ter uma ligação mais afetiva. 

CSPPF-CF15 

Há muitos que nos dão valor, há outros que não nos dão, mas lá está eles 

são revoltados com a doença que têm ou por estarem acamados há muito 

tempo, não terem a vida que tinham antes. E é normal eles não darem 

um feedback assim mais à altura 

CSPPF-CF20 

Relevância do conhecimento do 

percurso de vida na intervenção e 

relação com os idosos  

 

Eu acho que é principalmente as pessoas perceberem que naquela fase 

em que estas pessoas estão agora, nesta fase da vida há que, ok, tentar 

promover um pouco que eles sejam autónomos e fazer as coisas por eles, 

mas também tentar perceber a pessoa que eles eram, qual foi a história 

de vida deles, para também perceber como é que nos devemos 

comportar. E como é que devemos intervir (…) 

CSPPF-CF19 



Relevância do conhecimento das 

necessidades individuais dos idosos 

 

(…) e também o perceber as necessidades deles. Eu acho que é 

principalmente isso, é perder algum tempo a perceber as necessidades 

de cada utente, porque às vezes é difícil quando é tanta gente aqui. E são 

mesmo muitas pessoas com o apoio domiciliário inclusive.  

Mas eu acho que é isso o que é o mais importante, é tentar mesmo 

perceber o que é que eles precisam em termos de necessidades tanto 

ocupacionais como necessidades básicas do dia-a-dia. 

CSPPF-CF19 

Relevância do conhecimento das 

alterações decorrentes do 

envelhecimento  

 

Acho que tanto é importante conhecer a historia como perceber o que é 

que mudou, porque é que aquela pessoa agora é assim  
(…) E eu penso que é isso, é ter alguma compreensão pela situação que 

eles vivem agora. 

 

CSPPF-CF19 

Olhe é ser cuidador atento. É ser atento às alterações. É essencialmente 

ser muito atento. O idoso tem muitas alterações todos os dias e por horas 

até. Portanto ser atento e estar disponível para. E nem sempre se está 

disponível. Mas tem que se estar disponível para as alterações. 

CSPPF-CF24 

Suporte emocional e social prestado 

pelos cuidadores formais 

 

E depois há outro tipo de pessoas, são aquelas pessoas, são aqueles 

doentes que querem muito que a gente lá esteja porque não têm ninguém. 

E as únicas pessoas que lá entram são as meninas do centro quando vem 

lavar. 

CSPPF-CF07 

(…) e mesmo as que têm pouco têm. Só tem monetariamente, porque 

daqueles de virem cá e fazer companhia são muito poucos os familiares 

que fazem. 

 

CSPPF-CF13 

Quando eu sei que quando sai do centro a vida daquela pessoa não vai 

estar nas melhores condições. Aí sim, penso um bocadinho mais ou perco 

um bocadinho mais a perguntar à pessoa no dia seguinte como as coisas 

estão e assim. Se calhar vou para casa e penso mais naquilo. Eu acho 

que são essas as situações que me fazem não ser tão, tão imparcial. 

CSPPF-CF19 



Eles praticamente quando estão aqui… eu a ideia que eu tinha quando 

vim para cá há 5 anos era “ah não, vão para casa, estão aqui porque 

querem viver dependentes. Não, não. Muitos casos eles estão aqui e é 

raro o utente que tem uma visita. Raríssimo! Raríssimo! 

 

 

 

CSPPF-CF25 

Ou seja, eu quando venho trabalhar, venho para a minha segunda 

família, ou para a minha família. Porque isto é uma continuação. Isto é 

o dia-a-dia deles. Nós acabamos por fazer aqui aquilo que fazemos em 

casa não é? 

CSPPF-CF25 

Então se eles se sentirem mais apoiados, se eles sentirem que realmente 

aqui é um sítio em que eles podem encontrar esse afeto, esse apoio, esse 

calor, eu acho que isso que é um benefício para eles não é. Para eles se 

sentirem bem. 

 

CSPPF-CF14 

(…) porque sabem que está aqui um … como é que hei-de dizer. Pronto 

eles sabem que podem conversar comigo, que podem … Sim um apoio, 

que está aqui um apoio, uma força. Eu sinto que ele sentem isso. Sim 

senhora. 

CSPPF-CF14 

Vou aos quartos falar com eles, saber se está tudo bem, dar uma 

palavrinha às vezes é preciso. 

CSPPF-CF15 

Significações de confronto com  a 

doença e perda existencial  

 

Por exemplo, porque é assim, a gente acaba por se afeiçoar a algumas 

pessoas e depois quando elas adoecem e a gente já sabe que elas vão 

morrer e já estamos ali à espera. Já sabemos que de amanhã não passa, 

ou qualquer dia, é assim um bocado… mas ainda no outro dia falei nisso 

com a minha avó e eu acho que um dia que saía daqui eu vou lidar com 

a morte como uma coisa banal. Porque eu estou aqui há 4 meses e já 

morreram 5 ou 6 pessoas. 

CSPPF-CF13 



E depois eu estou a sofrer um bocado com a morte desta senhora. Era 

uma senhora que eu já cuidava há dois anos. Foi como a perda de um 

familiar. Porque eu sou uma pessoa só no mundo, portanto não tenho 

família. 

CASO-CF46 

(…) às vezes emocionalmente depende se acontecer alguma coisa no piso 

ou não. 

Por exemplo vou falar em dois dias diferentes: tivemos aí uma utente que 

fez anos num dia, no próprio dia foi para o hospital no dia a seguir 

faleceu. Emocionalmente é desgastante. Ou seja, estiveste com a pessoa, 

talvez num momento importante para ela, porque pronto fez anos, 

estiveram aí os familiares e fizeram uma festa no quarto dela de repente 

sentiu-se mal, foi para o hospital e no dia a seguir… 

 

(…) Não desgasta, mas afeta. Talvez porque aqui já tivemos cerca de 

cinco… seis… falecimentos e pelo menos um deles é aquele que não 

esperávamos e então… talvez marca-te um bocado.  

 

CASO-CF13 

Eu tenho muito receio em lidar com a morte, tenho receio de não 

conseguir fazer com as pessoas morram em paz. Veja o caso de um Sr. 

Que estivemos cá, ele nunca teve ninguém, era um sem-abrigo. Estava a 

morrer quando eu percebi que ninguém poderia fazer mais por ele, ele 

morreu nas minhas mãos connosco todas de volta dele a chorar como eu 

estou agora. Morreu em paz, sei que ele morreu em paz. Não é fácil 

CSPPF-CF15 

O melhor é o que a gente aprende com eles o pior é quando eles acabam 

por morrer. Por exemplo, há aqueles que morrem e a gente já estamos à 

espera. Há aqueles que de repente e nem tavamos a contar com aquilo. 

É mais isso.  

 

CSPPF-CF20 



Não é não conseguir lidar. É quando a gente ganha aquela afeição 

aquela pessoa e a pessoa até está bem aparentemente não é. Tem as suas 

doenças sim, porque eles quando vêm para aqui não estão a 100%. Mas 

é quando de repente aquela pessoa… É mais é nisso que eu acho o pior. 

É mais é nisso. Porque a gente criamos um laço com eles. 

 

CSPPF-CF20 

É, sim. Sim. Eu vejo a coisa assim não é, todos nós temos um fim, estes 

tem a sorte de ter chegado a velhos. Portanto de velho agora só a morte. 

Portanto a qualquer momento qualquer um deles acaba por findar e isto 

é mesmo assim, e quando vejo muito sofrimento deles digo mesmo, se 

calhar já estava na altura desta pessoa dizer adeus a este sofrimento 

todo. 

E não é uma coisa que me afete muito. Não. Não me afeta a morte do 

idoso. 

CSPPF-CF24 

Depois uma pessoa querer fazer alguma coisa e não ter meios para fazer, 

não há mais nada, é assim está assim acabou. E sabemos bem que isso é 

o fim da vida. Com essa parte eu não lido bem. Por exemplo a gente diz 

“ah a pessoa podia tomar isto ou isto.”, mas não há nada a fazer. Já são 

98 anos, tens que te capacitar que isto é o fim e eu não lido bem com 

essa parte. 

CSPPF-CF25 

Não lido bem quando morrem, essa parte ai é que eu não lido bem. A 

dor, morte custa-me a ultrapassar. 

CSPPF-CF25 

Mas é a lei da vida, eu também a perdi, custou-me imenso. É o mesmo 

que acontece com eles, faz parte. Eles é aos 98, a maioria deles dura 

imenso tempo só que nem sempre estamos preparados. Porque há 

sempre aquele que solta uma brincadeira e depois eles têm coisas muito 

giras não é, pronto. 

CSPPF-CF25 



Por exemplo, agora ali na enfermaria já temos lá outra pessoa. Mas eu 

cada vez que entro ali de manhã para ir fazer essa pessoa que lá está 

lembro-me sempre da outra que morreu antes. Não sei porquê. Ainda 

por cima agora, ultimamente, ela já comia por sonda e tudo e eu é que 

lhe dava sempre de comer, vem-me sempre à cabeça ela. 

CSPPF-CF13 

É com a morte. Porque com o sofrimento as pessoas estão habituadas a 

lidar. Com a morte em doentes com 80, 90 ou 100, toda a gente aqui está 

habituada a lidar. Com o que as pessoas não estão habituadas a lidar é 

com a morte em população com idades entre os 30/40. Porque é gente 

muito nova e isso aí é chocante. 

CSPPF-CF07 

Ou mesmo outras pontuais… temos os falecimentos que na área da 

geriatria acaba por ser muito… 

 

CASO-CF13 

Por exemplo vou falar em dois dias diferentes: tivemos aí uma utente que 

fez anos num dia, no próprio dia foi para o hospital no dia a seguir 

faleceu. Emocionalmente é desgastante. Ou seja, estiveste com a pessoa, 

talvez num momento importante para ela, porque pronto fez anos, 

estiveram aí os familiares e fizeram uma festa no quarto dela de repente 

sentiu-se mal, foi para o hospital e no dia a seguir… 

Não desgasta, mas afeta. Talvez porque aqui já tivemos cerca de cinco… 

seis… falecimentos e pelo menos um deles é aquele que não esperávamos 

e então… talvez marca-te um bocado. 

CASO-CF13 

Tem um impacto psicológico muito grande (…) CSPPF-CF07 

É diferente, a gente sabe que acaba por morrer. Para mim se eu chegar 

aos 90 anos, oh, olha que maravilha eu chegar aos 90. A gente sabe que 

vai chegar aquela idade e que o fim está perto. Agora com 40 anos, com 

30 anos é muito complicado. 

CSPPF-CF07 



(…) a parte psicológica não só de às vezes estar com utentes e vou-lhe 

já dizer, nomeadamente o que é mais preocupante porque cada vez mais 

ultimamente tem havido casos desses. Porque nós antigamente nós 

tratávamos das pessoas, quem eram os nosso utentes, os principais que 

eram só praticamente aqueles que haviam: pessoas idosas, pessoas 

idosas ou que tinham tido um AVC ou que tinham demência. Hoje o que 

é que acontece? Temos muitos doentes oncológicos e para além de 

termos doentes oncológicos, temos doentes novos. Já não são só idosos 

e isso, essa parte psicológica aí sim é o pior aqui para muita gente. 

Porque nunca tiveram direcionados para este público-alvo, para esta 

população. Porque de repente apareceu, e eu recordo-me perfeitamente 

que eu ao fim de 4 anos de cá estar tive um caso na Jacinto Nunes que 

eu própria fiquei chocada. Porque durante quase 5 anos só tinha tratado 

de idosos com Alzheimer, com demências, com fraturas do fémur e dão-

me um senhor que só me disseram ter 46 anos. Tem 46 anos pronto, eu 

na altura tinha 30 e poucos, pronto 46 anos, um bocadinho mais novo 

do que aquilo que nós temos, mas tem um cancro no estomago. E eu fui 

para lá assim. Eu quando entrei eu fiquei chocadíssima porquê? Porque 

vejo uma pessoa com 46 anos mas que parecia mais nova do que eu, 

porque não tinha cabelo nenhum, estava super magro, parecia um miúdo 

de 20 e tal anos, magrinho. Ele não tinha aquele aspeto de doente, 

doente, mas estava muito doente. 

CSPPF-CF07 

  

 

 

 

 



CATEGORIA SUBCATEGORIAS CONTEÚDO DA ENTREVISTA CÓDIGO 

CF 
 

Vivência do ato de cuidar centrada 

em valores morais 

 

 

 

 

 

Estou a fazer bem aos idosos e sinto-me bem. CSPPF-CF04 

Em relação a idosos eu não tenho problemas nenhuns. Eu sei ouvi-los e 

eles sentem que uma pessoa tem preocupação com eles. Os idosos não 

são bonecas de trapos em que tratamos de qualquer maneira em que se 

veste qualquer maneira, tira-se da cama de qualquer maneira… não é! 

São seres humanos e temos de respeitar a decadência de cada um! 

CASO-CF46 

Sim, vou para casa concretizada. Já tratei daqueles idosos e sinto que 

estou a fazer algo bom por aqueles idosos. E quando acabo o meu turno 

vou de consciência tranquila porque sinto que fiz tudo o que estava ao 

meu alcance por eles. Mas é um trabalho que eu considero útil e 

gratificante em comparação àqueles empregos como lavandarias e que 

eu acho que é inútil a passar trapos para aqueles ricaços… 

CASO-CF46 

E eles veem que eu lhes dou atenção e ao dar-lhes atenção eles veem que 

não são trapos. Não estão para aí jogados. Como muitas certas colegas 

que tratam como se fossem objetos, de bonecas… eu não, eu trato como 

seres humanos que elas ainda são, estejam com demência, com 

alzheimer, parkinson etc etc etc. São seres humanos. E estas minhas 

colegas esquecem-se que ainda não estão acabadas, não sabem se no dia 

de amanhã não vão também acabar assim. E acho que devemos e que 

estamos cá para dar qualidade de vida aos idosos e trata-los como seres 

humanos e não como objetos, não são nenhumas bonecas, ou brinquedo 

que agente brinca põe ali e está a andar. 

CASO-CF46 



Eu gosto muito de… até acho que é uma coisa que falte um bocadinho 

às vezes… não sei será só na minha geração, mas até provavelmente 

mais nas mais novas… ehhh… o respeito pelos idosos e até pelo 

conhecimento que eles têm. Agora há um bocadinho aquela ideia de que 

só os mais novos conseguem tudo ehhh… basta estudar e muito bom… a 

experiencia, quer dizer, é valorizada, mas tem de ser a pessoa nova a 

ganhar quase por ela e não tanto e parceria com a pessoa que tem mais 

experiencia, e eu acho que antigamente valorizava-se mais a experiencia 

daqueles que tinham efetivamente mais experiencia… 

CASO-CF16 

Era aquilo que eu disse há bocado. Foi o único trabalho que até hoje, 

que eu saiu daqui a sentir que fiz, que cumpri mais uma missão, porque 

ajudei mais alguém. Pelo menos que teve um dia melhor, que teve um dia 

limpinho, que teve um dia que comeu. Por exemplo, há para ai imensos 

idosos que chegam à hora da refeição e não querem comer e eu digo 

“tem que comer, porque a gente aqui não pode matar ninguém à fome. 

E eu quero o seu bem. Você coma”. E pronto lá comem.  

CSPPF-CF13 

É a história de vida que eles trazem é… eu gosto (…) É uma pessoa… 

são pessoas geralmente vulneráveis que agente precisa de cuidar, as 

pessoas necessitam de cuidar. Têm sempre uma história de vida, têm 

coisas para aprender com eles… é… eu gosto. É muito gratificante 

trabalhar com idosos, não me vejo fazer outras coisas. Gosto mais do 

que crianças, é uma coisa que… 

 

CASO-CF11 

É, é gratificante. Eu sei que os estou a ajudar e que pronto. CSPPF-CF13 

Muitas vezes coisas que eles nos contam do passado, outras vezes no 

presente. Mas pronto até às vezes nos rimos um bocadinho. Com as 

experiencias da vida deles. É benéfico.  

 

CSPPF-CF14 



Sinto-me recompensada por fazer o bem. Um copo de água para eles é 

um milagre. O conforto que nós damos, vê-los todos limpinhos, 

arranjadinhos. Saber que estamos a fazer o bem para pessoas que muitas 

vezes só nos têm a nós. 

CSPPF-CF15 

Eu sinto-me bem. A gente só aguenta aqui tantos anos se gostarmos do 

que fazemos, porque são pessoas que precisam de nós, prontos…sinto-

me útil, sinto que fiz o bem. No meio de tantas calamidades que eles 

sofrem nós estamos sempre lá. 

CSPPF-CF18 

É muito gratificante, porque o fato de por exemplo, a uma criança nós 

mudamos-lhe a fralda ou pintamos umas unhas, ou… passados cinco 

minutos já não é nada e para eles é tudo. O fato de dar uma festinha ou 

estar a perguntar “então dormiu bem?” Quando estamos a arranjá-los 

“ah não? Mas está tão bonita!”. Isto para eles é gratificante e depois 

eles quando nos vêm parece que nós somos deus para eles. Eu fico às 

vezes com a sensação que eles não têm mais ninguém, então quando nós 

aparecemos “ai amor, ai!” 

É gratificante. Nesse sentido é muito bom.  

 

CSPPF-CF25 

É bom. Gosto muito deles. Mais de uns do que outros, por mais que uma 

pessoa diga que não há sempre as nossas preferências e eu tenho essa 

tendência para os que não têm ninguém, para os que ninguém liga, para 

eu me apegar mais a eles. 

CSPPF-CF25 

Para nós é assim, pode não ser nada, para eles o fato de “vá eu vou lá 

buscar o café. Não tem dinheiro mas eu vou lá buscar”. Para eles um 

café, que é uma coisa insignificante para eles é tudo. O fato de trazermos 

ou um chocolate ou por exemplo, dão roupa para cá e nós vamos-lhes 

dar um cachecol novo. Epá, para eles é… e é roupa que dão! Ah vou dar-

lhe coisa que você hoje está triste e vamos à rouparia e damos-lhes uma 

coisa. 

CSPPF-CF25 



Basta uma pessoa… pronto, eu antigamente dizia assim: as pessoas aqui, 

principalmente no 3º piso, a maior parte delas já não está bem da 

cabecinha, já têm problemas de demência e essas coisas todas e essas 

pessoas não sabem dizer se a pessoa trata bem se trata mal. Nós temos 

de tratar as pessoas tal como elas são. Às vezes é difícil porque as 

pessoas tornam-se agressivas. Mas se as pessoas se tornam agressivas 

muitas vezes é porque nós, eu digo nós porque… às vezes nós também 

não sabemos cuidar delas não é? Eu digo uma coisa eu sempre, eu adoro 

fazer este serviço, mas às vezes custa-me ver certas coisas, não é? 

CASO-CF04 

Porque me sinto realizada. Porque depois é assim quando eu dou um 

banho, visto uma pessoa, trato dela bem tratadinha, e depois ela pode 

não falar, pode não dizer nada mas só o olhar dela, agente nota que 

aquela pessoa nos está a agradecer. Eu pelo menos penso assim e às 

vezes tenho pena das pessoas não pensarem todas assim. Porque agente 

trabalha com pessoas e não com objetos eu costumo dizer assim: um 

objeto é um objeto e agente poe ali e pode esperar. Nós temos um objeto 

para tratar, para lavar mas se pensarmos assim: daqui a um bocadinho 

vou lá… o objeto não se mexe nem tem problema nenhum. Agora se nós 

temos aqui uma pessoa para cuidar, nós temos de pensar primeiro nela 

pensar naquilo que vamos fazer, pensar no trabalho que vamos fazer, 

como a vamos alimentar. 

CASO-CF04 

Vivência diária positiva dos 

cuidados prestados  

 

De resto eu sinto-me capaz de fazer tudo e encaro sempre as tarefas com 

boa disposição. 

CSPPF-CF14 

Perceção de responsabilidade pelo 

idoso dependente 

Também tem que se ser muito responsável não é, eles estão ao nosso 

cuidado e temos que ter responsabilidade. 

CSPPF-CF14 

 

Valorização relacional e sócio 

emocional 

Depois é bom, a gente acaba por ganhar boas amizades com eles aqui, CSPPF-CF04 

(…) o gostar de idosos também, gostar de cuidar de pessoas 

independentemente de ser idosos ou não, mas pronto. 

CSPPF-CF09 



 Os sentimentos em relação a eles? Eu gosto muito deles. 

 

CSPPF-CF10 

Eu gosto deles, eu sei que eles também gostam de mim. Basta eu ficar em 

casa três dias ou dois de folga… «ohh onde é que você andou?...«ah 

agente pensou que você estava de férias...» por exemplo lá no segundo 

piso de onde agente saiu «ah você já não lembra da gente... Não vem ver 

a gente...». E ai eu digo «não, não esqueci de ninguém, o tempo é que 

falta para vos vir ver...». É saudades que eles têm...  

 

CASO-CF41 

(…) conversar com eles porque sabe… eles, algumas vezes já não estão 

em si ou por causa da doença ou por causa da idade, não sabem 

diretamente o que é que podem fazer. 

CASO-CF41 

(…) além disso, também gosto muito de… pronto sendo a minha função 

também a parte da comunicação, acho muito interessante saber o 

percurso de vida destas pessoas, as suas opiniões… 

CASO-CF16 

O que há de melhor é estar com eles, o aprender com eles, o conviver 

com eles e poder ajudar e cuidar deles. 

CASO-CF11 

É preciso ter muita paciência e depois sei lá, trata-los bem, dar-lhes 

carinho porque às vezes, por exemplo, ainda ontem sentei-me um 

bocadinho ao lado de uma porque tive um bocadinho de tempo. 

CSPPF-CF13 

Eu gosto de tudo, gosto muito de estar com os idosos e falar com eles, 

dar-lhes carinho e afeto para mim é o essencial (…) 

CSPPF-CF14 

É ser uma pessoa que dá carinho, atenção, amor e muito afeto. Eu sou 

muito afetuosa com eles e eles gostam muito de mim 

(…) gostar do que se faz, ter brio naquilo que se faz. Não é só receber o 

ordenado é preciso gostar dos idosos e eu gosto muito de trabalhar com 

eles. 

 

CSPPF-CF14 



Os sentimentos … são tantos sei lá. Por vezes também já tem acontecido 

chorar com eles. Pronto não é dar aquela coisa que estamos a chorar, 

mas sem querer certas coisas por vezes também nos emocionam e caem 

as lágrimas. Mas os sentimentos é, são todos bons. É tudo bom. 

CSPPF-CF14 

Uma pessoa afetiva com os idosos, não queremos aqui uma pessoa que 

não quer nada com os idosos. Não se trabalha com objetos mas com 

pessoas por isso precisa-se falar, ouvir. Um simples copo de água 

quando alguém pede, nem que seja um gesto pequeno é muito importante 

sabe? 

CSPPF-CF15 

E perde-se mais tempo também a tentar perceber como é que foi o dia de 

ontem ou como é que foi o fim-de-semana, se sentiram-se muitos 

sozinhos e assim. Isso acaba também por afetar o nosso trabalho porque 

eles também quando começam a reparar que nos damos importância a 

fatores exteriores, ou a família, ou o dia-a-dia ou assim, acabam também 

por ter uma relação mais forte connosco e se for preciso pedirem alguma 

ajuda pedem-nos a nós talvez, ou têm mais à vontade para pedir aquilo 

que precisam. Eu acho que isso influência bastante. 

CSPPF-CF19 

Às vezes é mais ser como família para eles, porque às vezes fazemos mais 

do que a própria família. 

CSPPF-CF20 

É a relação que eu tenho com eles. Trato-os como se fosse da família. CSPPF-CF20 

A gente vamos para a casa de uma senhora que eu adoro e tamos na 

brincadeira, rimo-nos, ela ri-se. Ela fala sobre o meu miúdo, ela adora. 

Porque lá está também não tem netos então ela gosta assim de ouvir 

essas conversas. Ela às vezes pede para mostrar uma fotografia deles. 

Eles gostam disso. 

CSPPF-CF20 

Mas lá está, é o que digo, é o que aprendo no dia-a-dia, brincar com as 

colegas, estarmos ali todos animados ou quando vou a casa de alguém e 

ficam todos contentes por nos verem. Fazem uma festa quando nos veem 

(…) 

CSPPF-CF20 



É. É muito importante. Não eu penso que é mesmo é a ternura, a 

paciência, o saber ouvir, o saber olhar. Cada vez mais eu noto a 

importância que há nós olharmos para a pessoa. É muito importante. O 

tocar. Eu facilmente toco nas pessoas. Como o meu trabalho é de toque 

eu facilmente toco sem precisar de tocar. Eu facilmente toco nas pessoas. 

E mesmo noto, as pessoas que têm dificuldade no início de aceitar o 

toque, há algumas pessoas que não conseguem. Inicialmente não 

conseguem, tem uma dificuldade louca. A pouco e pouco o olhar leva a 

pessoa a sentir e aceitar o toque. 

CSPPF-CF24 

Ah, ser um cuidador é pormo-nos no lugar deles. Eu como tive que tratar 

da minha avó, para mim é família. É estar a tratar de alguém que é nosso. 

Há quem trate dos filhos, nós temos que tratar deles. Nós somos a família 

deles. 

CSPPF-CF25 

Ehhh a que mais gosto… gosto de conversar o utente, de conhecer o 

utente (…) 

CASO-CF11 

Não, não. Ainda é pior, quanto mais dependentes… eu tenho um defeito, 

para mim os que não falam, os mais dependentes é logo aqueles que eu 

me apego mais. Estou sempre mais preocupada, porque… imagine têm 

qualquer coisa não sabem como se exprimir, não sabem dizer “olha está-

me a doer isso.” E é os que eu me preocupo mais, tento ver, será que tem 

isto, será que não tem. É nesse sentido. 

Os que falam às vezes até nem lhos ligo “ah joaninha, joaninha.” Mas 

como falam e eu sei que sabem dizer o que é que estão a sentir eu nem 

lhes ligo. Agora aqueles que, por exemplo, Delfina, aqueles que não se 

sabem exprimir, aqueles é que sou mais apegada. 

CSPPF-CF25 



Agora é óbvio que nem com todos vais conseguir a mesma relação. Há 

aqui pessoas com quem tenho um contacto mais direto, ou seja, e apesar 

de não quereres estabeleces m tipo de relação ou de afinidade… 

diferente do que aquelas que são mais independentes e não estas tanto 

com elas. 

 

CASO-CF13 

Quando tu tentas fazer a distribuição do tempo sim, aqui estão aqui 

cerca de 30 vais ter de fazer uma distribuição do teu tempo por cada um. 

O tempo que vais ter de despender com uma pessoa dependente vai ter 

de ser muito maior do que para aquela independente. Ao fim de contas 

tu começas a conhecer mais, entre aspas, a pessoa com quem tu estas 

mais horas a despender do que as outras. Apesar de não querer dizer 

que tu faças diferença, não é isso. Mas passas a conhecer, pronto, 

diferente. 

 

CASO-CF13 

Ligação afetivo emocional 

 

Depois é bom, a gente acaba por ganhar boas amizades com eles aqui, 

porque só nos têm a nós coitadinhos. 

 

CSPPF-CF04 

O meu problema é esse. Agarro-me demais. Para mim é quase tudo avós, 

avós, avos… agarro-me muito então quando tenho, há certos utentes… 

há sempre aqueles idosos que nos tocam mais. 

CASO-CF46 

O idoso normalmente, às vezes, é… a família que tem somos nós, mais 

os cuidadores…(…) Pronto já alguns as famílias também não estão tão 

presentes quanto eles gostariam e muitas vezes eles não estão ou também 

não os reconhecem como familiares e nós é que depois estamos todos os 

dias e é esse… é essa a relação que eu gosto. 

 

CASO-CF11 



Claro que uma pessoa tenta sempre ser imparcial porque é uma relação 

terapêutica, é uma relação profissional, mas claro que há pessoas que 

nos ligamos mais ou porque a situação de vida delas nos faz ficar um 

pouco mais pensativos. Ou pensamos mais que talvez aquela pessoa 

pudesse ter uma vida diferente, principalmente em casos de solidão ou 

que a família não está de todo presente. Eu acho que talvez aí haja 

algumas pessoas, claro que eu penso mais durante o dia, ou me 

apoquento mais durante o dia por saber que se calhar depois quando 

saem do centro em casa não têm a melhor situação. Mas tento ser 

imparcial com todos, mas será talvez essa situação, se alguma coisa me 

fizer não ser tão imparcial com aquela pessoa é quando ou se passa 

alguma coisa exterior à vida que ela tem no centro de dia. Quando eu 

sei que quando sai do centro a vida daquela pessoa não vai estar nas 

melhores condições. 

CSPPF-CF19 

Gosto delas. A maior parte gosto delas. A maior parte gosto de todas 

elas. Gosto delas. Tenho aquela ligação com eles. Brinco, pergunto 

como é que foi o dia delas. A relação é boa com eles. 

CSPPF-CF20 

 

Profissão como potenciadora de 

benefícios pessoais 

 

Ajuda porque a minha mulher está de baixa, está a ser um bocado 

complicado e o trabalho ajuda a não estar sempre a pensar naquilo 

CSPPF-CF09 

Ajuda também perante outras situações da minha resposta. 

 

CSPPF-CF09 

A não ser tão impulsivo, ah… basicamente será isso. 

 

CSPPF-CF09 

Aprende-se muito com eles. E esta malta jovem devia ouvir mais os 

idosos porque eles têm muito para nos ensinar. Só não aprendemos o 

que não queremos. E se estivermos atentos e deviam sempre respeitá-los 

e ouvi-los… temos de saber ouvir os idosos porque eles têm muito para 

nos ensinar. 

 

CASO-CF46 



Primeiro, eu estou a aprender para mim própria. Porque eu já estou lá, 

na terceira idade… para já agente tem de ter consciência de que viemos, 

nascemos, crescemos, vivemos, envelhecemos e as coisas vão mudando 

de dia para dia. O que nós podíamos fazer já não podemos fazer. Mas 

vamos fazendo devagarinho porque a nossa vida já não é o que era, 

temos que aprender isto. Por exemplo: mesmo a comer, podíamos comer 

à noite e tal, chega um tempo em que agente já não pode comer à noite. 

Se agente janta lá para as cinco ou seis, se tiver qualquer fome, faz um 

chá… agente está a aprender. Está a aprender.  

 

CASO-CF41 

Hmmm… o que significa é que eu preciso de um trabalho. Seja ele este 

ou limpar chão, qualquer coisa eu preciso de um trabalho. 

CSPPF-CF13 

Não me estou a elevar, pode falar aí com quem quiser porque é verdade, 

e acho que se falar com eles, eles certamente lhe irão dizer o mesmo. 

Mas pronto, eu trabalho com gosto, para mim é bom trabalhar, eu não 

gosto de estar parada, eu sou muito ativa, então parada para mim 

seria… Olhe morria! 

CSPPF-CF14 

Olhe tem vários benefícios, por exemplo, já me vejo amanhã como é que 

vai ser se chegar à velhice. É uma aprendizagem. Para mim é uma 

aprendizagem. Não é? Porque… E cada um deles pode ser o meu 

comportamento amanha ou meu estar amanha. Chegando á velhice é o 

que eu vejo. Portanto é essencialmente uma aprendizagem. 

CSPPF-CF24 

Benefícios em termos pessoais há. CASO-CF03 

Aí a nível pessoal é mesmo aquela questão de quando, quando… venho, 

quando eu venho sinto, às vezes não sinto vontade de estar aqui mas 

depois eles pronto quando conseguem um bocadinho ahhh… moldar o 

nosso humor, o nosso… a nossa disposição e as coisas pronto, correm.  

 

CASO-CF03 



Ausência de influência da condição 

física no trabalho 

Não, não. Nem constipações nem nada, nada, nada. Simplesmente. E 

cheguei de ficar às vezes bem molhadinho porque eu não posso andar de 

guarda-chuva não é? Ou estou a segurar a pessoa ou… eu chegava aí às 

vezes… 

 

CSPPF-CF09 

Referência do próprio futuro do 

cuidador como idoso 

Nunca sabemos qual vai ser o nosso amanhã. Basicamente isso. CSPPF-CF20 

Não sei, acho que de hoje ao amanhã, és tu que estás lá. Portanto eu 

tento para já, pelo menos aqui tratar ou tentar tratar como eu acho que 

vou ser de hoje ao amanhã. Pronto, não sei se lá chegarei ou se irei para 

uma unidade de cuidados ou… mas pronto. Mas se for pelo menos ter o 

mínimo de condições não é? Porque todos vamos passar por isso. 

CASO-CF13 

Estratégia de prevenção  

 

Em termos físicos eu sou bastante resistente e depois faço tudo… eu 

gosto muito de dançar. Portanto todos os fins-de-semana danço. E como 

danço vou buscar energias. 

 

CSPPF-CF24 
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Trabalho desempenhado pelo 

cuidador como aspeto valorizado 

pelo idoso 

 

Por exemplo eles às vezes dizem que querem só a Natália: “ai eu gosto 

mais da menina”. E assim. 

CSPPF-CF04 

Sim, estão sempre a dizer isso, portanto. E não só, e não só. CSPPF-CF09 

Não é reconhecer, mas mostrar, não é preciso dizer, mas mostrar que 

naquele dia fizeste alguma ação que fez diferença para ela. 

(…) Sim, mas eu estou a dizer, não precisa falar, basta olhares para a 

pessoa e tu sentes. 

CASO-CF13 

Porque vejo que eles ficam agradecidos por terem uma pessoa que os 

ajuda às vezes, e às vezes às escondidas faço-lhes uns miminhos 

CASO-CF46 

É apreciado pelo próprio, até alguns familiares falam, que eu já tenho 

ouvido… 

CASO-CF41 

É assim eu não vou falar por eles não é, mas eu penso que sim. Penso 

que sim! Do outro lado sinto sempre, do lado deles não, quando se 

dirigem a mim ou quando, sinto sempre que eles que eles apreciam o 

meu trabalho. Sinto isso. 

CSPPF-CF14 

Sim, apesar de eu ainda não ter uma grande relação porque sou nova, 

estou cá há pouco menos de um ano. Ahhh… mas sim. E já saí doutros 

pisos aqui da instituição, do segundo piso e eles lembram-se e vêm falar 

comigo e isso é bom. 

 

CASO-CF11 

Estou sempre disponível e o feedback que recebo das funcionárias e dos 

idosos é muito positivo.  

 

CSPPF-CF15 

Sim, sim. Porque consegue-se ver as mudanças de comportamento e de 

coisas que eles nos dizem e que gostam de estar cá no centro e não sei, 

percebe-se pelas pessoas. Quando elas estão mais felizes com o dia e 

assim. E que notam que tem muita coisa para fazer. Sim, acho é 

valorizado. Acho eu. 

CSPPF-CF19 



 

Há muitos que nos dão valor, há outros que não nos dão, mas lá está eles 

são revoltados com a doença que têm ou por estarem acamados há muito 

tempo, não terem a vida que tinham antes. E é normal eles não darem 

um feedback assim mais à altura 

CSPPF-CF20 

Para alguns idosos sim. Pela família não, mas pelos idosos sim.  CSPPF-CF20 

O sentir-me valorizada sim, eu por acaso não tenho razões de queixa. CSPPF-CF20 

Quando a gente vê, eles é que nos valorizam. Porque se formos a ver 

aqui, sim senhora, mas quem valoriza mais é eles a quem fazemos o 

trabalho e quando a gente lá vai e eles “Ah adorei quando você me deu 

banho. Ontem aquela não me soube dar o banho!” 

- “Ah não diga isso.” 

Eles adoram e eu adoro também. 

CSPPF-CF20 

Regra geral é. Sinto que sim. CSPPF-CF24 

Dizem-me diretamente não é? Dizem-me diretamente “eu sou o melhor 

que há cá!”, “já só de me verem já ficam contentes, ficam melhores” 

Ah, não, eles dizem-me diretamente. É, dizem-me! 

CSPPF-CF24 

Dizem que gostam de mim, que fiz cá muita falta, porque eu sou cá estou 

dia sim, dia não. Que faço cá muita falta quando não venho. Não, mas 

eles dizem-me. 

CSPPF-CF24 

É muito apreciado por eles. (…) 

Mas a maioria deles sabe e dá valor. Dão mais valor a nós cuidadoras, 

que estamos todos os dias com eles assim do que mesmo a pessoas, como 

o Dr. Cláudio que às vezes eles nem querem ver, do que a pessoas 

superiores. Como nós estamos ali o dia-a-dia com eles, sabemos a dor 

que ele sente, o que é que ele passa no dia. Eles dão muito valor. Muito 

valor mesmo. 

Eu pelo menos sinto-me valorizada. Deles então não tenho razão de 

queixa.  

CPPF-CF25 



 

 

  

Trabalho desempenhado pelo 

cuidador como aspeto valorizado 

pela família   

Sim, sim. Eles são poucos mas a gente vê que eles gostam do que 

fazemos. 

CSPPF-CF04 

Pela família, sim, penso que sim. Pelo menos algumas pessoas, portanto 

a mãe da D. Rosalina, a mãe da D. Francisca que agora está num lar, 

mas… a filha da D. Fernanda. Pronto. Seis ou sete que eu normalmente 

estou com a família demonstram esse apreço. 

CSPPF-CF09 

E a família também acho que sim, do pouco que temos, acho que sim.  

Às vezes dizem assim: “A minha mãe gosta muito de si”; “A minha mãe 

está sempre a falar em si”; “Ai diz que é muito carinhosa”. É verdade o 

que estou a dizer, eu não estou a elevar atenção. Estou a falar mesmo 

verdade. Pronto mais ou menos é isso.  

 

CSPPF-CF14 

Sim. Há algumas pessoas que os familiares são mais presentes na vida 

deles e sim, falam com o diretor ou falam no facebook, até comentam às 

vezes os posts e assim. Ou então quando vem cá dizem-nos alguma coisa, 

falam comigo um bocadinho. Essas pessoas que são mais presentes, 

algumas sim, já tem dito que estão muito contentes com aquilo que tem 

sido feito cá no centro. E claro isso é ótimo. 

CSPPF-CF19 

Eu não tenho grande contacto com a família. E como não tenho, os que 

conheço que são muito poucos sim reconhecem. Mas eu não tenho 

contacto com a família quase.  São muito poucos. Pronto, olhe há pouco 

tempo abordou-me uma sobrinha de uma senhora que diz que… Eu 

passei e ela disse-me:  

- É a Natália a fisioterapeuta? 

-Sou. 

- Eu tenho-a na minha cabeça desde o dia que a minha tia para cá entrou. 

E eu não a conhecia e disse assim: 

CSPPF-CF24 



- Quem é a sua tia? 

- É a Dona Francisca não sei que. 

- Ah está bem. Pois ela por acaso até vem poucas vezes ter comigo, 

porque se não a trouxerem ela não vem. Pronto. 

Mas como é uma pessoa que se move bem até não é das minhas 

prioritárias. Pronto. Também não me preocupa perguntar-lhes porque é 

que essa pessoa não vem. 

Ah… mas essa senhora disse-me: 

-É que a minha tia fica tão contente. Porque só fala em si. Esquece-se de 

toda a gente mas não se esquece de si. E eu não me posso esquecer de si 

porque no primeiro dia que entrou… 

Não sei, a senhora disse qualquer coisa e eu a resposta que dei calhou 

bem. Pronto. Portanto acha-me maravilhosa sem me conhecer. 

E tem também outra filha, que é filha. Também foi ela que veio ter 

comigo e também me disse pronto: 

- A minha mãe adora-a. Diz que é o melhor que cá há.  

Pronto muito bem. Nós ficamos contentes. 

Sim. Mas a família os que são, são… reconhecem, agradecem imenso 

isso é. Da família há esse feedback connosco. 

CSPPF-CF25 

Trabalho desempenhado pelo 

cuidador como aspeto valorizado 

pelos colegas 

 

Ah, eu penso que sim. Pelos colegas sim. Até porque se qualquer colega 

precisar eu estou cá. Portanto não. O que eu lhes digo é sempre se 

precisa venham cá ter e cá estou e muito bem.  

 

CSPPF-CF24 

Desconsideração da família pelos 

cuidados prestados 

 

A maior parte não. São poucas as famílias que vem o trabalho que a 

gente faz. Porque é assim, a maior parte deles tem família, mas é como 

se não tivessem. Telefonam de vez em quando. Vir cá, muito pouco. 

Depois temos situações especiais. Uma o outra que sim senhor dá valor. 

Não vem cá muitas vezes mas que sabem que está bem tratado, que está 

bem cuidado e que dão valor. E quando pronto, chegam a ligar a dizer 

obrigado por terem feito isto. Ainda agora pelo natal, tivemos uma 

CSPPF-CF13 



senhora, que eu nunca a cá vi sem ser no natal, só a vi naquele dia e veio 

trazer prendas para toda a gente.  

(…) 

Mas pronto está a ver, estou aqui há 4 meses nunca vi a senhora, a não 

ser naquele dia. A senhora aliás nem me conhecia. Ela sabe é que são x 

funcionárias e traz para todos. E é pronto, são muito poucas. Há lá um 

ou outro que vê isso, mas de resto. 

Trabalho desempenhado pelo 

cuidador como aspeto 

desvalorizado pela instituição 
 

Não. Coisas que alguns responsáveis deviam… mas não dão muito valor.  CSPPF-CF04 

Ah! O Dr. António sim, agora o resto das pessoas até talvez 

reconheçam mas não se manifestam muito. Não 

 

CSPPF-CF14 

Hmm… Talvez não exista muita valorização. Acho que não. CSPPF-CF14 

Falta humanização, falta o fator humano, a valorização. Para mim já 

chegava um simples obrigado. Obrigado por ter ficado até às 21h da 

noite se for preciso, não há. 

CSPPF-CF15 

Às vezes bastava-me uma palavra. Não há. Nem isso. Não reconhecem 

as horas a mais que faço, não valorizam quando fico aqui até às 21h da 

noite porque não há pessoal. Acham que é a minha obrigação. A 

obrigação é só comigo mesma, porque sou incapaz de me ir embora 

sabendo que a idosa não está medicada e que não há ninguém que lhe 

dê a medicação ou que podem provavelmente esquecer-se. Eu fico e dou. 

CSPPF-CF15 

Eu penso que deviam elogiar porque às vezes a gente até faz coisas que 

nem são do nosso trabalho. Mas pronto (…) 

CSPPF-CF04 

Não. Não sinto. Sinto um feedback negativo não positivo. Não positivo. 

Mas pronto a direção não é só um elemento, são vários elementos não 

é? Penso que por um dos elementos sim é reconhecido, consegue ver. Os 

outros elementos, há um elemento, o outro, há um dos elementos que não 

que eu sei que não e os outros elementos mal me conhecem. 

CSPPF-CF24 



Mais ou menos. Não havia psicomotricidade aqui. Só agora, durante este 

ano, é que vai haver. E a terapia ocupacional tem aqui uma grande força 

dentro das áreas menos conhecidas. A fisioterapia está no topo, depois 

a terapia ocupacional e a psicomotricidade nem se ouvia falar. E a 

psicomotricidade e a terapia ocupacional têm, na vida lá fora, tem 

muitos choques. Ehhh então não acho que seja assim tão valorizada 

quanto isso. 

CASO-CF03 

Eu sei que eles já sentiam necessidade de um terapeuta da fala há mais 

tempo… mas não têm… por isso não sei muito bem se eles acham que 

sim ou que não. Agora já começo a ter algumas solicitações de que «ah 

vai haver este doente ou aquele…» mas mesmo assim não estou com toda 

a certeza que eles sabem que é fundamental, sabem que é importante mas 

não sei se sabem que é fundamental. 

CASO-CF16 

Não sei, acho que está aí um grande ponto de interrogação. Eu às vezes, 

costumam dizer-me assim: de quê que te adianta andares ai de um lado 

para o outro, alguém te agradece? E eu costumo dizer assim: eu também 

não faço as coisas para me agradecerem, faço as coisas porque tenho de 

as fazer. Que às vezes devia ser reconhecido mais um bocadinho? Não 

falo só por mim, falo por todas. Que às vezes devia ser um bocadinho 

mais reconhecido? Devia. Mas fico-me por aqui. 

CASO-CF04 

Ausência de influência da 

desvalorização a nível institucional 

no trabalho desempenhado 

Olhe o reconhecimento é sempre importante mas se quer que lhe diga a 

verdade não me afeta muito porque eu sinto-me reconhecida pelo 

trabalho direto que faço com os idosos. E como me sinto reconhecida 

pelo trabalho direto que faço com os idosos e com quem trata 

diretamente com os idosos não me afeta. 

 

CSPPF-CF24 

Insatisfação em relação ao 

rendimento obtido 

É valorizada, mas se me perguntar em termos monetários não. Mas 

pronto. Mas sim é valorizada.  

CSPPF-CF13 

E eles sabem, sabem que o valor que gente recebe é pouco mas pronto o 

que é que agente há de fazer? 

CASO-CF41 



 

(…) e por vencimento, por dinheiro, este trabalho também não bem por 

dinheiro, eu se fosse mais nova já não estava aqui. Porque o nosso 

vencimento aqui não paga o nosso trabalho. 

 

CASO-CF41 

Não paga. Não paga. Foi uma coisa que eu já disse ao senhor diretor 

quando ele estava aqui uma vez. Agente está a trabalhar por amor à 

camisola. Quem precisa, quem está nos fins da sua vida e já não tem por 

onde outro sitio ir que sabe aquilo que é e precisa de seu futuro amanha, 

de ir para casa sentar tirar aquele tostãozinho bem ou mal. É por isso 

que agente está a trabalhar e por amor a essa gente qua agente já está 

aí há muito tempo a servir. Porque mesmo para dinheiro, agente não vai 

a lado nenhum. 

CASO-CF41 

É assim, porque monetariamente nós não somos recompensadas pelo 

trabalho que fazemos. 

CSPPF-CF13 

Estar em casa, o problema é que a pessoa sente-se um bocadinho como… 

e depois tem a ver com a componente monetária. Eu apresentei um corte 

muito grande no salário. 

CASO-CF11 

Olhe em relação ao reconhecimento, além do pouco reconhecimento em 

termos monetários, também não há reconhecimento. 

CSPPF-CF15 
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Política institucional de 

desinvestimento na formação dos 

cuidadores  

 

Olhe também não há formação, não investem na formação. Há cursos, 

há formas de passarem conhecimentos às pessoas mas ninguém se 

preocupa. Não há formação não sei o que eles querem! 

CSPPF-CF15 

Acho que era importantíssimo. Porque é assim, estou cá há muitos anos 

e antes de ter mudado isso da congregação, isto era de uma 

congregação, era uma congregação que geria isto. Nós tínhamos 

essa… era uma prioridade. A instituição tinha todos os anos 

funcionários, todos passavam por uma formação. Isso acabou! 
 

CSPPF-CF24 

Para todos. Em termos gerais. Foi uma pena. Vinham alguns 

formadores cá e tudo e era uma coisa que era promovida. Mesmo que 

eu quisesse fazer alguma coisa específica sempre me foi permitido. Não 

é? Bastava eu falar isso era permitido. Isso mudou, foi uma grande 

mudança, mas eu fiz os possíveis por manter. Mantenho. 
 

CSPPF-CF24 

Era uma mais-valia. A todos os níveis. Não só para mim, porque eu tenho 

essa abertura para procurar, agora as nossas auxiliares não tem e se 

não lhes é promovido, se não lhes é quase obrigatório não fazem. E 

dantes era obrigatório. Portanto era, fazia-se! O que é uma pena. Foi 

uma perda muito grande. 

 

CSPPF-CF24 

 

 

Processo de recrutamento 

 

Como muita gente. Na altura não tinha emprego, entretanto vim a saber 

daqui porque a minha sogra era chefe de cozinha ali do jardim infantil 

e eu vim cá. Há coisa de quase 13 anos falar com a Dr.ª. Isabel Serras. 

Oh Ana veja lá se não lhe faz impressão, e eu experimentei. Experimentei 

e gostei e fiquei. Há quase 13 anos de apoio domiciliário logo na altura.  

 

CSPPF-CF07 

Ah já cuidou do seu avô, da sua avó então venha trabalhar. CSPPF-CF15 

Estive no Lar em Odivelas em estágio, estive dois meses no vale do 

Fundão, ali em Chelas, com crianças, Creche e Jardim de Infância e 

CSPPF-CF18 



estive em Campolide 15 dias também num lar. Depois o último estágio 

foi aqui no centro e fiquei. 

Características da instituição É uma instituição militar… cheia de militares, isto para mim ainda é uma 

coisa nova… 

Faz, que eu vinha de uma instituição do estado, que era um lar com 150 

pessoas que era da segurança social. Mas a nível das pessoas as pessoas 

são mais com maiores conhecimentos, com muito mais vivenciadas com 

outro estilo de vida do que aquelas de onde eu vinha que era ali dos lados 

de Marvila que tinha pessoas mais carenciadas muitas pessoas de 

famílias… dos vários pontos de Portugal. Aqui às vezes acaba por ser 

mais pessoas aqui da zona e destes… pelo menos daqueles que eu tenho 

constatado… mas eram de rendimentos… as pessoas qualquer coisa 

agradeciam. Aqui é diferente, as pessoas às vezes não, não agradecem 

tanto, exigem mais 

CASO-CF11 

Sim, aqui eu às vezes sinto isso porque pagam e não pagam tão pouco 

quanto isso portanto exigem. Não todos. Às vezes aqueles que mais 

precisam são aqueles que menos exigem. Mas isso acho que é um 

bocadinho a nível de todos… mas as pessoas às vezes que até nem 

precisam mas como pagam acham que têm direito. Portanto e se formos 

por isso porque é que eu tenho de ir como auxiliar, e eu até posso fazer. 

Mas há auxiliares que às vezes pensam que são criadas. São pessoas que 

se calhar sempre tiveram criadas, são pessoas de outros tempos e de 

outras épocas mais douradas 

CASO-CF11 

Sim depende, perante o médico, se pagam o médico tem de estar 

disponível. Mas também depende e é mais ao início, depois as pessoas 

acabam por se adaptar. As pessoas aqui são mais exigentes, é diferente 

do que aquilo com que já trabalhei, que eram de um extrato social mais 

baixo. Apesar de também haver pessoas que nunca tiveram nada e 

exigiam tudo isso depois também tem a ver com a personalidade das 

pessoas. E às vezes eles são amorosos e as famílias nem tanto. 

CASO-CF11 



 

Carência de cuidadores formais no 

serviço 

 

E como eu muitas outras funcionárias fazem o mesmo, trabalham horas 

a mais, fazem trabalho que não é o seu, trabalham as folgas porque não 

há pessoal. O pessoal aqui não está satisfeito porque não há 

simplesmente pessoal suficiente para o número de idosos. As pessoas 

estão sobrecarregadas. 

CSPPF-CF15 

Em relação às dificuldades eu falo novamente nas dificuldades na gestão 

do pessoal, nas baixas, nas pessoas insuficientes para cuidar de trinta e 

cinco idosos. Trinta e cinco! 

CSPPF-CF15 

Por aí está, a grande dificuldade é a ausência de pessoal. As pessoas 

estão sobrecarregadas, não há a mesma motivação, a mesma capacidade 

para fazer as coisas, a mesma disponibilidade. Elas dão por elas a fazer 

tudo automaticamente sem sequer pensarem no que estão a fazer. Não 

pode ser! 

CSPPF-CF15 

(…) quando chega o verão, nós ficamos sozinhos com a casa cheia e 

poucos auxiliares e poucos enfermeiros, isto é uma roda viva. 

(…) Exatamente. Porque tem tanto mais auxiliares porque não estamos 

em época alta de férias não é? E agente consegue dedicar-se mais à 

nossa parte, da parte de enfermagem, de logística, do que é que falta 

para tudo correr bem e também tem muito mais colegas para ajudar. 

Não se consegue é ter assim o ano inteiro. 
 

CASO-CF11 

O trabalho é muito e neste momento é mesmo muito, muito, muito, 

porque estamos com falta de pessoal. 

 

CSPPF-CF25 

Sim… ehhh maior quantidade ou ser uma coisa mais certinha por 

exemplo agora vem a páscoa e agente já vai saber que pronto… vamos 

ficar sozinhos…  depois é a estabilidade das pessoas, num horário está 

tudo bem… mas depois falta uma ou às vezes chegam a faltar três, no 

mesmo dia não é? E depois isto mexe cm toda a dinâmica, com toda a 

CASO-CF11 



relação mesmo até parte da relação com as auxiliares e das auxiliares 

com os utentes com o tempo que tem porque depois é assim: o número 

de utentes é o mesmo quer estejam cinco quer estejam duas. 

Nós vemos que não é uma questão da pessoa não querer fazer. Neste 

momento não há tempo para fazer porque há pessoas de baixa, há essas 

situações todas. E as tarefas que deviam ser para três neste momento 

estão para duas ou para uma. E é complicado nesse sentido. Mas o bom 

ambiente aqui facilita isso.  

 

CSPPF-CF25 

Flexibilidade na gestão 

organizacional do trabalho 

Eu gosto de trabalhar numa coisa limpa, mas aqui não há aquela pressão 

de “têm que limpar, têm que fazer!”. Aquela que se vê nos outros sítios 

e eu tenho pessoas que trabalham noutros sítios, nos hospitais e dizem 

que há muita pressão e as coisas têm que ser assim. Mas aqui não, aqui 

há um bom ambiente. A pessoa está muito à vontade. Eu como gosto de 

trabalhar sob pressão às vezes preferia que fossem mais exigentes e digo 

“ai deviam dizer que o chão não é para estar salpicado com sopa”. (…) 

Mas aqui não, não sinto pressão de nada.  

 

CSPPF-CF25 

 Apreciação do ambiente de 

trabalho   

E depois dou-me bem também, de uma parte mais relaxada com certos 

colaboradores e assim. Mas sim gosto muito do ambiente de cá. 

 

CSPPF-CF19 

Avaliação informal do bem-estar 

psicológico dos cuidadores 

 

Porque tudo isto faz parte e se não houver uma capacidade grande de 

tentar perceber o que se vai passar com aquele funcionário. Aquele 

funcionário não vai funcionar bem na casa de ninguém 

CSPPF-CF07 

Se as pessoas não são bem tratadas. E eu não conheço outras 

instituições, nunca trabalhei em mais instituição nenhuma, só trabalhei 

aqui. Mas aqui há um bocadinho esse cuidado das pessoas. De ver como 

é que as pessoas estão “Olha aquela coitada já não pode fazer carrinhas 

está mal dos joelhos. Se calhar vai ser operada aos joelhos. Vamos tirá-

la das carrinhas, vamos meter gente nova que consiga subir e descer 

CSPPF-CF07 



escadas. Porque as pessoas envelhecem. As pessoas envelhecem. Eu tive 

uma funcionária que saiu daqui com 71 anos, ia fazer 72 anos. Sempre 

fez o trabalho como desde o dia que cá entrou. Agora, lidar com pessoas, 

tratar de pessoas… 

 

 Perceção de ausência de apoio 

psicológico e instrumental aos 

cuidadores formais  

 

Olhe também as ouço de vez em quando, sabe ninguém as ouve, ninguém 

quer saber das funcionárias, se estão doentes, se estão cansadas, se tem 

dificuldades. 

CSPPF-CF15 

(…) não há apoio ao pessoal, ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, 

ensinar seja o que for. 
Falta alguém que dê a cara por elas, pelas cuidadoras, alguém que as 

apoie, que as ouça, se não for eu mais ninguém o faz. Entram aqui nem 

um bom dia, boa tarde, como está, está tudo a corre bem? É o mínimo, 

não há. Depois vem elas muito admiradas, olhe hoje disse-me bom dia. 

Opa! 
 

CSPPF-CF15 
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 Competências socio emocionais  Paciência é o principal para trabalhar com os idosos.  CSPPF-CF04 

Paciência (…) CSPPF-CF09 

É. Eu tenho paciência de sobra para os idosos. CASO-CF46 



Ter muita paciência (…) CSPPF-CF09 

Ui, é preciso ter muita paciência, em primeiro lugar. CSPPF-CF13 

Ah, tem que se ter muita paciência (…) CSPPF-CF19 

Ter paciência mesmo que eles às vezes nos deem cabo da cabeça, temos 

que ser pacientes, trata-los bem.. 

CSPPF-CF20 

Não, não...eu sempre fui assim, sempre. Para mim é sempre a brincar. E 

há muita pessoa mesmo a dizer: a Gina está sempre a rir. 

 

CASO-CF41 

E tento fazer entender a esse utente que aquilo que ele disse não me 

chateia. Por exemplo no outro dia um disse assim: eu disse vamos 

levantar para dar banho... E ele disse «ah chata! Mas tem de ser a esta 

hora, todos os dias a mesma coisa?» e eu disse ah meu senhor são todos 

os dias sim. «mas eu na posso ir comer e depois ir tomar banho?» como 

eu já se que ele depois de comer não vai tomar banho, vai logo se deitar 

disse «não senhor. Vamos tomar um banho quentinho, relaxar um pouco 

o corpo, faz a higiene oral... E vamos tomar pequeno-almoço e tomar 

medicamento». Disse-me ele «ah sua preta!» e eu disse «olha muito 

obrigada, se me dissesse que eu sou branca eu não podia ignorar e o 

senhor é mais preto que eu que nasceu em angola. E acabamos por aí 

está bem?» eu não vou ficar chateada por causa disso, está tudo bem. 

Eles também quando falam isso, falam agora. Daqui a mas horas já não 

se lembram daquilo que disseram. E eu também sou mesmo assim. Há 

daquele que ainda mente se disserem qualquer coisa que depois não diga 

«oh Gina oh Gina sff desculpa» «pelo quê? Eu já nem sei o que comi 

ontem...» eu sei lidar com eles 

CASO-CF41 

Sim sou responsável, sou carinhosa, sou muito atenta, sou prestável, 

sou sei lá, tanta coisa. 

CSPPF-CF14 

Não, não é tudo fácil. Primeiro, para qualquer pessoa, não é só para o 

idoso, há que ter ter paciência. Por exemplo a dna. Albina todos os dias 

CASO-CF13 



é «quer mudar o saco, quer mudar a placa», mas depois vem se queixar 

porque a pele está mal sarada, ou seja, temos de ter paciência e saber 

como falar com a pessoa, que é importante. Tentar articular de um modo 

em que… por exemplo em psicologia, fazer uma psicologia invertida, 

estás a perceber? Ou seja, tentar que a pessoa veja as coisas de modo, 

talvez, diferente.  

Eu acho que crio bastante empatia por ser simpática, compreensiva, 

também acho que tenho capacidade de escuta ativa, deixo, pronto fico à 

espera de obter resposta, mas se isso não acontecer, tento sempre 

conduzir o discurso, pronto para ver se consigo apanha o que resta e 

aproveitar as capacidades do idoso. 

CASO-CF16 

Boa. Eu tento sempre estar animada para eles. Sempre com um sorriso 

na cara, para já, já basta as tristezas deles não vale a pena estar a… Na 

brincadeira e tudo, sou uma pessoa brincalhona, calma, meiga por isso 

não… 

 

CSPPF-CF20 

Trabalhadora, calma, honesta, brincalhona. Estou sempre pronta para 

ajudar. 

CSPPF-CF20 

Acho que é ternura. (…). É muito importante. Não eu penso que é mesmo 

é a ternura, a paciência, o saber ouvir, o saber olhar 

CSPPF-CF24 

Eu tenho paciência para os utentes. Nunca tratei mal paciente nenhum, 

nem quero tratar às vezes agente, eu sou capaz de quando não querem 

comer ou assim dizer «vá vamos embora!» já cheguei a estar a dar 

comida a um utente e eu dizer assim: então mas como é que é? Vá!» 

assim falar mais assim… e ele dizer assim: porquê que você está com 

cara de zangada? Para quê que você está a fazer cara de má se você não 

é má? 

CASO-CF04 

Importância dos cuidadores 

formais na satisfação de 

É dar o melhor estar… dar qualidade de vida a quem mais precisa de 

terceiros e dar-lhes a melhor qualidade de vida que se pode dar a idosos.  

 

CASO-CF46 



necessidades e promoção de bem-

estar e qualidade de vida  

 

Olhe um cuidador de idosos é alguém que entre em casa de alguém e 

consiga satisfazer as necessidades daquela pessoa com dignidade. Isso 

para mim é um cuidador. 

CSPPF-CF07 

Agora para cuidadores e de qualquer profissão que seja com idosos, eu 

penso que o maior beneficio será sempre ver que as pessoas, que a 

intervenção está a ser minimamente bem-feita e que está a suprimir 

aquilo que os utentes precisam. Penso eu. E também o nível de qualidade 

de vida deles e de bem-estar. Eu acho que será esse talvez o maior 

benefício. 

CSPPF-CF19 

 Competências emocionais e 

qualidades éticas e morais 

Um cuidador não é chegar, mudar uma fralda e vir embora. Muitas vezes 

não é isso que as pessoas querem. Muitas vezes basta uma palavra. Eu 

tive uma utente uma vez que me disse assim: sente-se aqui! Eu ia limpar-

lhe a casa. Sente-se aqui. Mas eu não posso sentar-me aqui tenho que ir 

trabalhar.  

-“Eu não preciso que me limpe a casa, preciso que fale comigo!” 

 

CSPPF-CF07 

Tratá-los bem, ajudá-los… (…) Ser sensível (…) 

 

CSPPF-CF10 

Tem que ser uma pessoa educada, com sensibilidade para perceber que 

a pessoa idosa já teve uma vida, já teve tudo o que nós tivemos e que 

agora foi depositada aqui como um caixote do lixo. 

CSPPF-CF15 

Porque isto, quem não tiver uma boa formação e um bocadinho de 

coração e sentimentos, não vale a pena ficar neste trabalho. Que isto, é 

como eu digo, isto não é nenhuma fábrica não é, a gente está a trabalhar 

com seres humanos.    

 

CSPPF-CF18 
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 Sinais esporádicos de cansaço físico 

e psicológico relacionado com a 

carência de cuidadores formais no 

serviço 

 

Depende, quando há assim falta de pessoal. Ou por exemplo chegar aqui 

e só estarmos três quando tínhamos que estar seis, entro logo assim um 

bocado em stress, fico nervosa de querer fazer e depois é assim… eles 

não se levantam. Isso para mim… imagine se há falta de pessoal não se 

pode levantar toda a gente, os acamados ficam e isso mexe um bocadinho 

CSPPF-CF25 



comigo não é. Porque imagine, num quarto ali sozinhos um dia inteiro. 

Não é? Ninguém gosta. Pronto e isso ai já mexe e eu fico mais nervosa. 

Psicologicamente fico mais cansada porquê, porque estou naquele stress 

de querer fazer, fazer para tudo correr bem e às vezes não conseguimos 

porque uma não são três. É nesse sentido, só. 

Agora não, agora como há falta de pessoal às vezes estamos mais assim 

nervosas. Por exemplo isto aqui há um tempo atrás eu hoje fazia e a 

seguir vinha a Ilda responder. Porque havia, agora como estamos com 

falta de pessoal. Por exemplo é chato nós estarmos a dizer “ah hoje só 

pode ser a mim”; “é só mesmo meia hora”. Só que é mesmo, nós não 

conseguimos. E eu para estar aqui a responder já estou a pensar que 

agora vou para ali, vou ter que varrer aquilo tudo rápido para deixar 

tudo limpo. Às vezes temos que andar assim numa correria. O defeito às 

vezes aqui é esse (…) 

CSPPF-CF25 

Não… eu é assim: quando falta pessoal, pessoal auxiliar ou quando 

somos menos enfermeiros o que acontece nas festas ou no carnaval ou 

assim que a pessoa fica sozinha… esse cansaço é… a higiene acaba por 

ser mais cansativo levantar o doente tudo isso acaba por despender mais 

fisicamente, portanto o desgaste é mais físico e ai sinto-me mais cansada 

fisicamente mas lá volta tudo… nos recursos porque depois às tantas 

também auxiliar é só mais uma e está ocupada e acabamos por fazer um 

esforço físico maior. Em vez de serem duas é só uma a fazer o mesmo 

trabalho não é? Tem de ser feito. 

CASO-CF11 

Prossecução de objetivos como 

fator de amenização do cansaço 

físico percecionado  

 

Hmm, às vezes. Olhe hoje como vou fazer a limpeza, olhe estou estafada 

(…). Vou cansada fisicamente, mas não muito porque eu lido bem com, 

estou habituada a este ritmo. Mas depois digo assim “ai eu hoje estou 

cansada, ai eu hoje doí-me as costas”, mas consegui fazer tudo o que eu 

queria. Então passo à frente. 

CSPPF-CF25 

Porque eu quero mostrar que não sou calona, não sou preguiçosa não 

ando ai… estou aqui para trabalhar mesmo… para ajudar em tudo o que 

CASO-CF46 



é preciso e agora com o joelho neste estado é complicado… mas tem de 

ser. Tem de ser porque a força de vontade é mais forte que a dor no 

joelho… 

Horário laboral como fator de 

amenização do cansaço 

percecionado  

 

Mas o meu horário ajuda. Porque eu hoje trabalho até às 7h mas amanhã 

estou em casa. Eu trabalho dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ou seja, 

eu posso ir um dia estafada de ouvir dizer a mesma coisa, ao outro dia 

estou em casa. Quando eu venho, parece que já venho novamente pronta 

para ser levada, no outro dia estou em casa. Por isso é que eu acho que 

este horário é muito importante. 

CSPPF-CF25 

Interação com os idosos como fator 

de cansaço físico e psicológico 

Mais cansada, lá está eu estive 9 meses numa escala em que a senhora 

era muito simpática e é daquelas pessoas que se a gente não vai com 

cuidado insulta-nos e lá está, quando é assim uma pessoa fica mais 

cansada psicologicamente. Mas a gente desanuvia. Vindo da casa dela 

acabamos por desanuviar. Cansa-nos a cabeça sabendo que vou para 

aquela casa. Mas de resto. Com o continuar da escala, vou para esta 

casa ou para aquela, as pessoas já são mais alegres, já são mais 

animadas e então é diferente. Uma pessoa desanuvia. 

 

CSPPF-CF20 

É muito desgastante. 

(…) Precisamente por causa disso. Nós estamos a lidar constantemente 

com a repetição do idoso, as mesmas queixas, o decair, as grandes 

alterações para o negativo. Ah, pronto… porque requer muita atenção. 

Muita muita atenção. 

 

CSPPF-CF24 

(…) claro que este trabalho, seja em que lar for, é um trabalho 

desgastante por isso nós temos de ter capacidade de gerir este desgaste. 

Porque lidar com os utentes, uns são bons uns são maus, depois é a 

pessoa que é implicativo depois quer isto depois quer aquilo… e isso 

desgasta muito uma pessoa que está a trabalhar com eles. Nós temos de 

CASO-CF46 



saber dar a volta por cima com esses idosos mais problemáticos. 

Portanto este trabalho seja em que lugar for, é sempre desgastante. 
 

As individuais às vezes nem tanto. Também devido às características das 

pessoas que são selecionadas para, para fazer esse tipo de trabalho. 

 

CASO-CF03 

Ehhh sim, isso aí já não… quer dizer… depende também… depende de 

alguns casos, porque aqueles que têm mais dificuldades em termos de… 

que são mais inibidos, ou estão menos participativos, isso aí também é 

difícil porque eu fico exausta, exausta mesmo… tenho de estar ali a 

puxar os braços e as pernas…  

 

CASO-CF03 

Então se a minha relação com o utente não for tão… não é tão fácil, mas 

positiva claro que me vai cansar muito mais porque para além de eu não 

sentir empatia e eficácia na minha intervenção… lá está o paciente vai 

estar na dele e eu não consigo estar em comum… não é? 

 

CASO-CF16 

Positivamente, eu acho que o facto de eu ter uma boa relação, consigo 

não me cansar tanto. 

CASO-CF11 

Impacto do cansaço na relação e 

comunicação com os utentes 

De resto… e depois é assim uma pessoa quando uma pessoa já está mais 

cansada depois é assim, a paciência e a disponibilidade para ouvir o 

outro já não será a mesma, não é? 

CASO-CF11 

 

 

Sinais esporádicos de cansaço físico 

e psicológico   

 

Sinto-me um bocado cansada. Tem dias. (…) Aí é mais físico. Aqui nos 

braços (…) 

CSPPF-CF04 

 

O cansaço físico é higienes, é trocar a medicação. O dia-a-dia às vezes 

cansa. Ou seja não é todos os dias, nem sempre me sinto cansado, às 

vezes até é raro. Mas pronto agente tem sempre aquele… a pessoa fica 

mole, está acabada de acordar…mas não é por ai. Mas ao fim do dia? 

Também não é por ai… 

 

CASO-CF13 



Fisicamente a gente praticamente é sempre. Ainda hoje foi um dia 

puxado e cansados a gente ficamos sempre porque dar banhos pesados, 

fazer camas, é complicado, mas é coisa que a gente com o andar da coisa 

a gene desanuvia. 

 

CSPPF-CF20 

Não. É assim. Se me sinto cansada mais em termos psicólogos eu tiro 

uns dias de férias. Eu reparto as férias, eu já tenho os meus filhos 

crescidos portanto posso repartir as férias. Já não tenho aquela coisa de 

ter aqueles dias quando eles têm férias. Não, posso repartir. Já estou 

naquela fase em que reparto. Portanto se me sinto mais cansada reparto. 

Tiro uns dias. Sou capaz de tirar uns dias. 

CSPPF-CF24 

Provavelmente também se eu tiver muitos casos graves num dia isso irá 

desgastar-me muito psicologicamente e isso irá afetar-me… lá está no 

meu caso acho a saúde que é mais afetada é a psicológica e não a física. 

CASO-CF16 

Ah, há dias que estamos cansadas não é. Uns dias estamos cansadas 

outros dias levamos melhor (…) É tudo junto.  

 

CSPPF-CF10 

É o que eu lhe digo. Por exemplo, há dias que psicologicamente saiu 

daqui pff, que nem posso ouvir nada. Há outros dias que não, a maior 

parte das vezes não. Agora fisicamente, ultimamente, tenho tido assim 

umas dores musculares nas pernas não sei porquê. 

CSPPF-CF13 

Sinais prevalentes de cansaço físico 

e psicológico   

 

Ui! Ao fim do dia meu Deus. Embora eu não dê muita força ao cansaço, 

mas por vezes somos obrigados a dar essa força porque aquilo domina-

nos. Sim ao fim do dia estou sempre muito exausta. Muito e tem alturas, 

que já aconteceu aqui várias vezes, que a pessoa pronto ou tem um 

esforço mais, pronto tem mais esforço, ou por algum motivo deu um mau 

jeito ou …  

Mas pronto eu normalmente é ao fim do dia que me sinto mais cansada. 

O fim do dia quando chego a casa, ui. 

 

CSPPF-CF14 



Quando estou cheia de dores… se não fossem as dores que tenho agora 

no joelho eu nunca estava cansada. Mas as dores… trabalhar com 

dores… só eu é que sei… e é um desgaste físico e psíquico… porque eu 

sou uma pessoa muito ativa e tenho uma coisa que me está a prender que 

em vez de me deixar andar para a frente, está a puxar para trás.  

 

CASO-CF46 

Afeta porque trabalhar com dores ao fim de meses, meses e meses a 

trabalhar com dores, deitar-me com dores e levantar-me com dores… 

que nem consigo dormir porque há certas posições em que nem consigo 

por causa do joelho… e isto é um cansaço desgastante…a dor cansa mais 

do que pegar em idosos pesados. E isto acaba por me afetar 

psicologicamente porque eu quero fazer e estou diminuída com isto. Às 

vezes digo isto assim a brincar: daqui a nada pego no martelo e dou aqui 

no joelho e fica logo bom. 

 

CASO-CF46 

  

Fisicamente a gente praticamente é sempre. Ainda hoje foi um dia 

puxado e cansados a gente ficamos sempre porque dar banhos pesados, 

fazer camas, é complicado, mas é coisa que a gente com o andar da coisa 

a gene desanuvia. 

 

CSPPF-CF20 

Há certos dias que sim. Há certos dias que sim.  

 

CSPPF-CF09 

Mas eu sentir cansaço, mais essa tal situação de cansaço mental, por 

causa da ansiedade, mais de… 

 

CSPPF-CF09 

Ausência de influência ao nível da 

saúde física 

Saúde? Saúde nada. Estou aqui há 16 anos e nunca meti baixa. Nunca 

precisei de baixa. Saúde estou bem. 

CSPPF-CF04 



 Nada. Por enquanto não. Uma dor normal, mas isso em qualquer 

trabalho. Também quando eu estava no call-center também me doía a 

cabeça de estar tanto tempo ao telefone a falar. Normal. Mas gosto. 

 

CSPPF-CF25 

Ehhh só se forem mesmo as questões do descanso. Acho que em termos 

de saúde não… não sinto que… que vá doente para casa. Quer dizer 

posso ficar… em termos de saúde psicológica… 

 

CASO-CF03 

Para já a minha saúde está bem. Para além da parte de dormir, 

provavelmente as horas não são as indicadas, mas isso pode ser uma 

questão minha de gerir não tanto diretamente relacionado com o 

trabalho… 

CASO-CF16 

Influência da vida profissional na 

pessoal 

 

Há dias que vou mais cansada para casa mas nem pensar (…) CSPPF-CF04 

Não tem afetado sequer. Não. Aliás o meu companheiro, eu farto-me de 

gozar com ele, porque tem mais trinta anos que eu. Então eu farto-me de 

gozar com ele a dizer “estou a estagiar para tomar conta de ti”. E ele 

olha assim para mim como quem diz “estás a gozar comigo?”. 

CSPPF-CF13 

Não. Quer dizer é o meu primeiro trabalho é normal que note mais 

aquela mudança de tenho menos tempo para a seguir ao trabalho e assim 

ir a algum lado ou fazer alguma coisa que seja mais de lazer, mas não é 

algo que afeto. É algo que acho que acontece a toda a gente quando 

entra no seu primeiro emprego e então…acho que foi só isso que mudou 

assim. De resto acho que está tudo igual.   

CSPPF-CF19 

Zero. Zero porque eu não tenho vida pessoal. Tenho os meus cães… mas 

é por isso que eu disse à enfermeira quando ela me perguntou qual era 

a minha disponibilidade eu disse que era toda. 

 

CASO-CF46 

 

Pois eu acho que seria mesmo em termos emocionais… estou muito 

cansada, apetece-me descansar, dormir… especialmente dormir… 

CASO-CF16 



pronto, não saio daqui tardíssimo mas também entro às 8 da manha e 

não moro propriamente perto, também não moro longe, mas não moro 

propriamente perto. E é muito cansativo acordar às 6 da manhã e depois, 

pronto, sair daqui às 17, não é muito tarde mas quem se levanta às 6 

custa um bocadinho. 

 

Quando estou mais cansada e que sinto o cansaço ao longo do dia claro 

que prejudica um bocado, o poder estar a fazer mais alguma coisa com 

o filho ou coisa assim do género. Mas não porque eu tento sempre 

separar as coisas. Estou cansada, saiu do trabalho, vou buscar o miúdo, 

vamos para o parque brincar. Ele agora anda nas marchas, vamos para 

os ensaios, chegamos a casa tarde, fazer jantar, as rotinas todas. Ele às 

vezes quer que eu brinque mais um bocado com ele mas eu fico no sofá 

e aí sim posso prejudicar mais. Mas de resto eu tento não. Por mais 

cansada que eu esteja tento sempre… 

CSPPF-CF20 

Não, sim, de fato, sim, tenho, tenho. Eu faço exercício, eu danço ao fim 

de semana, e pronto, se não danço vou fazer um passeio ou o que quer 

que seja. Não. Pronto é como eu digo, hoje tenho um jantar com amigos 

por exemplo, tenho uma despedida de uma amiga, tenho um jantar com 

amigos. 

Não, nesse aspeto não. Claro que afeta sempre, porque como eu disse 

também trabalho no privado, portanto eu saiu daqui e tenho outros 

trabalhos, mas acabo sempre por conciliar. Não vivo só para o trabalho. 

Preciso do trabalho mas não vivo só para o trabalho. O trabalho é para 

me servir a mim não sou eu que estou aqui para servir ou a ser escrava 

do trabalho. Felizmente, pronto. Portanto, nesse aspeto… 

 

CSPPF-CF24 

Não, não. Eu estou sempre com energia. É essencial. 

 

CSPPF-CF25 



Não afeta. Só afetava quando eu fazia turnos mas eu também fazia 

sempre os possíveis para não afetar. Consigo estar com a família agora 

os meus filhos já estão casados, já tenho netos…. Faço sempre os 

possíveis para ter sempre assim um bocadinho, faço sempre os possíveis. 

Não tenho se calhar tanto tempo para eles como aquele que eles 

precisavam mas aquilo que eu posso estar estou. O meu trabalho não 

interfere em nada disso, nunca interferiu. A única coisa que às vezes 

interfere, e o meu marido diz muitas vezes isso é quando eu saio daqui 

um bocadinho mais irritada e se às vezes chego a casa e o meu marido 

diz assim alguma coisa e eu respondo mal ele diz «então mas eu não 

tenho culpa que tu venhas mal disposta» é só essas coisas. E eu também 

faço por fazer assim: trabalho é trabalho casa é casa saio daqui esqueço 

o que está aqui dentro. Eu já cheguei a dar por mim a falar sozinha e 

vou a pensar a pensar… mas não posso dizer que interfere porque não 

interfere. 

CASO-CF04 

Sinceramente não sei, só se for a paciência que eu depois não tenho para 

aturar a minha avó quando chego a casa. Coitadinha ela não tem culpa 

nenhuma, mas pronto, ela às vezes até diz “Já vens com a cabeça…” e 

eu “Não venho nada”. 

CSPPF-CF13 

Determinados dias sim. Por exemplo naqueles dias em que sais muito 

cansado do trabalho talvez o que queiras despender para estar com 

familiares ou amigos não vais despender. Mas nem sempre isso 

acontece, tento equilibrar as coisas. 

 

CASO-CF13 

(…)  é isso e depois tem a ver com a minha parte pessoal que é eu sentar-

me na cama… já não consigo ver a novela, já não consigo… já não me 

apetece fazer nada, já não me apetece fazer jantar… porque uma pessoa 

fica um bocadinho… é assim… mesmo a precisar… é assim: ainda bem 

que hoje é sexta, tenho o sábado e o domingo para descansar, já não 

CASO-CF11 



tenho de estar a pensar que no outro dia não tenho de me levantar às 

seis da manhã… 

Sim, bastante. Depois são assim problemas que acontecem aqui, porque 

isto nem sempre é um mar de rosas. De vez em quando há problemas, há 

o stress daqui, há emergências uma coisa que agente tem de fazer ou que 

aconteceu ou uma pessoa que agente não conseguiu salvar e pronto isso 

depois psicologicamente também afeta um bocadinho a parte de lá 

fora… 

CASO-CF11 

É nesse depois não apetecer, às vezes estou em casa e sonho com isto cá, 

vou para casa preocupada com as coisas que fiz, que não fiz… se as 

coisas estão, se não estão... O que é que se devia fazer, aquela pessoa 

está assim, o que é que podemos fazer para mudar essa situação… ou, 

seja agente vai para casa e leva o trabalho também. 

 

CASO-CF11 

(…) nem parecer cansaço porque eu realmente pensando bem o cansaço 

é mais em casa é mesmo vontade já de… 

CASO-CF11 

É no final da semana, já não me apetece… só de pensar que há roupa 

para lavar e depois está mau tempo e depois há roupa para passar e 

depois temos de ir às compras… mas já não me apetece, às vezes não 

apetece mesmo já só apetece ficar em casa e assim «olha não me 

chateiem» agora estou aqui a pensar enterrar-me no sofá e depois a 

pessoa, de vez em quando puba quando dá por ela olha adormece… 

 

CASO-CF11 

Eu tento-me organizar só trabalho durante a semana, ao fim de semana 

descanso ou trabalho noutras coisas… mas aquilo que acho é que às 

vezes como já estou um bocado cansada durante o dia, fico cansada 

durante o dia não é? E depois sinto que à noite vou-me deitar muito mais 

cedo que o normal e acho que isso afeta-me no sentido em que tens de 

ter tempo para falar com amigos para falar com o namorado, falar com 

família… deixo de ter essa disponibilidade e mesmo para ver televisão e 

CASO-CF03 



fazer outras coisa, ver um filme, ir ao cinema… às vezes deixo de ter 

vontade para fazer isso porque estou mesmo cansada, tenho de 

descansar se não no dia a segui não consigo. Então acho que é mais 

nesse sentido que me afeta. O cansaço gera eu deitar-me mais cedo então 

não faço outras coisas. 

Dormir preciso. Eu não sei se é falta de tempo se é não aproveitar bem 

as horas de dormir porque durante o sono, às vezes, acordo imensas 

vezes, podia aproveitar melhor o sono e ai descanso ia ser mais. Se 

dormisse mais, de forma mais seguida. Mas… 

 

CASO-CF03 

Perceção de desgaste emocional 

relacionado com a 

desresponsabilização das famílias 

pelo cuidado prestado ao idoso  

 

Porque lá está, é naquela situação que eu falei. O ver que as pessoas 

não… o ver que as famílias não se preocupam com aquela pessoa. É o 

que digo, toda a gente tem os seus motivos para não falarem com o pai 

ou não falarem com a mãe. Há de haver algum motivo para isso. Mas eu 

acho que se nós escolhemos dar o apoio aquela pessoa 

independentemente dos motivos que houver ou não no passado temos que 

os esquecer porque ou damos o apoio ou deixamos de dar. E às vezes há 

pessoas que não deixam dar o apoio nem o dão e aí é muito… aí uma 

pessoa fica mais desgastada. 

 

CSPPF-CF20 

  

Não adesão dos utentes como fator 

de cansaço psicológico 

Eu acho que é mais psicológico. Isto realmente cansa muito. Esta 

questão de eles não quererem e nós insistimos e depois não querem, nós 

insistimos… e depois às vezes… e esta questão do insistir às vezes cansa 

um bocado e depois a resposta que eles me dão é sempre muito idêntica 

«não quero, não me apetece, estou doente, estou cansada, estou aqui por 

causa da doença» é muito repetitiva, está sempre a dizer o mesmo… 

CASO-CF03 

Perceção de desgaste emocional 

relacionado com ausência de 

colaboração/relação com os colegas 

Sim em casos em que a pessoa não tem muitos meios ou não tem de todo 

ajuda, eu acho que aí deverá ser um trabalho mesmo muito desgastante 

principalmente psicologicamente e dependendo de quantos idosos 

aquela pessoa está a cuidar.  

CSPPF-CF19 



 Mas é assim: eu vejo que as pessoas podiam fazer mais e não fazem, 

podiam ajudar mais e não ajudam. Quando é por exemplo na 

alimentação e eu estou a fazer os dois trabalhos, na copa e cá fora, sei 

perfeitamente bem que há dias em que não, mas há outros dias em que 

me podiam dar uma ajuda. E por exemplo, eu de manhã tenho que fazer 

tudo, tenho de dar a alimentação, tenho de estar na copa e pronto 

chegam agora às 11h15 e pronto, sentam-se ali têm tempo para estarem 

sentadas se não for meia hora são três quartos de hora e eu não tenho 

tempo para estar porque tenho de ir fazer as coisas. Está a perceber? 

Há aqui um ou outro que me ajuda, mas a maior parte delas não ajuda. 

À tarde terminam de fazer o trabalho delas pronto trocar os utentes e 

sentam-se até às quatro horas e eu às vezes ando aí, já ando a olhar para 

o relógio porque tenho de ir apanhar o autocarro às 16h15 e quero 

deixar tudo feito. E depois criticam-me porque eu em vez de ir limpar 

mais a copa, deixar a copa mais limpinha e ir e deixar tudo orientadinho 

para elas, para terem o pãozinho arranjado e tudo… eu invisto nos 

utentes. Alimento-os, dou-lhes água, dou-lhes gelatinas, dou tudo. 

CASO-CF04 

Sim, que se deve muito à relação com os colegas. CASO-CF04 

Eu costumo dizer assim: eu quando saio daqui não vou cansada dos 

utentes, eu vou cansada dos colegas (…) Mas eu costumo dizer eu não 

saio daqui cansada com os utentes, eu saio daqui cansada por causa de 

muitas vezes da falta de colaboração.  
 

CASO-CF04 

Perceção de desgaste emocional 

relacionado com a carga de 

trabalho 

 

Mas eu acho que, não sei, acho que vai depender muito de cada situação. 

Se é fisicamente desgastante, se é emocionalmente desgastante eu acho 

que depende da quantidade de carga que aquela pessoa tem (…) 

CSPPF-CF19 



Perceção de desgaste emocional 

relacionado com estratégias de 

coping utilizadas 

(…)e também da capacidade que ela tem para resolver ou o stress ou o 

cansaço. Eu acho que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. 

CSPPF-CF19 

Interação complexa de fatores da 

vida pessoal e laboral no bem-estar 

psicológico  

 

Depois as pessoas muitas vezes esquecem-se, as instituições não se 

podem esquecer que as pessoas além de terem aqui a preocupação do 

trabalho, de lidar com pessoas doente, pessoas que precisam, muitas 

vezes tem os problemas lá em casa. Depois os lá de casa misturados com 

estes aqui às vezes há uma certa confusão na cabeça, descompensação. 

E são essas pessoas que a gente tem que saber lidar com elas. 

CSPPF-CF07 

E depois não é só isso, depois tem os problemas da nossa casa que… 

Tive o problema do meu marido que lhe apareceu de repente um tumor 

na garganta. Foi muito complicado. 

 

CSPPF-CF18 

Sobrecarga horária e trabalho 

 

Desde outubro até dia 29 do mês passado eu não tive um dia de folga. 

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo aqui. 

CSPPF-CF09 

Eu podia chegar a casa, desligar o meu telefone e acabou, não estou em 

serviço, mas e depois? Quando algo falha? Sou eu que dou a cara. Assim 

eu chego a casa e já estou a receber telefonemas “Oh Judite a que horas 

o Sr. António mediu a tensão?”; “Oh Judite quais são os valores do 

oxigénio?”; “Oh Judite não há pessoal para fazer a noite!”. Estão a 

faltar ou estão de baixa ou sei lá mais o quê.  

CSPPF-CF15 

Porque… nós estamos aqui… nós eu falo aqui por mim e pelas minhas 

colegas [estagiários profissionais] nós estamos aqui, em principio, só 

por um ano e há tarefas que deviam ser divididas por todos os 

enfermeiros e muitas vezes não acontece… 

(…) 

A nível de enfermagem, talvez devesse estar mais bem distribuído pela 

equipa e não fica bem distribuído. 

 

CASO-CF13 



Sim são 100 mas não ficam todos comigo. Mas tenho de ver praticamente 

os 100 para ver se precisam de mim. Mas neste caso, e gosto de ter essa 

oportunidade, não tenho de ver o máximo dos utentes eu pelo menos a 

minha opinião é ver aqueles que tenho a oportunidade com o tempo de 

terapia necessário. Não é ver 30 ou 40 utentes e depois cada um só ter 

um bocadinho de uma semana, nunca vou ter evoluções. Tenho de se 

calhar ter menos utentes e cada um ter mais qualidade para demostrar 

que também… quer dizer se eu for dizer olá e adeus aos utentes isso não 

é nada, até acho um bocadinho ridículo…   

 

CASO-CF16 

Não… só a questão que… não deve haver tanta sobrecarga dos 

profissionais devia haver mais profissionais e mais divisão de casos para 

que cada profissional possa investir também na sua formação, na… de 

certa forma investigação para levar a algum resultado… porque por 

exemplo eu: tenho este horário de trabalho, estou cansada. Depois ao 

fim de semana se for preciso ainda faço formação, fico um bocadinho 

cansada porque não tenho horas de descanso suficiente e é um 

bocadinho aborrecido. 

 

CASO-CF16 

E como eu muitas outras funcionárias fazem o mesmo, trabalham horas 

a mais, fazem trabalho que não é o seu, trabalham as folgas porque não 

há pessoal. O pessoal aqui não está satisfeito porque não há 

simplesmente pessoal suficiente para o número de idosos. As pessoas 

estão sobrecarregadas. 

CSPPF-CF15 

Isto é muita responsabilidade, são muitos horários para gerir, muitas 

tarefas para fazer, muitas horas levadas ao extremo. A partir do 

momento em que deixei eu sozinha de ter responsabilidade por tudo aqui, 

comecei a sentir-me menos cansada. Comecei a sentir novamente a 

vontade e o gosto de vir trabalhar, coisa que não sentia há muito tempo. 

CSPPF-CF15 

Eu estava sobrecarregada com tantas funções que tinha aqui dentro. CSPPF-CF15 



Quando nós viemos para aqui esta limpeza da casa era toda, nós 

fazíamos tudo de manhã. Íamos para a rua às 9:30 e esta casa ficava 

limpa do fundo a cima. Por nós! Depois íamos para a rua, para as 

higienes, para os domicílios, para a higiene habitacional e depois 

vínhamos ao almoço. Tínhamos cozinha, trabalhávamos, por exemplo, à 

segunda-feira tinha residência, à terça-feira tinha residência todo o dia, 

há quarta… 

CSPPF-CF18 

Problemas de saúde existentes 

associados do esforço físico 

Senti uma vez dor nas costas quando começamos a ir buscar a D. 

Hermínia na cadeira de rodas, que eu ia sozinho. 

CSPPF-CF09 

Ainda por cima já fui operado uma vez, vou ter de ser operado outra vez, 

por isso é que a nível físico custa mais. 

CASO-CF13 

Tive uma hérnia (…) Então às vezes tento ver se tenho mais cuidado. 

 

CASO-CF13 

Sim, por vezes temos umas dorzinhas, quando fazemos algum tipo de 

esforço, umas dorzinhas, tomamos uma medicaçãozinha e isso passa. 
CSPPF-CF10 

Ora neste momento, não posso dizer que nesta instituição já me tenha 

acontecido isso mas enquanto enfermeira a trabalhar noutros lados já. 

(…) 

Ehh mas na coluna e na parte dos ombros do esforço, dos braços. Por 

exemplo levantar um homem de 80kg que não faz nada, está tetraplégico 

não é fácil, não é? Mesmo que agente o ponha nas posições corretas e 

isso, acaba por ser um esforço muito físico… e mais nova portanto na 

altura tudo bem portanto estou é a sofrer as consequências agora não é? 

 

CASO-CF11 

Bem quando fico mal das costas, ando assim uns dias um bocado mal, 

um bocado mesmo um bocado grande mesmo muito mal quando isso 

acontece. Quase não me mexo, pareço um robô.  

É nesses dias sim. Quando acontecem mais peripécias, tipo ou quando 

têm que ir mais vezes à casa de banho ou que seja preciso tirá-los das 

cadeiras de rodas para as carrinhas, ou que seja preciso tirá-las das 

CSPPF-CF14 



cadeiras de rodas, para pronto … por vezes. Nem todos os dias são 

iguais não é, há dias mais difíceis do que outros e quando é assim um 

dia mais puxado é. (…) Ui, quando todas as pessoas das cadeiras de 

rodas, aquelas que se movimentam pior se lembram de estar mal, esses 

dias são terríveis sim.  

Pois tem afetado ao nível da coluna, isso tem afetado um bocadinho. A 

coluna, os pulsos, sinto também nos pulsos.  

 

CSPPF-CF14 

Porque a gente lavava paredes, a gente esfregava chão, lavava chão de 

joelhos e eu desgastei muito. Era almoços nas carrinhas, era terceiros e 

quartos andares a subir ali para cima sem elevadores, eram todos os 

dias. E desgastei muito os joelhos, estou com graves problemas pelo 

menos no joelho esquerdo, nos dois mas o esquerdo está pior. Tanto que 

o ortopedista queria que eu andasse de canadianas, não quer que eu 

suba, não quer que eu pegue em pesos, não quer... Para parar. Porque 

o meu joelho tem que leva uma prótese total e não tenho ainda idade 

para por uma prótese total. Ele disse: “A senhora não tem cuidado vai 

deixar de andar!” E aí tenho dificuldades porque eu já evito subir muitas 

escadas e não sei que… mas pronto, tem que ser. Tem que se ir fazendo. 

 

CSPPF-CF18 

Muito. Muito. Muito. Estou mesmo muito desgastada porque nós 

trabalhávamos muito antigamente. 

CSPPF-CF18 

Problemas de saúde existentes 

associados à sobrecarga de trabalho 

Sim, eu tive aí um piri paque há 5anos para cá, o coração estava mais 

dilatado e tive m principio de AVC  mas foi na altura que aumentaram a 

carga horária… 

 

CASO-CF41 

Porque aquele dia em que eu caí, três horas no chão, depois os 

bombeiros quando foram me ver já me deram como morta, se eu não 

tivesse tratado as pessoas com aquela consciência que eu trato, eu já não 

estava cá. Para ver os meus filhos, para ver os meus netos… já não 

CASO-CF41 



estava. Era há cinco anos e já estava esquecida. Mas lá lembrou-se um 

bombeiro de chamar o INEM, lá vieram… três horinhas certinhas fiquei 

mesmo no passeio à frente da minha casa. Estavam a fazer tudo mas, lá 

quando chegou o INEM com o médico, com o quê… eu tentei reagir… 

mandaram-me logo para o hospital. No momento… ai os médicos riram 

tanto…  

Então? 

As coisas que eu dizia… porque eu disse «oh Sr. Dr. Eu tenho xixi» 

acabada de acordar. «ah pode fazer á vontade, está algaliada.» «ah para 

além de fralda estou algaliada quando foi isso? Ai meu deus eu não 

estava viva, estava morta! Olha uma hora ou duas atrás estava eu a pôr 

fraldas aos doentes e agora sou eu…» e depois eu disse «oh Dr. Eu estou 

cansada agora vou dormir» eles riram tanto....  

Eu já tinha 60 anos fazer estes turnos… isto não dá, todos os dias, todos 

os dias, todos os dias, esgotei. 

Claro, afetou a minha saúde, afetou a minha saúde… e eu estou 

medicada até hoje… eu tomo os comprimidos antes de comer, em jejum 

depois eu tomo quase mais meia dúzia depois de comer e tenho um 

aparelho com que eu durmo à noite, que eu tenho apneia de sono… são 

as mazelas que ficam… mas eu vou vivendo… duas ou três vezes também 

sai daqui com os bombeiros para o hospital já com a triagem feita e tudo, 

de soro e tudo. Olha, agente vai vivendo… 

 

CASO-CF41 

143. Agravamento de problemas de 

saúde existentes decorrentes do 

esforço físico 

É assim, eu tenho um problema de saúde que já vinha de antes de vir 

para cá, mas acho que está a agravar um bocadinho mais devido aos 

esforços. Pronto, eu tenho perdas de urina e agora devido aos esforços 

comecei a ter mais. Mas está a ser resolvido, está a ser tratado. Pronto, 

se for mesmo para ter que avançar e ter que… operação não porque eu 

já sei que há outros métodos com injeções e… pronto. Mas acho que aqui 

CSPPF-CF13 



que me prejudicou isso. Eu já o tinha e aqui agravou um bocadinho mais 

por causa dos esforços. 

Por exemplo, nesse caso, o estar aqui a trabalhar vai agravar ainda mais 

a minha lesão 

CASO-CF46 

Neste caso, ao nível das posições… neste caso é, tanto que eu camas e já 

disse às minhas colegas… eu faço. Ainda hoje fiz duas ou três. Mas é 

assim gosto mais de fazer aquelas camas elevatórias que é para estar 

direita, que eu tenho problemas de lombar… eu… custa-me fazer certos 

trabalhos derivado aos meus problemas de saúde. E por isso é que eu saí 

dos turnos e já não conseguia… e depois é assim: eu gosto de fazer tudo 

bem feito. Eu não posso estar a fazer turnos e dizer não vou sair dos 

turnos porque ganho mais x. E foi numa fase que me fazia falta, que tinha 

um filho a estudar em Barcelona. E eu precisava, necessitava de dinheiro. 

E eu pensei: vou sair dos turnos e foi complicado porque no dia em que 

eu saísse eu sabia que fazia falta só que é assim: eu tinha de fazer isso. 

Por motivos de saúde. Os médicos e tudo, tenho muitos relatórios no meu 

processo e várias informações a dizer que eu não podia. Mas eu gostava, 

gostava de fazer. À noite de posicioná-los… gostava. Mas infelizmente 

a minha saúde não dá mas em primeiro lugar estou eu. Foi o que os meus 

filhos me disseram: oh mãe tu não podes andar ali e sair de lá numa 

cadeira de rodas. Os médicos chegaram-me a dizer você ou toma uma 

posição para sair do serviço em que está ou qualquer dia está pior do que 

eles. É o que eles dizem. E eles conhecem-me. Eu adoro o meu trabalho, 

adoro. Gosto do que faço. Gosto de os alimentar, gosto de tudo. Sei 

perfeitamente que tenho limitações e essas limitações, por mais que me 

custe… tem de ser assim 

CASO-CF04 

144. Desgaste psicológico associado 

do ato de cuidar  

 

Há umas que a própria cabeça não está muito bem porque já estão um 

bocadinho descompensadas e temos que ter cuidados redobrados com 

elas e preocupações redobradas porque… eu tenho por exemplo pessoas 

que ainda não estão na idade da reforma mas que já estão gastas e a 

CSPPF-CF07 



cabeça ao fim de uns quantos anos a lidar com esta população alvo e 

com estes problemas. Há pessoas que desgastam e é preciso ter cuidado 

(“Olha lá se precisas ir de baixa, se precisas de descansar um dia”). 

“Ah eu não poso ir de baixa.” Então tens que ter cuidado a fazer isto 

porque tu estás a lidar não é com mercadorias, estás a lidar com pessoas. 

É preciso ter cuidado (…) 

Muito! Psicológico também, porque, pronto, a gente vê muitas situações, 

que a gente fica, muito… muito… só quem não tem coração 

CSPPF-CF18 

E pronto, são coisas que magoam a gente, a gente começa a pensar que 

até não devia ter falado assim. Mas a gente vem de um maneira que fica 

passada. 

CSPPF-CF18 

O fato de nós fazermos o nosso trabalho, de ser mais custoso ou menos 

custoso, pois claro que se eu tiver uma pessoa com 90 ou 100kg custa-

me muito mais que se eu tiver um doente que pesa 60kg ou 50. Mas isso 

já tem a ver com o esforço físico e o esforço físico nós conseguimos dar 

a volta aquilo, ou seja, com técnicas que temos muitas vezes conseguimos 

daquilo que parece quase impensável, nós conseguimos fazer alguma 

coisa. A parte psicológica é a pior 

CSPPF-CF07 

Perceção de desgaste físico e 

psicológico associado à idade 

 

E a gente vai desgastando não é. A gente vai também entrando na 

idade, vai tendo menos capacidades de agir às vezes (…) Mas pronto, a 

gente vai levando mas são muitos anos, são muitos anos. Para o ano já 

faz 30 anos que estou aqui nisto. 

 

CSPPF-CF18 

Neste momento eu já estou muito desgastada.  CSPPF-CF18 

Não! Dificuldade é assim, embora eu também já são quase 30 anos 

deste serviço. Já estou bastante cansada e também a idade já é outra. 

Eu vim para aqui com 28 anos e na altura eu levava isto com uma 

perna às costas, porque a gente antigamente trabalhava muito mais do 

que trabalha hoje. 
 

CSPPF-CF18 

 



Distúrbios comportamentais próprios 

da demência como fator de cansaço 

psicológico 

 

Sim, se por exemplo, chega a uma fase em que me começo a sentir 

irritada mais facilmente com a repetição dos idosos. A maioria dos 

idosos está com demência portanto repetem, repetem, repetem, reptem, 

repetem, as mesmas coisas, a mesma conversa. Se sinto que aquilo me 

está a afetar, que estou a ficar irritadiça com esse tipo de comportamento 

eu tiro dois ou três dias. 

 

CSPPF-CF24 

Precisamente por causa disso. Nós estamos a lidar constantemente com 

a repetição do idoso, as mesmas queixas (…) 

CSPPF-CF24 

(…) e depois quando tu nem estás numa intervenção direta e estás só a 

conversar notas que às vezes tens que moldar um bocadinho o discurso 

senão aquilo está sempre a dizer o mesmo. Aí cansa também um 

bocadinho. 

 

CASO-CF03 

Sim, tens de estar ali a contornar todo o discurso da pessoa senão ela 

está sempre a dizer o mesmo e… já estive com um a senhora que me disse 

em uma hora disse umas seis vezes o mesmo, que ela era do tipo mais 

‘pra frentex… não, o marido era do tipo mais ‘pra frentex e ela era do 

tipo mais acanhado. (risos) e disse-me isto dez vezes. 

 

CASO-CF03 

E depois disse-me… algumas partes do discurso dela eram iguaizinhas 

e ai, ai…ai sim fico super cansada. E então, e isto é geral… estes estados 

de demência tão avançados, é geral então nós temos de estar sempre ali 

a contornar. Ou então temos… por exemplo quando estamos a começar 

uma atividade e eles começam a estou com xixi, quero ir à casa de banho, 

estou com xixi, quero ir à casa de banho… já me disse isso mas tenha 

calma tem fralda sabia? Pode fazer na fralda. Aí é muito difícil e isso 

dá, dá cansaço psicológico. 

 

CASO-CF03 



Não deixa de ser interessante trabalhar com este tipo de população (…) 

Mas que ela provoca cansaço… sim. Às vezes ao final do dia parece que 

não fizemos nada mas estamos muito cansados. Porque acho que é 

mesmo a questão da… esta questão do cansaço que sentimos quando 

estamos a falar com estas pessoas, a conversar. E são discursos…vai para 

um lado, vai para outro, desorganiza, eu acho que é cansativo 

CASO-CF03 

Comportamentos preventivos de 

problemas de saúde associados ao 

esforço físico: prática regular de 

exercício físico  

 

É extremamente desgastante, mas faço os possíveis por prevenir não é? 

Por isso é que eu faço atividade física precisamente para manter a minha 

capacidade física, manter a minha robustez. Porque se não, não fizesse 

não estava a aguentar não é. E depois sirvo me muito dos exemplos dos 

outros não é, eu vejo colegas minhas que estão rebentadas precisamente 

porque não fazem uma prevenção não é. E eu vejo aqui mesmo entre as 

funcionaras de cá, que aquelas que conseguem depois tirar um tempinho 

para ir fazer uma atividade física todo o trabalho ganha. E eu notei há 

uns anos atrás, não agora, como eu lhe digo já cá estou há 26 anos 

quase, portanto eu estive cá noutra época. Nós tínhamos uma classe de 

movimento e retificação postural para as funcionárias e notava-se uma 

diferença muito grande. Aliás, elas notaram uma diferença muito grande 

não é, porque não tinham tantas dores, diminuíram as baixas naquela 

altura. Muitas depois conseguiram seguir para ginásio manterem até 

hoje porque viram o benefício e a falta que lhes estava a fazer, E pronto, 

por aí. E sabemos não é, nós somos seres do movimento portanto 

precisamos dele não é? Se nós temos movimentos repetitivos criamos 

lesão. E eu tenho obrigação porque sei, tenho obrigação de prevenir 

essas lesões. Portanto faço tudo por tudo para manter a minha saúde 

física. 

CSPPF-CF24 
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Perceção de vocação para a 

tarefa de cuidado ao idoso 

Eu dei a parte mais dos acamados e era uma coisa que eu realmente 

quando fiz o curso fiz só por fazer, porque eu não tenho aptidão 

para estar num lar. Pronto, eu sempre manifestei que não consigo, 

pronto, não consigo. Ah e pronto, eu fiz e vim para aqui e fiquei 

sempre no lado das limpezas e no transporte. 

 

CSPPF-CF10 

E foi ai que eu descobri o meu… como é que se diz O meu objetivo. 

Que eu queria continuar a tratar de idosos… inscrevi-me em lares 

para fazer o que estou a fazer agora. Só que entretanto a minha 

vida era assim um bocado confusa então durante 25 anos trabalhei 

como empregada interna. 

Só depois cheguei aos 47/48 «pronto tenho de pôr rumo à minha 

vida» porque como empregada interna uma pessoa não tem vida, é 

24 sobre 24 horas. 

Depois arranjei um quartinho e fui trabalhar para lares de idosos 

que é o que eu gosto de fazer. 

 

CASO-CF46 

Porque de resto eu acho que tratar dos idosos é bom e eu gosto, é 

mesmo por vocação. 

CASO-CF11 

É o que lhe estou a dizer, não vou para o lar fazer e é o que me 

assusta um bocadinho lá porque eu não consigo mesmo. 

CSPPF-CF10 

Mas é assim exige muito esforço físico e psicológico mas quando 

uma pessoa faz as coisas com vontade… eu costumo dizer assim: 

isto não é um trabalho, isto é uma vocação. E por ser uma vocação, 

por eu pensar que este trabalho e uma vocação é mais complicado 

porque é assim: quando você gosta do trabalho que faz e dá-se todo, 

sente-se realizada com aquilo que faz. 

CASO-CF04 

Mas é assim: para mim este trabalho foi uma vocação que eu tive e 

que eu tenho e que até chegar à altura da minha reforma eu gostava 

de seguir, continuar. 

CSO-CF04 



Apreciação critica como fator 

de motivação para melhoria 

nos cuidados prestados 

Sim, há determinados elogios que são benefícios, o outro é como 

estamos a lidar com pessoas, é como em todas as faixas etárias com 

que se trabalhe é que temos sempre um feedback pode ser positivo 

ou pode ser um bocadinho negativo mas vai ajudar a melhorar por 

isso acho que isso é sempre um benefício quando se está a lidar com 

pessoas e não com máquinas. Quando estamos a lidar com pessoas 

temos sempre um feedback, podemos aceitá-lo e melhorar ou então 

não… deixamos estar. Eu, pessoalmente costumo aceitar e 

melhorar às vezes custa ouvir mas depois… 

 

CASO-CF03 

 

Perceção de autoeficácia 

 

Mas eu faço tudo bem, não tenho problemas. CSPPF-CF04 

Esforçada, que cumpre as tarefas sempre bem.  

 

CSPPF-CF04 

É assim, as minhas aqui eu consigo fazer bem 

E como aqui as minhas faço bem nunca senti obstáculos.  

CSPPF-CF10 

Eu é assim, eu tento fazer tudo, não é perfeito mas é bem. Bem! E 

eu, por exemplo, temos uma senhora que cheira imenso a suor, está 

acamada, cheira muito a suor. Eu todos os dias lavo-a bem, muito 

bem, muito bem. Mas já sei que passados 10 minutos ela vai estar 

a cheirar a suor outra vez e então agarro ponho pó de talco para 

não cheirar mal, ponho-lhe perfume. Portanto eu tento fazer não é 

o perfeito, perfeito. Claro que há sempre alguém que faça um 

bocadinho melhor, mas tento sempre fazer o melhor que posso.  

 

CSPPF-CF13 

Olhe eu defino-me, sou boa trabalhadora. Defino-me como boa 

trabalhadora. 

CSPPF-CF24 

Eu acho que sou responsável. E sou, não é por eles dizerem, eu sinto 

mesmo que eu sou responsável, eficiente. 

CSPPF-CF25 

Resiliência Eu vou para casa e já sou outra, no outro dia já estou outra. É o 

dia novo. 

CSPPF-CF04 



Mas quando agente trata deles agente chega ao fim do dia 

desgastados mas depois vamos para casa, tomamos banho, 

dormimos… no dia seguinte estamos com boas cores 

CASO-CF46 

Mas vida de pobre não temos tempo para estarmos doentes… e é 

como eu digo, quando há força de vontade, não estamos doentes. 

Ainda dá aqui uma dor malandra que nos vai dizendo «olha que 

tens aqui um problema grave». E depois eu tento ultrapassar, mas 

a dor domina. E é esse cansaço físico que é dor não me larga. 

CASO-CF46 

(…) como eu disse antes: não é a doença que me domina, eu é que 

domino a doença. Uma pessoa que vive anos e anos sozinha em que 

sempre fomos nós a tratar de tudo e ter força de vontade e… eu não 

me posso deixar ir abaixo. Ir abaixo não resolve nada, não 

desaparece uma atrite reumatoide por me ir abaixo não desaparece 

a renite alérgica com princípios de bronquite asmática por me ir 

abaixo… eu é que tenho de dominar isso tudo e ninguém me domina 

a mim… se calhar o facto de ter vivido num orfanato e de ter vivido 

sozinha e estar sempre sozinha… 

CASO-CF46 

Perceção de empenho, esforço 

e persistência na realização de 

tarefas relacionadas com o 

cuidado ao idoso 

Sou sou, sem dúvida, nunca fujo a uma tarefa, não fujo! Podia fingir 

que não via não é. Ah se não agrada-se, lá eu podia fingir, que 

pronto ou fingir que não via, que não ouço. Não não, não sou capaz 

de fazer isso. Nunca nunca! Pelo contrário vou à procura é dessas 

tarefas, ou seja, vou perguntar se eles estão bem, se precisam de 

alguma coisa. Nunca fujo a uma tarefa, nunca. Portanto eu acho 

que sou muito responsável, eu acho que sim. 

 

CSPPF-CF14 

Acho que sou responsável, trabalhadora, gosto do que faço, tenho 

gosto em aprender. É isso. 

CSPPF-CF18 

Porque eu digo-lhe uma coisa, ainda agora estive três dias fora. E 

eu agora é que faço a alimentação. Mas é assim: eu já cá estive 

também com pouco pessoal. Eu sei trabalhar com pouco pessoal e 

CASO-CF04 



com muito pessoal. Mas é assim: eu invisto mais nos utentes do que 

nas limpezas ou outra coisa qualquer. Entende? Eu invisto mais 

nisso. Porque é assim: eu de manhã quando estou cá tenho alturas 

em que tenho de estar em dois lados, tenho de estar na copa e tenho 

de estar lá fora. E eu nesses dias que tenho de estar divida eu tenho 

de fazer a mesma coisa que quando estou só num sitio. Dar as 

gelatinas de manhã… porque houve uma altura em que eu disse à 

enfermeira que como eles não bebiam agua se calhar a gelatina iria 

fazer melhor, iria alimentá-los melhor e não havia aquele problema 

de eles não beberem tanta água, porque comem a gelatina de 

manhã, e alimento-os bem, estou descansada porque sei que eles 

estão bem alimentados até à hora de almoço. E agora eu às vezes 

pergunto assim, faço esta pergunta só a mim, porque é que quando 

eu cá estou consigo fazer e quando eu cá não estou as pessoas não 

conseguem fazer? 

Quando eu não estou cá, tudo bem que são menos pessoas a 

trabalhar mas já foram mais pessoas a trabalhar… não estou cá, 

não há gelatinas, não há iogurtes não há nada… eu quando cá estou 

não consigo sentar-me um bocadinho, não consigo… e pronto, é 

assim ainda há dias a enfermeira perguntou-me assim: então 

quando é que vai comer? E eu disse: não posso ir comer, se eu tenho 

para fazer aqui na copa, tenho para fazer lá fora… 

 

CASO-CF04 

(…) mas vou satisfeita. É o que elas dizem, não sabem como é que 

eu aguento. Mas eu vou satisfeita porque eu consegui fazer tudo 

aquilo que eu queria. Podem abrir a porta que não cheira a chichi, 

podem levar um utente que ele está limpinho, está com a higiene 

bem-feita, está feliz, está bem alimentado. 

CSPPF-CF25 

Sinto, sinto porque se eu não os deixar da maneira que eu tenho de 

deixar, eu não me sinto bem. Por exemplo uma doente está suja. Eu 

CASO-CF41 



não digo já chegou a minha hora vou-me embora. Mais vale ficar 

mais 5, 10 minutos que já ou embora descansada. 

 

Forte envolvimento no 

trabalho 

 

A grande facilidade é o envolvimento no trabalho. CSPPF-CF15 

Tudo, como disse, vivo para isto, vivo para elas e para os idosos. 

Vivo sozinha, não tenho filhos. O meu dia-a-dia é aqui. 

 

CSPPF-CF15 

 

Processo de adaptação à 

profissão 

Ao final de uma semana pediram-me para experimentar. 

Experimentei e fiquei.  

 

CSPPF-CF13 

Sim por isso estava a dizer eu quando entrei disso logo, cuidar de 

idosos nem pensar. Nunca na vida.  

 

CSPPF-CF13 

Achava mesmo que não era capaz. 

 

CSPPF-CF13 

Sim porque acho que por exemplo, eu aqui achava que não me 

conseguia adaptar e aprender a fazer nada e ensinaram-me, 

explicaram-me uma vez e eu comecei a fazer. E é assim acho que 

ninguém tem nada a apontar em relação ao meu trabalho 

CSPPF-CF13 

Porque é assim eu por exemplo achava que não conseguia e depois 

acabei por conseguir e gostar, porque eu acabo por gostar de estar 

ali. 

CSPPF-CF13 

A maior parte dos meus amigos quando me perguntam o que é que 

eu faço, ficam assim “ah não acredito”. Pois, pois, porque viam-

me a fazer tudo na vida se calhar, do que tratar de idosos. Ah mas 

não tem nada a ver contigo. Pois mas foi o que eu arranjei e é o que 

eu faço.  

CSPPF-CF13 

A pessoa tem que, eu acho que tem que gostar, tem que gostar. 

Porque é assim eu por exemplo achava que não conseguia e depois 

CSPPF-CF13 



acabei por conseguir e gostar, porque eu acabo por gostar de estar 

ali. 

Por acaso era, era o que às vezes eu costumava dizer: se eu 

pensasse há uns anos para trás e dizer que viria a trabalhar nisto. 

Eu dizia “Deve estar maluca!” 

Mas não, eu gosto muito do que faço. 

CSPPF-CF20 

Para mim ser cuidadora é uma coisa que já vem daqui [apontando 

para o peito]. No início, quando comecei há 23 anos atrás eu pensei 

que não me ia adaptar a este ambiente agora não. Agora só tenho 

pena de estar em trabalhos limitados. 

CASO-CF04 
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Realização pessoal 

 

Sinto-me útil. 

 

CSPPF-CF09 

Achei e digo-lhe assim. Eu já tive esta conversa com mais pessoas 

aqui, já fiz muitas coisas e não… é assim é um trabalho cansativo 

mas saiu daqui com o sentimento que cumpri a missão, que ajudei 

alguém, que fiz o bem a alguém. Não, por exemplo, não acordo de 

manhã “ah mais um dia de trabalho”. Não, acordo e venho, venho 

bem.  

 

CSPPF-CF13 

Sim, vou para casa concretizada. Já tratei daqueles idosos e sinto 

que estou a fazer algo bom por aqueles idosos. E quando acabo o 

meu turno vou de consciência tranquila porque sinto que fiz tudo o 

que estava ao meu alcance por eles. Mas é um trabalho que eu 

considero útil e gratificante em comparação àqueles empregos 

CASO-CF46 



como lavandarias e que eu acho que é inútil a passar trapos para 

aqueles ricaços… 

E a tratar de idosos sinto-me útil e concretizada e útil. CASO-CF46 

Sim, acabo por sair daqui comigo mesma e isso nos outros 

trabalhos não acontecia porque eu sempre trabalhei a servir às 

mesas, em lojas, em bares e aquele “ah é um copo disto” e nós 

pumba é um copo disto; “ah é um prato daquilo” e nós “ah é um 

prato daquilo”. Ai passa aquela camisola, a calça, a gente nunca 

mais contacta com as pessoas. É tipo, parece uma fábrica não é, 

tudo de seguido. Aqui não. 

CSPPF-CF13 

E depois acabo por sair daqui bem comigo mesma porque sei que 

estou a ajudá-los. 

CSPPF-CF13 

Como é que me sinto? Sinto-me bem, acho que até é gratificante. 

Eu gosto, gosto daquilo que faço, gosto.  

CSPPF-CF14 

Mas é assim exige muito esforço físico e psicológico mas quando 

uma pessoa faz as coisas com vontade… eu costumo dizer assim: 

isto não é um trabalho, isto é uma vocação. E por ser uma vocação, 

por eu pensar que este trabalho e uma vocação é mais complicado 

porque é assim: quando você gosta do trabalho que faz e dá-se todo, 

sente-se realizada com aquilo que faz. 

CASO-CF04 

Mas é assim: para mim este trabalho foi uma vocação que eu tive e 

que eu tenho e que até chegar à altura da minha reforma eu gostava 

de seguir, continuar. Porque me sinto realizada. 

CASO-CF04 

Realização profissional 
 

Sim sinto. Eu trocava este trabalho por uma coisa mais leve mas 

sem ser isso por mais nada. 

CSPPF-CF04 

Olhe eu já corri entre… eu agora sinto-me bem a realizar o meu 

trabalho. Eu já tive um período antes de vir para aqui tive três 

meses em casa, tive no desemprego foi da parte da segurança 

social, daqueles que foram para a rua. Portanto nesses três meses 

foi um bocado difícil, a parte de não ter nada para fazer… e antes 

CASO-CF11 



disso tive na segurança social um ano, um ano e pouco, em que 

fazia trabalho burocrático em termos de visitas aos lares relatórios 

e isso tudo e isso não, não me satisfazia de maneira nenhuma… 

antes disso também estava a trabalhar com idosos, portanto…. 

Trabalhar com idosos. Portanto, a trabalhar com idosos sinto-me 

realizada. Aquilo que eu fiz na parte burocrática sentada na 

secretária a faze relatórios e visitas e vistorias não… é assim, é bom 

para aprender, para agente perceber… mas enquanto enfermeira 

não me realiza… 

Sim sinto. Gosto do que faço. Podia ainda, podia ser ainda melhor. 

Mas não eu gosto do que faço, não há problemas. Sim sinto-me 

realizada sim.  

CSPPF-CF14 

Não. Este é o meu serviço. Eu faço aquilo que gosto. Às vezes dizem-

me “Oh Judite porque não tiras um curso?” para subir nos 

quadros. Não, eu gosto do que faço. Se me via a fazer outras coisa? 

Só se fosse conduzir um grande camião por essas estradas fora 

daqui. 

 

CSPPF-CF15 

Ainda ontem estávamos a falar com o marido, se sair o euro milhões 

ou vai sair e ele estava a dizer:  

-“Nunca mais trabalhas!” 

E eu estava a dizer: 

-“Ah eu por acaso continuava a trabalhar ali.” 

-“Continuavas?” 

-“Continuava!” 

Podia ser só part-time mas continuava a trabalhar porque eu gosto 

do que eu faço. 

CSPPF-CF20 

Sim. Sinto-me realizada sim. CSPPF-CF24 
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Dificuldades na interação 

com as famílias  

 

Onde é que as pessoas às vezes, e nós, qualquer um de nós pode 

sentir um bocadinho mais de dificuldade, muitas vezes é no contacto 

com as famílias. Nem é com o próprio doente é com as famílias, 

porque há famílias que são muito mais descompensadas do que o 

próprio doente. 

CSPPF-CF07 

Sim. Sem sombras de duvida é mais difícil lidar com os familiares 

do que com os próprios utentes (…) 

Porque os utentes agente vai conhecendo 24h agente vai coiso… os 

familiares não os conhecem a eles e muitas vezes aquilo o que eles 

acham que é bom para os utentes nós temos a consciência que não 

é.  Portanto não é bom porque eles acham que a pessoa está com 

frio porque a pessoa é friorenta mas abafa, abafa, abafa que até… 

por exemplo estou-me a lembrar a pessoa cheia de roupa cheia de 

roupa que a pessoa fica até desconfortável… mais coisas… ou 

então chegam e a pessoa até come bem, e até nem é uma pessoa que 

precise de reforço alimentar depois a pessoa enche, enche, enche, 

CASO-CF11 



traz isto e depois é o lanche daqui depois mais as papas de casa 

depois quase e a pessoa fica bem porque a pessoa comeu aquilo que 

trouxe e fica bem em relação ao próprio. E depois saem e a pessoa 

vomita… e depois a pessoa entender que não deve fazer… pronto 

são estes tipos de situações que acontecem… 

 

Muitas vezes o contacto com a família é mais preocupante do que o 

próprio contacto com o utente. Porque demência, demência sempre 

houve e as pessoas sempre tiveram habituadas a lidar com ela. 

CSPPF-CF07 

Não é só lidar com os doentes, é lidar com os doentes, é lidar com 

as famílias dos doentes, é lidar com o pessoal que aqui está. 

CSPPF-CF07 

Mas prontos, existem aqueles casos muito difíceis, como eu disse, 

que a família também não ajuda. São eles que metem os problemas. 

Mas nós vemos cada coisa, que isto… só quem não tem coração 

mesmo. 

CSPPF-CF18 

E isto às vezes é os familiares que a gente apanha, às vezes nem é 

os doentes é a própria família, porque (…) 

CSPPF-CF18 

Eu tento, como é que hei de dizer, tento não entrar em conflitos, 

nem responder às pessoas ou responder como deve de ser, mas às 

vezes mão dá. 

CSPPF-CF18 

Referencia à 

desresponsabilização das 

famílias pelo cuidado 

prestado ao idoso  

 

Mas que eu acho que eles deviam ter mais o papel mais importante 

na família, visto que é a pessoa que cuidou deles quando eles eram 

pequenos, quando precisavam. Eu vejo, há muitas famílias que 

principalmente nas épocas festivas que mesmo que a gente vá lá 

tratar deles, aparecerem ou levarem-nos para casa. Porque já tem 

filhos, podiam mostrar os netos. Porque às vezes há muitos deles 

que não vem nem os netos. E eles não estão cá, vão para fora, não 

podem aparecer. Desleixam-se completamente. Desligam-se. 

CSPPF-CF20 

Depois às vezes são os idosos que não percebem que os filhos não… 

os filhos para eles são uma pérola preciosa e não percebem que 

CSPPF-CF20 



eles estão-lhes a maltratar porque coitados. O pouco de tempo que 

eles possam gastar, nem que seja uma vez por ano, eles… para eles 

é só o que eles podem dar. Eu lembro-me de uma senhora, logo ao 

princípio de vir para aqui, uma senhora dizer-me que um filho 

morava longe e disse assim “Ah mora longe?” e ela “Mora na 

Picheleira”. A Picheleira é já ali ao lado e o filho só vem uma, duas 

vezes por ano a casa ver a senhora. E lá está, isso faz-nos confusão. 

Eu pelo menos a mim faz-me um bocado confusão. É mais neste 

sentido, saber que há estas injustiças. 

Ausência de contacto com a 

família dos utentes  

 

Pois, aqui a questão é que eu nunca vejo muito a família, o 

problema é esse e também acho que é um aspeto muito importante 

porque a família pode nos dar muitas informações e… até como já 

disse há idosos que já não têm um estado de consciência ou 

capacidades para expressar tudo o que é necessário logo é preciso 

um interlocutor… 

CASO-CF16 

Não, não tenho. Também não estou cá há tempo suficiente porque 

as visitas vêm cá mais ao fim de semana também, é quando eu não 

estou cá, só estou cá durante a semana, por isso não dá para manter 

aquele contacto. E acho que também quando os visitantes vêm cá 

visitar vêm para passar tempo com eles 

 

CASO-CF03 

Já tive mais agora não tanto porque a maior parte dos familiares 

vem ao fim de semana. Agora não trabalho ao fim de semana. 

CASO-CF04 
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Significações de dependência 

na velhice 

Estar atento, é quase como uma criança não é. Basicamente é 

isso. 

CSPPF-CF09 

Às vezes também me fazem perder a cabeça, mas é um perder 

diferente… porque estão na terceira idade, semi-infância, semi-

idade… e eu não sei se chego lá (…) 

Semi-infância porque estão já numa infância também porque ou 

querem isto ou querem aquilo e depois começam com aquela 

birras de criança, as crianças com 4/5 anos têm aquelas birras… 

e idosos por causa da idade… 

CASO-CF46 

Lá vou pronto, é preciso ter, olhe é, como é que hei-de explicar. Eu 

já trabalhei com crianças, é tal e qual, crianças, mas com a 

sabedoria toda. Eles é que nos dão a volta a nós. Estão sempre a 

dar-nos a volta. De resto.  

 

CSPPF-CF13 

Perceção de dependência de 

cuidados instrumentais 

diários 

 

Nem todos precisam tanto de nós para fazer as coisas. CSPPF-CF04 

Depois também as situações de dependência, as pessoas vêm para 

cá cada vez mais dependentes e exigem mais cuidados 

CSPPF-CF15 

Alguns que estão bons de cabeça sim (…) CSPPF-CF04 



Perceção de alterações nas 

capacidades cognitivas 

Eles não estão bons da cabeça. CSPPF-CF04 

E também naquelas questões mais graves às vezes o que dificulta o 

processo de avaliação é o facto de eles não estarem muito, muito, 

como é que eu hei de dizer… muito preservados. Então se eu estou 

a perguntar uma coisa orgânica às vezes eles podem ter essa coisa 

orgânica mantida, mas às vezes por uma questão de indicação 

cognitiva umas vezes dizem uma coisa outras vezes dizem outra… e 

é um bocadinho difícil nesse aspeto. 

CASO-CF16 

Às vezes fico com raiva porque quero responder e não, não é o não 

poder, é eu sei que não devo. Porque eu poder posso responder não 

é, mas pronto, também acabo por compreender que eles não estão 

bem da cabeça e então pronto. 

 

CSPPF-CF13 

Significações de solidão na 

velhice  

 

Sim eles estão sozinhos, estão muito sozinho em casa e aqui têm um 

momento de divertimento para eles não é? Estão aqui todo o dia 

depois regressam a casa ao final do dia, jantam e deitam-se 

coitadinhos. 

CSPPF-CF10 

Significações de perdas 

decorrentes do processo de 

envelhecimento  

 

E não só, é assim o idoso à partida nós não vemos muitas melhorias. 

Nós vemos a pessoa decair. Não é? Ah, pronto! E é importante a 

pessoa ser atenta. É o que digo tem que se atento. 

CSPPF-CF24 

Em termos profissionais eu não sinto que eles vão melhorar não é? 

(…) É mais uma manutenção sim. Não tens tantos ganhos em 

termos de… se eu traçar determinados objetivos não tenho… não 

vejo… em certos casos não vejo esses ganhos porque…lá está é 

muito manutenção para preservar aquilo que eles já têm. 

 

CASO-CF03 

Aqui sou terapeuta da fala por isso tenho a função de dar aos 

pacientes daqui a melhor qualidade de vida possível já que nesta 

faixa etária… o envelhecimento tem uma componente muito forte. 

Portanto não é tanto para melhorar é mais para manter. É para 

CASO-CF16 



manter basicamente. Para conseguirem, de acordo com as 

capacidades que ainda têm conseguirem manter o mais possível. 

Principalmente nas demências tem uma evolução muito pior e é 

para tentar atrasar assim um bocadinho o processo. 
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Receios relacionados com a 

execução de tarefas técnicas: 

administração de medicação 

O meu maior medo é cometer um erro com a medicação. Felizmente 

nunca cometi, mas esse é um cuidado que eu tenho sempre porque 

pronto… e esse é um medo que tenho de falhar. Eu tenho o cuidado 

de quando me dão a medicação verifico sempre. Mas tenho medo. 

Às vezes acontece… já cheguei a ver que às vezes há um lapso dos 

enfermeiros que às vezes trocam a medicação de uma mesinha para 

a outra, mas eu também já conheço muito bem a medicação dos 

utentes e então dou por isso. Mas venho falar com eles e digo «olhe 

eu acho que isto está trocado, será que está?». Às vezes também 

pode haver uma alteração na medicação… mas é um medo que 

sempre esteve comigo. É uma preocupação. 

 

CASO-CF04 

Errar a dar uma medicação por exemplo. Aqui a maior parte da 

medicação é comprimidos, nem há muita coisa injetável mas mesmo 

assim comprimidos há que ter cuidado para não fazer engano. 

 

CASO-CF13 

Receios associado ao 

desenvolvimento de 

problemas de saúde 

associados ao esforço físico 

Se é que tenho algum é se vier a ter alguma lesão que me impeça 

de trabalhar, visto que é um trabalho que exige muito esforço físico. 

 

CSPPF-CF24 



Receios relacionados com o 

envolvimento/adesão dos 

utentes nas atividades 

propostas 

É mesmo insegurança, acho que é mais insegurança. E depois tenho 

sempre receio do tipo se vão gostar daquilo que eu estou a propor 

se é demasiado massudo ou chato. Se faz sentido ou não para 

aquela pessoa aquilo que eu estou a propor. Também tenho dúvida 

nisso às vezes. Mais no individual. 

CASO-CF03 

Que eu já sei à partida que um ou outro vai gostar e vai puxar o 

resto do grupo. E no individual é mais difícil. Aí tenho de estar 

sozinha com a outra pessoa. Se a outra pessoa não aderir eu já não 

vou conseguir que ela, que ela mude de ideias. 

CASO-CF03 

Por isso é que eu acho que é mais difícil, tenho sempre mais 

insegurança, com o individual.  

CASO-CF03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise do Discurso da Entrevista semiestruturada 

– Cuidadores formais (2ª fase) 

 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

A
. 

F
O

R
M

A
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1. SEM FORMAÇÃO 

1. Ausência de formação na área do cuidado 

ao idoso 

2. Ausência de formação como fonte de 

desigualdades e conflitos  

2. EXPERIÊNCIA DO CUIDADOR 

3. Conhecimento tácito no desempenho de 

tarefas e funções  

4. Identificação de experiências de âmbito 

familiar no cuidado a idosos 

3. COM FORMAÇÃO 

5. Formação direcionada para a população 

idosa  

6. Formação numa área profissional 

específica  

4. VONTADE DE INVESTIR NA 

FORMAÇAÕ 

 

7. Resistência em frequentar novas 

formações  

 

8. Disponibilidade para investir na formação 

9. Investimento na formação ao longo do 

tempo 

 



5. UTILIDADE DA FORMAÇÃO 10. Perceção de utilidade da formação em 

cuidados geriátricos  

6. INUTILIDADE DA FORMAÇÃO 11. Perceção de inutilidade da formação 

12. Inadequação dos conteúdos teóricos da 

formação às tarefas realizadas  
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7. CUIDADOS INDIRETOS 

13. Funções administrativas e de gestão de 

pessoal 

14. Funções de supervisão dos cuidados 

prestados 

15. Funções motorista 

16. Apoio instrumental direcionada para a 

facilitação dos cuidados prestados pelos 

cuidadores formais  

8. CUIDADOS DIRETOS 

17. Funções avaliação e intervenção baseadas 

nas necessidades ocupacionais dos idosos: 

autonomia, funcionalidade, lazer 

18. Funções de intervenção direcionadas para 

a melhoria da comunicação/linguagem 

19. Funções de apoio nos cuidados 

quotidianos de higiene e alimentação 

20. Cuidados quotidianos de higiene, 

alimentação e administração de medicação 

21. Acumular de tarefas ou polivalência 
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9. FATORES DE SATISFAÇÃO 

22. Satisfação no desempenho de tarefas 

relacionadas com o cumprimento do papel de 

cuidador 

23. Satisfação na execução de tarefas com 

limitação temporal 

24. Profissão como potenciadora de benefícios 

pessoais 

25. Facilidade na execução de tarefas 

relacionadas com a função 

26. Facilidade na execução de tarefas 

fisicamente exigentes 

10. FATORES DE INSATISFAÇÃO 

27. Insatisfação na execução de tarefas de 

higiene do espaço físico e do utente 

28. Insatisfação em relação às funções 

direcionadas à população idosa   

 

29. Relevância da existência de um leque de 

atividades de estimulação diária aos utentes 

30. Relevância da existência de apoio 

psicológico aos utentes  

11. DIFICULDADES NO CUIDADO 

PRESTADO 

31. Dificuldade na execução de tarefas técnicas  

 



32. Dificuldades ao nível do esforço físico  

 

33. Perceção do ato de cuidar como emocional e 

fisicamente desgastante 

34. Dificuldades no confronto com situações de 

perceção de sofrimento nos idosos 

35. Dificuldades ao nível da adesão/colaboração 

dos utentes  

36. Dificuldades na gestão de horários e 

atividades das diferentes áreas de apoio 

37. Perceção de tarefas de higiene e alimentação 

como fisicamente exigentes 

38. Influência de fatores emocionais  

39. Dificuldades impostas pelo meio 

12. LIMITAÇÕES TEMPORAIS NO 

CUIDADO PRESTADO 

40. Falta de tempo para proporcionar apoio 

emocional aos idosos  

41. Falta de tempo para garantir a satisfação de 

necessidades dos idosos  

42. Falta de tempo para proporcionar 

intervenções a todos os idosos 

43. Falta de tempo para comunicar e 

estabelecer relação com os idosos 



44. Falta de tempo para investir no aumento da 

colaboração do idoso  

45. Falta de tempo para desenvolver atividades 

com os idosos  

46. Impacto psicológico da falta de tempo 

47. Falta de tempo no investimento de relações 

positivas entre cuidadores 

13. ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO 

48. Estratégias de autocontrolo  

49. Foco na resolução de problemas 

50. Evitamento do esforço físico 

51. Estratégias comportamentais  

 52. Estratégia de prevenção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

D
. 

R
E
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Õ
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E
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O
A
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14. QUALIDADE DAS RELAÇÕES ENTRE 

CUIDADORES FORMAIS/ ENTRE 

CUIDADOR -IDOSO/CUIDADOR - 

FAMILIARES 

 

53. Relações interpessoais positivas 

 

54. Presença de conflitos na relação entre 

cuidadores/familiares/idosos 

55. Diferenças de características individuais 

como causa de distúrbios relacionais 

 

56. Relevância do conhecimento de fatores 

individuais dos cuidadores e utentes 

57. Ascensão na carreira como fator de conflitos  

58. Relação positiva entre idoso e cuidador  

59. Presença de conflitos na relação entre 

cuidadores/familiares/idosos 

60. Investimento no estabelecimento de 

relações positivas com os idosos 

61. Suporte emocional e social prestado pelos 

cuidadores formais 

62. Ausência de contacto com a família dos 

utentes 

15. INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES ENTRE 

CUIDADORES 

63. Importância das relações entre 

colaboradores na qualidade do cuidado 

prestado aos idosos   



64. Importância das relações entre 

colaboradores no desempenho das tarefas  

65. Relações entre colaboradores como fator de 

influência na vivência negativa do trabalho  

 

66. Relações interpessoais como fator de 

influência na colaboração entre cuidadores 

67. Relações interpessoais como fator de 

influência no trabalho 

 

16. RELAÇÕES DE INTER-AJUDA 

68. Colaboração na amenização dificuldades  

 

69. Colaboração 

70. Colaboração como fator de influência na 

qualidade dos serviços prestados  

17. FATORES DE INFLUÊNCIA NA RELAÇÃO 

CUIDADOR-IDOSO 
71. Estado de emocionais como fator de influência 

na relação entre idoso e cuidador 

72. Relevância do conhecimento das 

características individuais e padrões 

relacionais dos idosos 



73. Relação entre idoso e cuidador como fator 

de influência no cuidado prestado 
 

74. Relevância do conhecimento do percurso 

de vida na intervenção e relação com os idosos  
 

75. Relevância do conhecimento das 

necessidades individuais dos idosos 
 

76. Relevância do conhecimento das alterações 

decorrentes do envelhecimento  
 

18. DIFICULDADES NA RELAÇÃO 

CUIDADOR-IDOSO/CUIDADOR 

FAMILIARES 

77. Dificuldades em lidar com distúrbios 

comportamentais próprios da demência  
 

78. Dificuldades de comunicação e interação com 

idosos com demência 

79. Referencia à desresponsabilização das 

famílias pelo cuidado prestado ao idoso 

80. Dificuldades na interação com as famílias  

81. Atribuição de dificuldades na relação às 

características de personalidade do idoso 
 

82. Atribuição de dificuldades na relação às 

circunstâncias de vida do idoso 

 

83. Significações de confronto com a doença e 

perda existencial  



 

 

TEMA CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

E
. 
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N
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T

O
 

D
E
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U
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A
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19. CUIDADO BASEADO EM ASPETOS 

RELACIONAIS 

84. Vivência do ato de cuidar centrada em 

valores morais 

 

85. Vivência diária positiva dos cuidados 

prestados  

86. Valorização relacional e sócio emocional 

 

87. Perceção de responsabilidade pelo idoso 

dependente 

 

88. Ligação afetivo emocional 

20. CONCEITO DE CUIDADOR 

89. Competências socio-emocionais 

90. Importância dos cuidadores formais na 

satisfação de necessidades e promoção de bem-

estar e qualidade de vida  

91. Referência do próprio futuro do cuidador 

como idoso 

92. Competências emocionais e qualidades 

éticas e morais 

21. CONCEITO DE VELHICE 

93. Significações de dependência na velhice 

94. Perceção de dependência de cuidados 

instrumentais diários 



95. Perceção de alterações nas capacidades 

cognitivas 

96. Significações de solidão na velhice  
 

97. Significações de perdas decorrentes do 

processo de envelhecimento  

 

22. RECEIOS ASSOCIADOS AO ATO DE 

CUIDAR 

98. Receios relacionados com a execução de 

tarefas técnicas: administração de medicação 

99. Receios associado ao desenvolvimento de 

problemas de saúde associados ao esforço físico 

100. Receios relacionados com o 

envolvimento/adesão dos utentes nas atividades 

propostas 
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23. RECONHECIMENTO PROFISSIONAL 

101. Trabalho desempenhado pelo cuidador 

como aspeto valorizado pelo idoso 

102. Trabalho desempenhado pelo cuidador 

como aspeto valorizado pela família   

103. Trabalho desempenhado pelo cuidador 

como aspeto valorizado pelos colegas 

104. Desconsideração da família pelos 

cuidados prestados 

105. Trabalho desempenhado pelo cuidador 

como aspeto desvalorizado pela instituição 

106. Ausência de influência da desvalorização 

a nível institucional no trabalho 

desempenhado 

107. Insatisfação em relação ao rendimento 

obtido 

24. DESEMPENHO PROFISSIONAL 
108. Perceção de vocação para a tarefa de 

cuidado ao idoso 



109. Apreciação critica como fator de 

motivação para melhoria nos cuidados 

prestados 

110. Perceção de autoeficácia 

111. Resiliência 

112. Perceção de empenho e esforço e 

persistência na realização de tarefas 

relacionadas com o cuidado ao idoso 

113. Forte envolvimento no trabalho 

114. Processo de adaptação à profissão 

115. Ausência de influência da condição física 

no trabalho 

25. CARACTERÍSTICAS DO MEIO 

LABORAL 

 

116. Política institucional de desinvestimento 

na formação dos cuidadores  

117. Processo de recrutamento 

118. Características da instituição 

119. Carência de cuidadores formais no 

serviço 

120. Flexibilidade na gestão organizacional do 

trabalho 

121. Apreciação do ambiente de trabalho   



122. Avaliação informal do bem-estar 

psicológico dos cuidadores 

123. Perceção de ausência de apoio psicológico 

e instrumental aos cuidadores formais 

 

 

26. SENTIMENTOS DE REALIZAÇÃO 

 

 

124. Realização pessoal 

 

125. Realização profissional 
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27. SINAIS DE 

CANSAÇO/DESGASTE FÍSICO E 

EMOCIONAL 

126. Sinais esporádicos de cansaço físico e 

psicológico relacionado com a carência de 

cuidadores formais no serviço 

127. Sinais esporádicos de cansaço físico e 

psicológico   

 

128. Sinais prevalentes de cansaço físico e 

psicológico 

 

129. Interação com os idosos como fator de 

cansaço físico e psicológico 

 

130. Distúrbios comportamentais próprios da 

demência como fator de cansaço psicológico 

 

131. Não adesão dos utentes como fator de 

cansaço psicológico 

 

132. Impacto do cansaço na relação e 

comunicação com os utentes 

 

133. Perceção de desgaste emocional 

relacionado com a carga de trabalho 

 

134. Perceção de desgaste emocional 

relacionado com a desresponsabilização das 

famílias pelo cuidado prestado ao idoso  



 

135. Perceção de desgaste emocional 

relacionado com estratégias de coping utilizadas 

 

136. Perceção de desgaste emocional 

relacionado com ausência de 

colaboração/relação com os colegas 

 

137. Desgaste psicológico associado do ato de 

cuidar  

138. Perceção de desgaste físico e psicológico 

associado à idade 

139. Sobrecarga horária e trabalho 

28. PROBLEMAS DE SAÚDE 

140. Problemas de saúde existentes associados 

do esforço físico 
 

141. Problemas de saúde existentes associados à 

sobrecarga de trabalho 

142. Agravamento de problemas de saúde 

existentes decorrentes do esforço físico 
 

143. Ausência de influência ao nível da saúde 

física 

144. Comportamentos preventivos de 

problemas de saúde associados ao esforço físico: 

prática regular de exercício físico 



29. FATORES DE AMENIZAÇÃO 

145. Prossecução de objetivos como fator de 

amenização do cansaço físico percecionado 

146. Horário laboral como fator de amenização 

do cansaço percecionado 

30. IINTERAÇÃO DE FATORES DA 

VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL 

147. Influência da vida profissional na pessoal 

148. Interação complexa de fatores da vida 

pessoal e laboral no bem-estar psicológico  

 

 

 



Anexo VIII: Tabelas de Análise descritiva dos resultados obtidos pela amostra de 

Cuidadores Formais nos instrumentos (Zarit e Copenhagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Média 5,6897 ,27850 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 5,1320  

Limite superior 6,2473  

5% da média aparada 5,7107  

Mediana 6,0000  

Variância 4,498  

Desvio Padrão 2,12096  

Mínimo 2,00  

Máximo 9,00  

Intervalo 7,00  

Intervalo interquartil 4,00  

Assimetria -,159 ,314 

Curtose -,832 ,618 

 
 

 

Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

ZBIrelacaointerpessoal Média 8,7414 ,29283 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 8,1550  

Limite superior 9,3278  

5% da média aparada 8,7107  

Mediana 9,0000  

Variância 4,974  

Desvio Padrão 2,23016  

Mínimo 5,00  

Máximo 14,00  

Intervalo 9,00  

Intervalo interquartil 3,25  

Assimetria ,088 ,314 

Curtose -,697 ,618 

 
 

 

 

 



Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

ZBIimpactoprestcuidados Média 26,1069 ,72666 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 24,6518  

Limite superior 27,5620  

5% da média aparada 26,0364  

Mediana 26,5000  

Variância 30,626  

Desvio Padrão 5,53407  

Mínimo 14,40  

Máximo 41,00  

Intervalo 26,60  

Intervalo interquartil 8,00  

Assimetria ,140 ,314 

Curtose -,032 ,618 

 
 

 

Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

ZBIexpectativascomcuidar Média 13,9712 ,35956 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 13,2512  

Limite superior 14,6912  

5% da média aparada 14,0255  

Mediana 14,0000  

Variância 7,498  

Desvio Padrão 2,73830  

Mínimo 4,00  

Máximo 20,00  

Intervalo 16,00  

Intervalo interquartil 3,25  

Assimetria -,590 ,314 

Curtose 1,878 ,618 

 
 

 

 

 



 

Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

ZARIT_TOTA

L 

Média 54,5091 1,17243 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 52,1614  

Limite superior 56,8569  

5% da média aparada 54,4667  

Mediana 53,5000  

Variância 79,727  

Desvio Padrão 8,92899  

Mínimo 27,40  

Máximo 77,00  

Intervalo 49,60  

Intervalo interquartil 9,25  

Assimetria -,036 ,314 

Curtose 1,157 ,618 

 
 

 

Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

CBTOTAL Média 43,1488 2,11050 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 38,9226  

Limite superior 47,3750  

5% da média aparada 42,8615  

Mediana 40,7895  

Variância 258,344  

Desvio Padrão 16,07309  

Mínimo 9,21  

Máximo 86,84  

Intervalo 77,63  

Intervalo interquartil 20,07  

Assimetria ,468 ,314 

Curtose ,475 ,618 

 
 

  

 

 



Descritivos 

 Estatística Erro Padrão 

CBP Média 46,9828 2,23543 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 42,5064  

Limite superior 51,4591  

5% da média aparada 46,1845  

Mediana 45,8333  

Variância 289,835  

Desvio Padrão 17,02454  

Mínimo 12,50  

Máximo 95,83  

Intervalo 83,33  

Intervalo interquartil 20,83  

Assimetria ,807 ,314 

Curtose ,797 ,618 

 
 

 

Descritivos 

 Estatística Erro 

Padrão 

CBRT Média 44,4581 2,40915 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 39,6339  

Limite superior 49,2824  

5% da média aparada 44,1092  

Mediana 46,4286  

Variância 336,633  

Desvio Padrão 18,34756  

Mínimo 3,57  

Máximo 92,86  

Intervalo 89,29  

Intervalo interquartil 22,32  

Assimetria ,373 ,314 

Curtose ,353 ,618 

 
 

 

 

 

Descritivos 



 Estatística Erro Padrão 

CBRC Média 37,7874 2,29814 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior 33,1854  

Limite superior 42,3893  

5% da média aparada 37,6596  

Mediana 37,5000  

Variância 306,324  

Desvio Padrão 17,50212  

Mínimo ,00  

Máximo 79,17  

Intervalo 79,17  

Intervalo interquartil 26,04  

Assimetria ,060 ,314 

Curtose -,171 ,618 

 
 



Anexo IX: Consistência interna do Copenhagen e Zarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÃO IPC 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,737 ,724 10 

 

 

Estatísticas de item 

 Média Desvio 

Padrão 

N 

1 Sente que as pessoas 

de quem cuidsa solicitam 

mais ajuda do que aquela 

que realmente 

necessitam? 

3,33 ,825 58 

2 Considera que devido 

ao tempo que dedica às 

pessoas de quem cuida já 

nao dispoe de tempo 

suficente para realizar 

outras tarefas da sua 

funçao na instituição? 

3,12 1,010 58 

3 Sente -se tenso(a) 

quando tem de cuidar e 

ainda tem outras tarefas 

por fazer? 

3,07 ,934 58 

6Considera que as 

pessoa sde quem cida 

afetam negativamente o 

seu relacionamento com 

os outros membros da 

equipa? 

1,65 ,807 58 

9 Sente-se esgotado 

quando tem de estar junto 

às pessoas de quem 

cuida? 

1,95 ,926 58 

10 Vê a sua saúde ser 

afetada por ter de cuidar 

das pessoas em causa? 

2,59 1,060 58 



11 Considera que nao te 

uma vida privada como 

desejaria devido às 

pessoas que tem de 

cuidar? 

1,87 1,124 58 

12 Pensa que as suas 

relações sociais sao 

afetadas negativamente 

por desempenhar este 

trabalho de cuidador? 

1,66 ,890 58 

17 Considera que deixou 

de realizar muitas 

atividades de lazer desde 

que iniciou este trabalho? 

2,55 1,157 58 

22 Em geral sente-se 

muito sobrecarregado por 

ser cuidador? 

2,90 ,912 58 

 

 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

1 Sente que as pessoas 

de quem cuidsa solicitam 

mais ajuda do que aquela 

que realmente 

necessitam? 

21,35 27,202 ,016 ,170 ,763 

2 Considera que devido ao 

tempo que dedica às 

pessoas de quem cuida já 

nao dispoe de tempo 

suficente para realizar 

outras tarefas da sua 

funçao na instituição? 

21,56 22,471 ,473 ,385 ,704 

3 Sente -se tenso(a) 

quando tem de cuidar e 

ainda tem outras tarefas 

por fazer? 

21,61 23,596 ,392 ,309 ,717 

6Considera que as pessoa 

sde quem cida afetam 

negativamente o seu 

23,02 26,498 ,105 ,229 ,752 



relacionamento com os 

outros membros da 

equipa? 

9 Sente-se esgotado 

quando tem de estar junto 

às pessoas de quem 

cuida? 

22,73 23,702 ,384 ,255 ,718 

10 Vê a sua saúde ser 

afetada por ter de cuidar 

das pessoas em causa? 

22,09 22,861 ,398 ,204 ,716 

11 Considera que nao te 

uma vida privada como 

desejaria devido às 

pessoas que tem de 

cuidar? 

22,81 20,675 ,596 ,528 ,680 

12 Pensa que as suas 

relações sociais sao 

afetadas negativamente 

por desempenhar este 

trabalho de cuidador? 

23,02 22,977 ,498 ,335 ,702 

17 Considera que deixou 

de realizar muitas 

atividades de lazer desde 

que iniciou este trabalho? 

22,12 21,534 ,479 ,303 ,702 

22 Em geral sente-se 

muito sobrecarregado por 

ser cuidador? 

21,78 22,090 ,595 ,450 ,687 

 

DIMENSÃO RI 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,421 ,402 5 

 
 

 



 

Estatísticas de item 

 Média Desvio 

Padrão 

N 

4 Sente-se 

envergonhado(a) pelo 

comportamento das 

pessoas de que cuida? 

1,40 ,560 58 

5 Sente-se irritado(a) 

quando está junto às 

pessoas de quem cuida? 

1,83 ,704 58 

16 Sente-se incapaz de 

cuidar das pessoas de 

quem cuida por muito 

mais tempo? 

1,90 ,986 58 

18 Desejaria poder 

entregar as pessoas de 

quem cuida aos cuidados 

de outra pessoa? 

1,74 ,863 58 

19 Sente-se inseguro 

acerca do que deve fazer 

às pessoas de quem 

cuida? 

1,86 ,868 58 

 

 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

4 Sente-se 

envergonhado(a) pelo 

comportamento das 

pessoas de que cuida? 

7,33 4,354 ,120 ,092 ,425 

5 Sente-se irritado(a) 

quando está junto às 

pessoas de quem cuida? 

6,90 4,013 ,155 ,123 ,409 

16 Sente-se incapaz de 

cuidar das pessoas de 

quem cuida por muito 

mais tempo? 

6,83 3,029 ,276 ,169 ,317 

18 Desejaria poder 

entregar as pessoas de 

6,98 3,245 ,307 ,144 ,292 



quem cuida aos cuidados 

de outra pessoa? 

19 Sente-se inseguro 

acerca do que deve fazer 

às pessoas de quem 

cuida? 

6,86 3,478 ,221 ,130 ,365 

 
 

DIMENSÃO EC 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,431 ,432 4 

 

 

Estatísticas de item 

 Média Desvio 

Padrão 

N 

7 Tem receio pelo futuro 

destinado às pessoas de 

quem cuida? 

3,03 1,171 58 

8 Considera que as 

pessoas de quem cuida 

estão dependentes de si? 

3,64 1,001 58 

14 Acredita que as 

pessoas de quem cuida 

esperam que cuide delas 

como se fosse a única 

pessoa com quem elas 

pudessem contar? 

3,57 1,049 58 

15 Considera que o seu 

salário não equivale à sua 

dedicaçao neste trabalho? 

3,73 1,264 58 

 

 

 

 



 

 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

7 Tem receio pelo futuro 

destinado às pessoas de 

quem cuida? 

10,95 4,846 ,248 ,100 ,354 

8 Considera que as 

pessoas de quem cuida 

estão dependentes de si? 

10,33 5,943 ,113 ,096 ,473 

14 Acredita que as 

pessoas de quem cuida 

esperam que cuide delas 

como se fosse a única 

pessoa com quem elas 

pudessem contar? 

10,40 4,694 ,375 ,160 ,231 

15 Considera que o seu 

salário não equivale à sua 

dedicaçao neste trabalho? 

10,24 4,586 ,243 ,100 ,364 

 
 

DIMENSÃO PA 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,885 ,885 2 

 

 

Matriz de correlações entre itens 

 20 Sente que 

poderia fazer 

mais pelas 

pessoas de 

quem cuida? 

21 Considera 

que poderia 

cuidar melhor 

das pessoas? 



20 Sente que poderia 

fazer mais pelas pessoas 

de quem cuida? 

1,000 ,793 

21 Considera que poderia 

cuidar melhor das 

pessoas? 

,793 1,000 

 

 

 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

20 Sente que poderia 

fazer mais pelas pessoas 

de quem cuida? 

2,71 1,263 ,793 ,629 . 

21 Considera que poderia 

cuidar melhor das 

pessoas? 

2,98 1,245 ,793 ,629 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA BP 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,860 ,865 6 

 

 

 

Matriz de correlações entre itens 

 BP Com que 

frequencia se 

sente 

cansado? 

BP Com que 

frequencia se 

sente 

fisicamente 

exausto(a)? 

BP Com que 

frequencia se 

sente 

emocionalme

nte 

exausto(a)? 

BP Com que 

frequencia 

pensa «Eu 

não aguento 

mais isto»? 

BP Com que 

frequencia se 

sente 

fatigado(a)? 

BP Com que 

frequencia se 

sente frágil e 

suscetivel a 

ficar doente? 

BP Com que frequencia 

se sente cansado? 

1,000 ,570 ,515 ,429 ,585 ,387 

BP Com que frequencia 

se sente fisicamente 

exausto(a)? 

,570 1,000 ,516 ,607 ,636 ,555 

BP Com que frequencia 

se sente 

emocionalmente 

exausto(a)? 

,515 ,516 1,000 ,468 ,554 ,284 

BP Com que frequencia 

pensa «Eu não aguento 

mais isto»? 

,429 ,607 ,468 1,000 ,574 ,579 

BP Com que frequencia 

se sente fatigado(a)? 

,585 ,636 ,554 ,574 1,000 ,478 

BP Com que frequencia 

se sente frágil e 

suscetivel a ficar doente? 

,387 ,555 ,284 ,579 ,478 1,000 

 

 

 

 



 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

BP Com que frequencia se 

sente cansado? 

225,86 8135,209 ,621 ,439 ,843 

BP Com que frequencia se 

sente fisicamente 

exausto(a)? 

228,88 7298,283 ,752 ,569 ,818 

BP Com que frequencia se 

sente emocionalmente 

exausto(a)? 

231,47 7950,885 ,579 ,407 ,848 

BP Com que frequencia 

pensa «Eu não aguento 

mais isto»? 

250,00 6578,947 ,690 ,505 ,832 

BP Com que frequencia se 

sente fatigado(a)? 

228,88 7298,283 ,728 ,547 ,822 

BP Com que frequencia se 

sente frágil e suscetivel a 

ficar doente? 

244,40 7435,156 ,586 ,419 ,849 

 

 

ESCALA BRT 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,819 ,818 7 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de correlações entre itens 

 BRT O seu 

trabalho é 

emocionalm

ente 

desgastante

? 

BRT Sente-

se esgotado 

por causa do 

seu 

trabalho? 

BRT O seu 

trabalho 

deixa-o(a) 

frustrado(a)? 

BRT Sente-

se 

esgotado(a) 

no final de 

um dia de 

trabalho? 

BRT Sente-

se 

exauto(a), 

de manhã, 

ao pensar 

em mais um 

dia de 

trabalho? 

BRT Sente 

que cada 

hora de 

trabalho é 

cansativa 

para si? 

BRT Tem 

energia 

suficiente 

para a 

familia e os 

amigos 

durante o 

tempo de 

lazer? 

BRT O seu trabalho é 

emocionalmente 

desgastante? 

1,000 ,662 ,283 ,428 ,234 ,438 ,320 

BRT Sente-se esgotado 

por causa do seu 

trabalho? 

,662 1,000 ,304 ,408 ,517 ,590 ,410 

BRT O seu trabalho 

deixa-o(a) frustrado(a)? 

,283 ,304 1,000 ,422 ,267 ,375 ,308 

BRT Sente-se 

esgotado(a) no final de 

um dia de trabalho? 

,428 ,408 ,422 1,000 ,301 ,548 ,400 

BRT Sente-se 

exauto(a), de manhã, ao 

,234 ,517 ,267 ,301 1,000 ,385 ,257 



pensar em mais um dia 

de trabalho? 

BRT Sente que cada 

hora de trabalho é 

cansativa para si? 

,438 ,590 ,375 ,548 ,385 1,000 ,357 

BRT Tem energia 

suficiente para a familia 

e os amigos durante o 

tempo de lazer? 

,320 ,410 ,308 ,400 ,257 ,357 1,000 

 

 

 

 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

BRT O seu trabalho é 

emocionalmente 

desgastante? 

244,83 12889,443 ,567 ,492 ,794 

BRT Sente-se esgotado 

por causa do seu 

trabalho? 

260,34 11404,265 ,704 ,640 ,767 



BRT O seu trabalho deixa-

o(a) frustrado(a)? 

284,48 13219,903 ,457 ,234 ,811 

BRT Sente-se esgotado(a) 

no final de um dia de 

trabalho? 

252,16 11804,484 ,596 ,414 ,788 

BRT Sente-se exauto(a), 

de manhã, ao pensar em 

mais um dia de trabalho? 

281,03 12791,894 ,461 ,318 ,812 

BRT Sente que cada hora 

de trabalho é cansativa 

para si? 

277,59 12010,738 ,658 ,473 ,777 

BRT Tem energia 

suficiente para a familia e 

os amigos durante o 

tempo de lazer? 

266,81 13276,051 ,481 ,246 ,807 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA BRC 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,702 ,701 6 

 

 

 

Estatísticas de item 

 Média Desvio 

Padrão 

N 

BRC Acha dificil trabalhar 

com idosos/doentes 

crónicos? 

55,60 26,508 58 

BRC Acha frustrante 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

30,60 24,799 58 



BRC Trabalhar com 

idosos/doentes crónicos 

deixa-o(a) sem energia? 

42,24 28,565 58 

BRC Sente que dá mais 

do que recebe quando 

trabalha com 

idosos/doentes crónicos? 

43,10 27,623 58 

BRC Está cansado(a) de 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

21,98 27,735 58 

BRC Alguma vez se 

questiona quanto tempo 

conseguirá continuar a 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

33,19 30,127 58 

 

 

 

Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 



BRC Acha dificil trabalhar 

com idosos/doentes 

crónicos? 

171,12 8350,915 ,407 ,183 ,671 

BRC Acha frustrante 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

196,12 8679,862 ,375 ,159 ,680 

BRC Trabalhar com 

idosos/doentes crónicos 

deixa-o(a) sem energia? 

184,48 8066,394 ,418 ,184 ,668 

BRC Sente que dá mais 

do que recebe quando 

trabalha com 

idosos/doentes crónicos? 

183,62 8169,994 ,419 ,204 ,667 

BRC Está cansado(a) de 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

204,74 7948,616 ,467 ,296 ,652 

BRC Alguma vez se 

questiona quanto tempo 

conseguirá continuar a 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

193,53 7468,429 ,509 ,327 ,636 

 

 

 

 



ESCALA TOTAL  

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados 

N de itens 

,915 ,917 19 

 

 

 

Estatísticas de item 

 Média Desvio 

Padrão 

N 

Com que frequencia se 

sente cansado? 

56,03 17,715 58 

O seu trabalho é 

emocionalmente 

desgastante? 

66,38 23,672 58 

Acha dificil trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

55,60 26,508 58 



Com que frequencia se 

sente fisicamente 

exausto(a)? 

53,02 20,983 58 

Sente-se esgotado por 

causa do seu trabalho? 

50,86 28,472 58 

Acha frustrante trabalhar 

com idosos/doentes 

crónicos? 

30,60 24,799 58 

Com que frequencia se 

sente emocionalmente 

exausto(a)? 

50,43 20,137 58 

O seu trabalho deixa-o(a) 

frustrado(a)? 

26,72 25,158 58 

Trabalhar com 

idosos/doentes crónicos 

deixa-o(a) sem energia? 

42,24 28,565 58 

Com que frequencia 

pensa «Eu não aguento 

mais isto»? 

31,90 27,623 58 

Sente-se esgotado(a) no 

final de um dia de 

trabalho? 

59,05 29,506 58 

Sente que dá mais do que 

recebe quando trabalha 

com idosos/doentes 

crónicos? 

43,10 27,623 58 



Com que frequencia se 

sente fatigado(a)? 

53,02 21,499 58 

Sente-se exauto(a), de 

manhã, ao pensar em 

mais um dia de trabalho? 

30,17 28,003 58 

Está cansado(a) de 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

21,98 27,735 58 

Com que frequencia se 

sente frágil e suscetivel a 

ficar doente? 

37,50 23,993 58 

Sente que cada hora de 

trabalho é cansativa para 

si? 

33,62 26,304 58 

Alguma vez se questiona 

quanto tempo conseguirá 

continuar a trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

33,19 30,127 58 

Tem energia suficiente 

para a familia e os amigos 

durante o tempo de lazer? 

44,40 23,898 58 

 

 

 

 



Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Com que frequencia se 

sente cansado? 

763,79 87635,360 ,507 ,686 ,912 

O seu trabalho é 

emocionalmente 

desgastante? 

753,45 84264,217 ,614 ,654 ,909 

Acha dificil trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

764,22 84607,721 ,516 ,468 ,912 

Com que frequencia se 

sente fisicamente 

exausto(a)? 

766,81 84613,770 ,672 ,704 ,908 

Sente-se esgotado por 

causa do seu trabalho? 

768,97 80050,665 ,770 ,769 ,905 

Acha frustrante trabalhar 

com idosos/doentes 

crónicos? 

789,22 86581,405 ,416 ,453 ,914 

Com que frequencia se 

sente emocionalmente 

exausto(a)? 

769,40 85417,612 ,632 ,648 ,909 

O seu trabalho deixa-o(a) 

frustrado(a)? 

793,10 86201,603 ,435 ,578 ,914 



Trabalhar com 

idosos/doentes crónicos 

deixa-o(a) sem energia? 

777,59 82317,756 ,618 ,693 ,909 

Com que frequencia 

pensa «Eu não aguento 

mais isto»? 

787,93 80904,416 ,738 ,683 ,906 

Sente-se esgotado(a) no 

final de um dia de 

trabalho? 

760,78 82327,019 ,594 ,630 ,910 

Sente que dá mais do que 

recebe quando trabalha 

com idosos/doentes 

crónicos? 

776,72 87102,238 ,331 ,419 ,917 

Com que frequencia se 

sente fatigado(a)? 

766,81 83912,016 ,714 ,693 ,907 

Sente-se exauto(a), de 

manhã, ao pensar em 

mais um dia de trabalho? 

789,66 83114,791 ,580 ,588 ,910 

Está cansado(a) de 

trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

797,84 83471,151 ,563 ,681 ,911 

Com que frequencia se 

sente frágil e suscetivel a 

ficar doente? 

782,33 84758,961 ,567 ,607 ,910 



Sente que cada hora de 

trabalho é cansativa para 

si? 

786,21 81758,167 ,719 ,708 ,906 

Alguma vez se questiona 

quanto tempo conseguirá 

continuar a trabalhar com 

idosos/doentes crónicos? 

786,64 82570,516 ,565 ,564 ,911 

Tem energia suficiente 

para a familia e os amigos 

durante o tempo de lazer? 

775,43 86304,636 ,455 ,472 ,913 

 

 



Anexo X: Tabelas completas de Correlações significativas e não significativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações 

 CBTOTAL ZBIperceçãodea

utoeficacia 

ZBIrelacaointerp

essoal 

ZBIimpactoprest

cuidados 

ZBIexpectativas

comcuidar 

CBP CBRT CBRC ZARIT_TOTAL 

CBTOTAL Correlação de Pearson 1 ,199 ,381** ,791** ,331* ,886** ,940** ,896** ,734** 

Sig. (2 extremidades)  ,134 ,003 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIperceçãodeautoeficacia Correlação de Pearson ,199 1 ,247 ,263* ,080 ,075 ,137 ,339** ,486** 

Sig. (2 extremidades) ,134  ,062 ,047 ,551 ,577 ,305 ,009 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIrelacaointerpessoal Correlação de Pearson ,381** ,247 1 ,449** ,026 ,211 ,369** ,452** ,595** 

Sig. (2 extremidades) ,003 ,062  ,000 ,845 ,113 ,004 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIimpactoprestcuidados Correlação de Pearson ,791** ,263* ,449** 1 ,373** ,663** ,778** ,704** ,909** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,047 ,000  ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIexpectativascomcuidar Correlação de Pearson ,331* ,080 ,026 ,373** 1 ,366** ,280* ,263* ,563** 

Sig. (2 extremidades) ,011 ,551 ,845 ,004  ,005 ,033 ,046 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

CBP Correlação de Pearson ,886** ,075 ,211 ,663** ,366** 1 ,757** ,679** ,594** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,577 ,113 ,000 ,005  ,000 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

CBRT Correlação de Pearson ,940** ,137 ,369** ,778** ,280* ,757** 1 ,774** ,693** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,305 ,004 ,000 ,033 ,000  ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

CBRC Correlação de Pearson ,896** ,339** ,452** ,704** ,263* ,679** ,774** 1 ,710** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,009 ,000 ,000 ,046 ,000 ,000  ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZARIT_TOTAL Correlação de Pearson ,734** ,486** ,595** ,909** ,563** ,594** ,693** ,710** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 
 

 

 

 



Correlações 

 CBTOTAL ZBIperceçãode

autoeficacia 

ZBIrelacaointer

pessoal 

ZBIimpactopre

stcuidados 

ZBIexpectativa

scomcuidar 

CBP CBRT CBRC ZARIT_TOTAL 

rô de Spearman CBTOTAL Coeficiente de Correlação 1,000 ,215 ,386** ,781** ,256 ,846** ,930** ,862** ,723** 

Sig. (2 extremidades) . ,105 ,003 ,000 ,052 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIperceçãodeautoeficacia Coeficiente de Correlação ,215 1,000 ,243 ,254 ,144 ,151 ,118 ,344** ,502** 

Sig. (2 extremidades) ,105 . ,066 ,054 ,282 ,259 ,376 ,008 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIrelacaointerpessoal Coeficiente de Correlação ,386** ,243 1,000 ,411** -,054 ,249 ,354** ,437** ,537** 

Sig. (2 extremidades) ,003 ,066 . ,001 ,685 ,060 ,006 ,001 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIimpactoprestcuidados Coeficiente de Correlação ,781** ,254 ,411** 1,000 ,279* ,687** ,729** ,672** ,904** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,054 ,001 . ,034 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZBIexpectativascomcuidar Coeficiente de Correlação ,256 ,144 -,054 ,279* 1,000 ,344** ,173 ,176 ,452** 

Sig. (2 extremidades) ,052 ,282 ,685 ,034 . ,008 ,194 ,187 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

CBP Coeficiente de Correlação ,846** ,151 ,249 ,687** ,344** 1,000 ,706** ,621** ,647** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,259 ,060 ,000 ,008 . ,000 ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

CBRT Coeficiente de Correlação ,930** ,118 ,354** ,729** ,173 ,706** 1,000 ,721** ,632** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,376 ,006 ,000 ,194 ,000 . ,000 ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

CBRC Coeficiente de Correlação ,862** ,344** ,437** ,672** ,176 ,621** ,721** 1,000 ,675** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,008 ,001 ,000 ,187 ,000 ,000 . ,000 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

ZARIT_TOTAL Coeficiente de Correlação ,723** ,502** ,537** ,904** ,452** ,647** ,632** ,675** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 



Correlações 

 Anos de 

serviço na 

instituiçã 

ZBIperceçãode

autoeficacia 

ZBIrelacaointer

pessoal 

ZBIimpactopres

tcuidados 

ZBIexpectativa

scomcuidar 

ZARIT_TOTAL 

Anos de serviço na instituiçã Correlação de Pearson 1 -,049 -,037 ,053 ,182 ,069 

Sig. (2 extremidades)  ,721 ,787 ,700 ,184 ,616 

N 55 55 55 55 55 55 

ZBIperceçãodeautoeficacia Correlação de Pearson -,049 1 ,247 ,263* ,080 ,486** 

Sig. (2 extremidades) ,721  ,062 ,047 ,551 ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZBIrelacaointerpessoal Correlação de Pearson -,037 ,247 1 ,449** ,026 ,595** 

Sig. (2 extremidades) ,787 ,062  ,000 ,845 ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZBIimpactoprestcuidados Correlação de Pearson ,053 ,263* ,449** 1 ,373** ,909** 

Sig. (2 extremidades) ,700 ,047 ,000  ,004 ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZBIexpectativascomcuidar Correlação de Pearson ,182 ,080 ,026 ,373** 1 ,563** 

Sig. (2 extremidades) ,184 ,551 ,845 ,004  ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZARIT_TOTAL Correlação de Pearson ,069 ,486** ,595** ,909** ,563** 1 

Sig. (2 extremidades) ,616 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 55 58 58 58 58 58 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Correlações 

 Anos de serviço 

na instituiçã 

ZBIperceçãode

autoeficacia 

ZBIrelacaointer

pessoal 

ZBIimpactoprest

cuidados 

ZBIexpectativas

comcuidar 

ZARIT_TOTAL 

rô de Spearman Anos de serviço na instituiçã Coeficiente de Correlação 1,000 -,087 -,127 ,023 ,188 -,010 

Sig. (2 extremidades) . ,527 ,354 ,870 ,170 ,940 

N 55 55 55 55 55 55 

ZBIperceçãodeautoeficacia Coeficiente de Correlação -,087 1,000 ,243 ,254 ,144 ,502** 

Sig. (2 extremidades) ,527 . ,066 ,054 ,282 ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZBIrelacaointerpessoal Coeficiente de Correlação -,127 ,243 1,000 ,411** -,054 ,537** 

Sig. (2 extremidades) ,354 ,066 . ,001 ,685 ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZBIimpactoprestcuidados Coeficiente de Correlação ,023 ,254 ,411** 1,000 ,279* ,904** 

Sig. (2 extremidades) ,870 ,054 ,001 . ,034 ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZBIexpectativascomcuidar Coeficiente de Correlação ,188 ,144 -,054 ,279* 1,000 ,452** 

Sig. (2 extremidades) ,170 ,282 ,685 ,034 . ,000 

N 55 58 58 58 58 58 

ZARIT_TOTAL Coeficiente de Correlação -,010 ,502** ,537** ,904** ,452** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,940 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 55 58 58 58 58 58 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Correlações 

 ZBIperceçãode

autoeficacia 

ZBIrelacaointer

pessoal 

ZBIimpactopres

tcuidados 

ZBIexpectativa

scomcuidar 

ZARIT_TOTAL Quantas horas 

trabalha por 

semana 

ZBIperceçãodeautoeficacia Correlação de Pearson 1 ,247 ,263* ,080 ,486** -,098 

Sig. (2 extremidades)  ,062 ,047 ,551 ,000 ,469 

N 58 58 58 58 58 57 

ZBIrelacaointerpessoal Correlação de Pearson ,247 1 ,449** ,026 ,595** ,065 

Sig. (2 extremidades) ,062  ,000 ,845 ,000 ,632 

N 58 58 58 58 58 57 

ZBIimpactoprestcuidados Correlação de Pearson ,263* ,449** 1 ,373** ,909** -,090 

Sig. (2 extremidades) ,047 ,000  ,004 ,000 ,503 

N 58 58 58 58 58 57 

ZBIexpectativascomcuidar Correlação de Pearson ,080 ,026 ,373** 1 ,563** -,083 

Sig. (2 extremidades) ,551 ,845 ,004  ,000 ,539 

N 58 58 58 58 58 57 

ZARIT_TOTAL Correlação de Pearson ,486** ,595** ,909** ,563** 1 -,088 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000  ,513 

N 58 58 58 58 58 57 

Quantas horas trabalha por 

semana 

Correlação de Pearson -,098 ,065 -,090 -,083 -,088 1 

Sig. (2 extremidades) ,469 ,632 ,503 ,539 ,513  

N 57 57 57 57 57 57 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações 

 ZBIperceçãode

autoeficacia 

ZBIrelacaointer

pessoal 

ZBIimpactoprest

cuidados 

ZBIexpectativas

comcuidar 

ZARIT_TOTAL Quantas horas 

trabalha por 

semana 

rô de Spearman ZBIperceçãodeautoeficacia Coeficiente de Correlação 1,000 ,243 ,254 ,144 ,502** ,051 

Sig. (2 extremidades) . ,066 ,054 ,282 ,000 ,706 

N 58 58 58 58 58 57 

ZBIrelacaointerpessoal Coeficiente de Correlação ,243 1,000 ,411** -,054 ,537** ,104 

Sig. (2 extremidades) ,066 . ,001 ,685 ,000 ,442 

N 58 58 58 58 58 57 

ZBIimpactoprestcuidados Coeficiente de Correlação ,254 ,411** 1,000 ,279* ,904** -,005 

Sig. (2 extremidades) ,054 ,001 . ,034 ,000 ,969 

N 58 58 58 58 58 57 

ZBIexpectativascomcuidar Coeficiente de Correlação ,144 -,054 ,279* 1,000 ,452** -,246 

Sig. (2 extremidades) ,282 ,685 ,034 . ,000 ,065 

N 58 58 58 58 58 57 

ZARIT_TOTAL Coeficiente de Correlação ,502** ,537** ,904** ,452** 1,000 -,018 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,893 

N 58 58 58 58 58 57 

Quantas horas trabalha por 

semana 

Coeficiente de Correlação ,051 ,104 -,005 -,246 -,018 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,706 ,442 ,969 ,065 ,893 . 

N 57 57 57 57 57 57 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações 

 Quantas 

horas trabalha 

por semana 

CBP CBRT CBRC CBTOTA

L 

Quantas horas trabalha por 

semana 

Correlação de Pearson 1 -,083 -,044 -,016 -,052 

Sig. (2 extremidades)  ,540 ,745 ,907 ,703 

N 57 57 57 57 57 

CBP Correlação de Pearson -,083 1 ,757** ,679** ,886** 

Sig. (2 extremidades) ,540  ,000 ,000 ,000 

N 57 58 58 58 58 

CBRT Correlação de Pearson -,044 ,757** 1 ,774** ,940** 

Sig. (2 extremidades) ,745 ,000  ,000 ,000 

N 57 58 58 58 58 

CBRC Correlação de Pearson -,016 ,679** ,774** 1 ,896** 

Sig. (2 extremidades) ,907 ,000 ,000  ,000 

N 57 58 58 58 58 

CBTOTAL Correlação de Pearson -,052 ,886** ,940** ,896** 1 

Sig. (2 extremidades) ,703 ,000 ,000 ,000  

N 57 58 58 58 58 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
 

 

Correlações 

 Quantas horas 

trabalha por 

semana 

CBP CBRT CBRC CBTOTAL 

rô de Spearman Quantas horas trabalha por 

semana 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,084 -,018 ,058 -,044 

Sig. (2 extremidades) . ,535 ,897 ,670 ,746 

N 57 57 57 57 57 

CBP Coeficiente de Correlação -,084 1,000 ,706** ,621** ,846** 

Sig. (2 extremidades) ,535 . ,000 ,000 ,000 

N 57 58 58 58 58 

CBRT Coeficiente de Correlação -,018 ,706** 1,000 ,721** ,930** 

Sig. (2 extremidades) ,897 ,000 . ,000 ,000 

N 57 58 58 58 58 

CBRC Coeficiente de Correlação ,058 ,621** ,721** 1,000 ,862** 

Sig. (2 extremidades) ,670 ,000 ,000 . ,000 



N 57 58 58 58 58 

CBTOTAL Coeficiente de Correlação -,044 ,846** ,930** ,862** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,746 ,000 ,000 ,000 . 

N 57 58 58 58 58 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
 

 

Correlações 

 CBP CBRT CBRC CBTOTA

L 

Anos de 

serviço na 

instituiçã 

CBP Correlação de Pearson 1 ,757** ,679** ,886** ,169 

Sig. (2 extremidades)  ,000 ,000 ,000 ,216 

N 58 58 58 58 55 

CBRT Correlação de Pearson ,757** 1 ,774** ,940** ,072 

Sig. (2 extremidades) ,000  ,000 ,000 ,601 

N 58 58 58 58 55 

CBRC Correlação de Pearson ,679** ,774** 1 ,896** ,081 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000  ,000 ,559 

N 58 58 58 58 55 

CBTOTAL Correlação de Pearson ,886** ,940** ,896** 1 ,115 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000  ,404 

N 58 58 58 58 55 

Anos de serviço na 

instituiçã 

Correlação de Pearson ,169 ,072 ,081 ,115 1 

Sig. (2 extremidades) ,216 ,601 ,559 ,404  

N 55 55 55 55 55 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
 

 

Correlações 

 CBP CBRT CBRC CBTOTAL Anos de 

serviço na 

instituiçã 

rô de Spearman CBP Coeficiente de Correlação 1,000 ,706** ,621** ,846** ,191 

Sig. (2 extremidades) . ,000 ,000 ,000 ,163 

N 58 58 58 58 55 



CBRT Coeficiente de Correlação ,706** 1,000 ,721** ,930** ,012 

Sig. (2 extremidades) ,000 . ,000 ,000 ,928 

N 58 58 58 58 55 

CBRC Coeficiente de Correlação ,621** ,721** 1,000 ,862** -,011 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 . ,000 ,935 

N 58 58 58 58 55 

CBTOTAL Coeficiente de Correlação ,846** ,930** ,862** 1,000 ,055 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 . ,689 

N 58 58 58 58 55 

Anos de serviço na instituiçã Coeficiente de Correlação ,191 ,012 -,011 ,055 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,163 ,928 ,935 ,689 . 

N 55 55 55 55 55 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
 



Anexo XI: Tabelas completas de Comparações de Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTE T – Para as variáveis Burnout e Sobrecarga  

 

 

 

 

 

 

Estatísticas de grupo 

 
Ter ou não ter formação N Média Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

da média 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Sem formação superior 39 5,8205 2,07582 ,33240 

Com formação superior 19 5,4211 2,24390 ,51479 

ZBIrelacaointerpessoal Sem formação superior 39 8,2821 2,23767 ,35831 

Com formação superior 19 9,6842 1,94515 ,44625 

ZBIimpactoprestcuidados Sem formação superior 39 25,5744 5,32974 ,85344 

Com formação superior 19 27,2000 5,92771 1,35991 

ZBIexpectativascomcuidar Sem formação superior 39 14,2392 2,96567 ,47489 

Com formação superior 19 13,4211 2,16835 ,49745 

ZARIT_TOTAL Sem formação superior 39 53,9162 8,67081 1,38844 

Com formação superior 19 55,7263 9,56155 2,19357 

 

 

 

 

 

 

 



Teste de amostras independentes 

 Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

ZBIperceçãodeautoefica

cia 

Variâncias iguais 

assumidas 

,202 ,655 ,670 56 ,506 ,39946 ,59628 -,79503 1,59395 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  ,652 33,389 ,519 ,39946 ,61277 -,84669 1,64561 

ZBIrelacaointerpessoal Variâncias iguais 

assumidas 

,995 ,323 -2,333 56 ,023 -1,40216 ,60095 -2,60601 -,19831 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -2,450 40,682 ,019 -1,40216 ,57230 -2,55822 -,24610 

ZBIimpactoprestcuidado

s 

Variâncias iguais 

assumidas 

,001 ,977 -1,051 56 ,298 -1,62564 1,54686 -4,72438 1,47310 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -1,013 32,577 ,319 -1,62564 1,60553 -4,89372 1,64244 

ZBIexpectativascomcuid

ar 

Variâncias iguais 

assumidas 

1,006 ,320 1,069 56 ,290 ,81818 ,76514 -,71458 2,35093 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  1,190 47,192 ,240 ,81818 ,68773 -,56522 2,20157 

ZARIT_TOTAL Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,986 -,722 56 ,474 -1,81016 2,50866 -6,83560 3,21528 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,697 32,817 ,491 -1,81016 2,59606 -7,09300 3,47267 



 

 

Estatísticas de grupo 

 
MEDIANA DE IDADES N Média Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

da média 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Ter menos de 44 anos 25 5,7600 2,08726 ,41745 

Ter 44 anos ou mais 33 5,6364 2,17684 ,37894 

ZBIrelacaointerpessoal Ter menos de 44 anos 25 9,4500 2,13844 ,42769 

Ter 44 anos ou mais 33 8,2045 2,17717 ,37900 

ZBIimpactoprestcuidados Ter menos de 44 anos 25 25,9000 5,91918 1,18384 

Ter 44 anos ou mais 33 26,2636 5,31189 ,92468 

ZBIexpectativascomcuidar Ter menos de 44 anos 25 14,1732 2,45543 ,49109 

Ter 44 anos ou mais 33 13,8182 2,96284 ,51576 

ZARIT_TOTAL Ter menos de 44 anos 25 55,2832 8,39004 1,67801 

Ter 44 anos ou mais 33 53,9227 9,40192 1,63666 

 

 

Teste de amostras independentes 

 Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 

extremida

des) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 



ZBIperceçãodeauto

eficacia 

Variâncias iguais 

assumidas 

,331 ,568 ,218 56 ,828 ,12364 ,56713 -1,01245 1,25973 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  ,219 52,90

6 

,827 ,12364 ,56379 -1,00723 1,25451 

ZBIrelacaointerpess

oal 

Variâncias iguais 

assumidas 

,180 ,673 2,174 56 ,034 1,24545 ,57289 ,09782 2,39309 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  2,179 52,30

3 

,034 1,24545 ,57145 ,09891 2,39199 

ZBIimpactoprestcuid

ados 

Variâncias iguais 

assumidas 

,933 ,338 -,246 56 ,807 -,36364 1,47959 -3,32761 2,60034 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  -,242 48,64

0 

,810 -,36364 1,50217 -3,38292 2,65564 

ZBIexpectativascom

cuidar 

Variâncias iguais 

assumidas 

,542 ,465 ,486 56 ,629 ,35502 ,73097 -1,10929 1,81932 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  ,499 55,50

1 

,620 ,35502 ,71216 -1,07190 1,78194 

ZARIT_TOTAL Variâncias iguais 

assumidas 

,201 ,656 ,571 56 ,570 1,36047 2,38161 -3,41047 6,13141 

Variâncias iguais 

não assumidas 

  ,580 54,43

5 

,564 1,36047 2,34401 -3,33812 6,05907 

 
 

 

 



 

Estatísticas de grupo 

 
MEDIANA ANOS DE 

SERVIÇO 

N Média Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

da média 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 5,7692 2,04563 ,40118 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 5,8276 2,08856 ,38784 

ZBIrelacaointerpessoal Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 9,3077 2,39615 ,46992 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 8,3793 1,99287 ,37007 

ZBIimpactoprestcuidados Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 25,7846 5,31922 1,04319 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 26,7586 5,86835 1,08972 

ZBIexpectativascomcuidar Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 13,5000 2,99666 ,58769 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 14,5976 2,43555 ,45227 

ZARIT_TOTAL Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 54,3615 8,81399 1,72857 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 55,5631 9,02142 1,67524 

 

 



Teste de amostras independentes 

 Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 

extremidad

es) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

ZBIperceçãodeautoef

icacia 

Variâncias iguais 

assumidas 

,201 ,656 -,104 53 ,917 -,05836 ,55864 -1,17885 1,06214 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,105 52,56

9 

,917 -,05836 ,55800 -1,17777 1,06106 

ZBIrelacaointerpesso

al 

Variâncias iguais 

assumidas 

,639 ,427 1,568 53 ,123 ,92838 ,59212 -,25925 2,11602 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  1,552 48,84

9 

,127 ,92838 ,59814 -,27373 2,13049 

ZBIimpactoprestcuid

ados 

Variâncias iguais 

assumidas 

,163 ,688 -,642 53 ,524 -,97401 1,51679 -4,01629 2,06828 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,646 52,99

1 

,521 -,97401 1,50855 -3,99979 2,05178 

ZBIexpectativascomc

uidar 

Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,991 -1,497 53 ,140 -1,09759 ,73320 -2,56819 ,37302 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -1,480 48,26

5 

,145 -1,09759 ,74157 -2,58841 ,39324 

ZARIT_TOTAL Variâncias iguais 

assumidas 

,331 ,567 -,499 53 ,620 -1,20156 2,41026 -6,03593 3,63280 



Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,499 52,59

2 

,620 -1,20156 2,40715 -6,03056 3,62743 

 
 

 

 

Estatísticas de grupo 

 
Ter ou não ter formação N Média Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

da média 

CBRC Sem formação superior 39 38,7821 16,42238 2,62969 

Com formação superior 19 35,7456 19,85265 4,55451 

CBRT Sem formação superior 39 44,2308 18,03698 2,88823 

Com formação superior 19 44,9248 19,46404 4,46536 

CBP Sem formação superior 39 48,1838 18,05599 2,89127 

Com formação superior 19 44,5175 14,83270 3,40285 

CBTOTA

L 

Sem formação superior 39 43,7584 15,71925 2,51709 

Com formação superior 19 41,8975 17,14606 3,93357 

 
 

 

 

 

 



Teste de amostras independentes 

 Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 

extremidad

es) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de 

diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

CBRC Variâncias iguais 

assumidas 

1,624 ,208 ,617 56 ,540 3,03644 4,92345 -6,82641 12,89928 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  ,577 30,401 ,568 3,03644 5,25916 -7,69827 13,77114 

CBRT Variâncias iguais 

assumidas 

,045 ,832 -,134 56 ,894 -,69404 5,17794 -11,06670 9,67861 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,131 33,439 ,897 -,69404 5,31801 -11,50823 10,12014 

CBP Variâncias iguais 

assumidas 

,657 ,421 ,767 56 ,446 3,66622 4,78030 -5,90987 13,24230 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  ,821 42,803 ,416 3,66622 4,46530 -5,34011 12,67254 

CBTOT

AL 

Variâncias iguais 

assumidas 

,366 ,548 ,411 56 ,683 1,86093 4,52996 -7,21367 10,93553 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  ,398 33,128 ,693 1,86093 4,66999 -7,63884 11,36069 

 
 

 



 

Estatísticas de grupo 

 
MEDIANA DE IDADES N Média Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

da média 

CBRC Ter menos de 44 anos 25 37,6667 18,41836 3,68367 

Ter 44 anos ou mais 33 37,8788 17,06438 2,97053 

CBRT Ter menos de 44 anos 25 43,8571 17,96160 3,59232 

Ter 44 anos ou mais 33 44,9134 18,89886 3,28987 

CBP Ter menos de 44 anos 25 46,6667 17,51322 3,50264 

Ter 44 anos ou mais 33 47,2222 16,91439 2,94442 

CBTOTA

L 

Ter menos de 44 anos 25 42,7895 16,76500 3,35300 

Ter 44 anos ou mais 33 43,4211 15,78605 2,74800 

 
 

 

Teste de amostras independentes 

 Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 

extremidad

es) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de 

diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

CBRC Variâncias iguais 

assumidas 

,472 ,495 -,045 56 ,964 -,21212 4,68180 -9,59090 9,16666 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,045 49,624 ,964 -,21212 4,73218 -9,71876 9,29452 



CBRT Variâncias iguais 

assumidas 

,000 ,988 -,215 56 ,830 -1,05628 4,90602 -10,88421 8,77165 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,217 53,117 ,829 -1,05628 4,87114 -10,82604 8,71349 

CBP Variâncias iguais 

assumidas 

,036 ,851 -,122 56 ,903 -,55556 4,55353 -9,67737 8,56626 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,121 50,857 ,904 -,55556 4,57582 -9,74252 8,63141 

CBTOT

AL 

Variâncias iguais 

assumidas 

,412 ,524 -,147 56 ,884 -,63158 4,29879 -9,24309 7,97993 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,146 50,112 ,885 -,63158 4,33522 -9,33864 8,07548 

 
 

 

Estatísticas de grupo 

 
MEDIANA ANOS DE 

SERVIÇO 

N Média Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

da média 

CBRC Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 37,8205 17,39744 3,41192 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 39,7989 17,23676 3,20079 

CBRT Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 42,7198 18,30804 3,59050 



Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 46,6749 19,27841 3,57991 

CBP Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 43,5897 16,38219 3,21281 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 51,2931 17,39850 3,23082 

CBTOTA

L 

Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 41,4474 15,96069 3,13015 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 45,9619 16,34718 3,03560 

 
 

 

Teste de amostras independentes 

 Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

CBRC Variâncias iguais 

assumidas 

,033 ,857 -,423 53 ,674 -1,97834 4,67586 -11,35692 7,40025 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,423 52,240 ,674 -1,97834 4,67827 -11,36495 7,40827 

CBRT Variâncias iguais 

assumidas 

,038 ,846 -,778 53 ,440 -3,95510 5,08481 -14,15394 6,24375 



Variâncias iguais não 

assumidas 

  -,780 52,812 ,439 -3,95510 5,07025 -14,12558 6,21539 

CBP Variâncias iguais 

assumidas 

,276 ,602 -1,685 53 ,098 -7,70336 4,57160 -16,87283 1,46611 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -1,691 52,862 ,097 -7,70336 4,55635 -16,84280 1,43608 

CBTOT

AL 

Variâncias iguais 

assumidas 

,143 ,706 -1,034 53 ,306 -4,51452 4,36615 -13,27191 4,24288 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -1,035 52,598 ,305 -4,51452 4,36035 -13,26184 4,23280 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTE U MANN-WHITNEY  

 

 

 

Classificações 

 
Ter ou não ter formação N Postos de 

média 

Soma de 

Classificaçõe

s 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Sem formação superior 39 30,62 1194,00 

Com formação superior 19 27,21 517,00 

Total 58   

ZBIrelacaointerpessoal Sem formação superior 39 26,04 1015,50 

Com formação superior 19 36,61 695,50 

Total 58   

ZBIimpactoprestcuidados Sem formação superior 39 28,14 1097,50 

Com formação superior 19 32,29 613,50 

Total 58   

ZBIexpectativascomcuidar Sem formação superior 39 31,65 1234,50 

Com formação superior 19 25,08 476,50 

Total 58   

ZARIT_TOTAL Sem formação superior 39 28,68 1118,50 

Com formação superior 19 31,18 592,50 

Total 58   

 



 

Estatísticas de testea 

 ZBIperceçãod

eautoeficacia 

ZBIrelacaoint

erpessoal 

ZBIimpactopr

estcuidados 

ZBIexpectativ

ascomcuidar 

ZARIT_TOTA

L 

U de Mann-Whitney 327,000 235,500 317,500 286,500 338,500 

Wilcoxon W 517,000 1015,500 1097,500 476,500 1118,500 

Z -,731 -2,252 -,879 -1,405 -,531 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

,465 ,024 ,379 ,160 ,596 

a. Variável de Agrupamento: Ter ou não ter formação 

 

 

Classificações 

 
MEDIANA DE IDADES N Postos de 

média 

Soma de 

Classificaçõe

s 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Ter menos de 44 anos 25 30,04 751,00 

Ter 44 anos ou mais 33 29,09 960,00 

Total 58   

ZBIrelacaointerpessoal Ter menos de 44 anos 25 34,66 866,50 

Ter 44 anos ou mais 33 25,59 844,50 

Total 58   

ZBIimpactoprestcuidados Ter menos de 44 anos 25 29,06 726,50 

Ter 44 anos ou mais 33 29,83 984,50 

Total 58   



ZBIexpectativascomcuidar Ter menos de 44 anos 25 30,50 762,50 

Ter 44 anos ou mais 33 28,74 948,50 

Total 58   

ZARIT_TOTAL Ter menos de 44 anos 25 30,72 768,00 

Ter 44 anos ou mais 33 28,58 943,00 

Total 58   

 
 

 

Estatísticas de testea 

 ZBIperceçãod

eautoeficacia 

ZBIrelacaoint

erpessoal 

ZBIimpactopr

estcuidados 

ZBIexpectativ

ascomcuidar 

ZARIT_TOTA

L 

U de Mann-Whitney 399,000 283,500 401,500 387,500 382,000 

Wilcoxon W 960,000 844,500 726,500 948,500 943,000 

Z -,215 -2,040 -,173 -,396 -,480 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

,830 ,041 ,863 ,692 ,632 

a. Variável de Agrupamento: MEDIANA DE IDADES 

 
 

 

 

 

 

 



Classificações 

 
MEDIANA ANOS DE 

SERVIÇO 

N Postos de 

média 

Soma de 

Classificaçõe

s 

ZBIperceçãodeautoeficaci

a 

Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 27,73 721,00 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 28,24 819,00 

Total 55   

ZBIrelacaointerpessoal Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 31,79 826,50 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 24,60 713,50 

Total 55   

ZBIimpactoprestcuidados Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 26,98 701,50 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 28,91 838,50 

Total 55   

ZBIexpectativascomcuidar Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 24,52 637,50 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 31,12 902,50 

Total 55   

ZARIT_TOTAL Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 27,54 716,00 



Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 28,41 824,00 

Total 55   

 

 

Estatísticas de testea 

 ZBIperceçãod

eautoeficacia 

ZBIrelacaoint

erpessoal 

ZBIimpactopr

estcuidados 

ZBIexpectativ

ascomcuidar 

ZARIT_TOTA

L 

U de Mann-Whitney 370,000 278,500 350,500 286,500 365,000 

Wilcoxon W 721,000 713,500 701,500 637,500 716,000 

Z -,120 -1,673 -,447 -1,541 -,203 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

,905 ,094 ,655 ,123 ,839 

a. Variável de Agrupamento: MEDIANA ANOS DE SERVIÇO 

 

 

Classificações 

 
Ter ou não ter 

formação 

N Postos de 

média 

Soma de 

Classificaçõe

s 

CBTOTAL Sem formação 

superior 

39 29,95 1168,00 

Com formação 

superior 

19 28,58 543,00 

Total 58   



CBP Sem formação 

superior 

39 30,04 1171,50 

Com formação 

superior 

19 28,39 539,50 

Total 58   

CBRT Sem formação 

superior 

39 29,28 1142,00 

Com formação 

superior 

19 29,95 569,00 

Total 58   

CBRC Sem formação 

superior 

39 30,31 1182,00 

Com formação 

superior 

19 27,84 529,00 

Total 58   

 

 

Estatísticas de testea 

 CBTOTA

L 

CBP CBRT CBRC 

U de Mann-Whitney 353,000 349,500 362,000 339,000 

Wilcoxon W 543,000 539,500 1142,000 529,000 

Z -,290 -,350 -,141 -,524 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

,772 ,727 ,888 ,600 



a. Variável de Agrupamento: Ter ou não ter formação 

 
 

 

 

 

 

Classificações 

 
MEDIANA DE IDADES N Postos de 

média 

Soma de 

Classificaçõe

s 

CBTOTA

L 

Ter menos de 44 anos 25 29,44 736,00 

Ter 44 anos ou mais 33 29,55 975,00 

Total 58   

CBP Ter menos de 44 anos 25 29,90 747,50 

Ter 44 anos ou mais 33 29,20 963,50 

Total 58   

CBRT Ter menos de 44 anos 25 29,22 730,50 

Ter 44 anos ou mais 33 29,71 980,50 

Total 58   

CBRC Ter menos de 44 anos 25 30,14 753,50 

Ter 44 anos ou mais 33 29,02 957,50 

Total 58   

 



 

 

Estatísticas de testea 

 CBTOTA

L 

CBP CBRT CBRC 

U de Mann-Whitney 411,000 402,500 405,500 396,500 

Wilcoxon W 736,000 963,500 730,500 957,500 

Z -,024 -,158 -,110 -,252 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

,981 ,875 ,912 ,801 

a. Variável de Agrupamento: MEDIANA DE IDADES 

 
 

 

Classificações 

 
MEDIANA ANOS DE 

SERVIÇO 

N Postos de 

média 

Soma de 

Classificaçõe

s 

CBTOTA

L 

Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 26,81 697,00 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 29,07 843,00 

Total 55   

CBP Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 24,25 630,50 



Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 31,36 909,50 

Total 55   

CBRT Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 27,37 711,50 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 28,57 828,50 

Total 55   

CBRC Ter menos de 5 anos no 

serviço 

26 28,25 734,50 

Ter 5 anos ou mais no 

serviço 

29 27,78 805,50 

Total 55   

 

 

Estatísticas de testea 

 CBTOTA

L 

CBP CBRT CBRC 

U de Mann-Whitney 346,000 279,500 360,500 370,500 

Wilcoxon W 697,000 630,500 711,500 805,500 

Z -,523 -1,651 -,279 -,110 

Significância Sig. (2 

extremidades) 

,601 ,099 ,780 ,912 

a. Variável de Agrupamento: MEDIANA ANOS DE SERVIÇO 
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