
1 
 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

A – Perfil sociodemográfico do cuidador informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Contexto do Idoso Dependente 

 

 

 

 

 

 

1) Género 

 

Feminino         

Masculino        

2) Idade 

 

 

53 Anos 

3) Estado Civil 

 

Casado /União de Facto        

Solteiro                                     

Viúvo                                         

Divorciado                                

 

 

 
4) Composição do Agregado Familiar 

 

5 pessoas (casal, filha solteira, neta e a idosa) 

6) Nível de instrução 

 

Analfabeto                                       

Ensino Primário                                   

De 5 a 12 anos de escolaridade        

Bacharelato/ Licenciatura                  

Mestrado/ Doutoramento                 

 

 

 

 

7) Rendimento Mensal do Agregado 

Até 500 euros                                     

De 501 a 1000 euros                           

De 1001 a 2000 euros                         

Mais de 2000 euros                             

 

 

 

 

5) Profissão 

 

Auxiliar da acção educativa 

1) Género 

 

Feminino         

Masculino        

2) Idade 

 

 

95  Anos 

Numero: 

       10 

Data da entrevista: 

15 / 06 / 012 
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3) Grau de dependência Funcional 

Índice de Barthel  

 (Sequeira, 2007) 

Item ABVD Cotação 

Alimentação 

Independente (capaz de usar qualquer instrumento. Come num tempo razoável) 10 

Necessita de ajuda (necessita de ajuda para cortar, levar á boca, etc.) 5 

Dependente 0 

Vestir 

Independente (veste-se, despe-se e ajusta a roupa. Aperta os sapatos, etc.) 10 

Necessita de ajuda (pelo menos em metade das tarefas, mas realiza-as num bom 

tempo) 
5 

Dependente 0 

Banho 

Independente (toma banho geral no duche ou banheira. Entra e sai do banho sem 

ajuda de terceiros) 
5 

Dependente 0 

Higiene 

corporal 

Independente (lava a face, mãos e dentes. Faz a barba) 5 

Dependente 0 

Uso de casa de 

banho 

Independente (usa-a sem ajuda, senta-se, levanta-se e arranja-se sozinho) 10 

Necessita de ajuda (para manter o equilíbrio, limpar-se e ajustar a roupa) 5 

Dependente 0 

Controlo 

intestinal 

Independente (não apresenta episódios de incontinência. Se necessita de enemas 

ou microláx, fá-lo sozinho) 
10 

Incontinência ocasional (episódios ocasionais de incontinência e necessita de ajuda 

para enemas ou microláx) 
5 

Incontinente fecal 0 

Controlo vesical 

Independente (não apresenta episódios de incontinência. Se necessita de sonda ou 

colector, fá-lo sozinho) 
10 

Incontinência ocasional (episódios ocasionais de incontinência e necessita de ajuda 

para uso de sonda ou colector) 
5 

Incontinente ou algaliado 0 
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Subir escadas 

Independente (sobe e desce escadas. Pode usar um instrumento de apoio) 10 

Necessita de ajuda (necessita de ajuda física ou supervisão para subir/descer 

escadas) 
5 

Dependente 0 

Transferência 

cadeira-cama 

Independente (não necessita de qualquer ajuda. Se usa cadeira de rodas, transfere-

se sozinho) 
15 

Necessita de ajuda mínima (ajuda mínima e supervisão) 10 

Necessita de grande ajuda (é capaz de se sentar, mas necessita de muita ajuda para 

a transferência) 
5 

Dependente 0 

Deambulação 

Independente (caminha pelo menos 50 metros sozinho ou com ajuda de andarilho, 

canadianas...) 
15 

Necessita de ajuda (caminha 50 metros com ajuda ou supervisão) 10 

Independente com cadeira de rodas (anda pelo menos 50 metros) 5 

Dependente 0 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOOR 

< 20 – Dependência Total                                   

20 -  35 – Dependência Grave                            

40-55 – Dependência Moderada                       

>= 60 – Dependência Leve                                  

100 Independente em todas as atividades      

(90 em caso de usar cadeira de rodas) 

 

 

 

 

4) Doença ou situação causadora de dependência 

 

 

AVC 
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C – Contexto da Prestação de cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Grau de parentesco do cuidador 

com o idoso 

 

 

Filha 

 

2) Coabitação ou proximidade geográfica 

com o idoso 

Vive na mesma casa                      

Vive na mesma cidade                       

Não vive próximo do idoso               

 

 

 

 

3) Duração da prestação de cuidados 

 

Há quanto tempo presta cuidados? 13 anos  

Quanta horas por dia despende a cuidar do idoso Uma hora  e meia 

4) Que cuidados presta? 

 

“Dou o jantar, a medicação, trato da roupa… porque ela passa o dia todo no centro de dia. 

Dou-lhe o banho, tiro os pelitos… é o apoio que eu lhe dou. E a nível da roupa, medicação, 

dar-lhe as refeições… porque ela não as pode confeccionar nem fazer as coisas para ela, sou 

eu… 

 

5) Que motivos o levaram a assumir o papel de cuidador? 

 

“Porque é minha mãe. Porque ela viveu sempre comigo enquanto esteve saudável, agora 

ficou doente não a ia pôr em lado nenhum, não é? Tenho irmãos, tenho mais 4 irmãos, mas 

nunca ninguém se pronunciou em levar a mãe, portanto acho que tenho o direito de estar 

com ela… o dever. 

Mas é verdade… então se eu a tive comigo quando era saudável, ajudou-me a criar os filhos e 

fazia-me tudo… eu não fazia nada, ela é que fazia a comida, passava a ferro… agora quando 

ficou doente, claro, virou-se e tive que ser eu a fazer… 

E ela também manifesta-se e não quer ir para ninguém. As vezes dizemos-lhe se que ir para a 

São ou para… e ela diz: -Ai não!... Só quer estar com a Fatinha… 
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6) Recebe algum tipo de ajudas na prestação de cuidados? 

 (ex. apoio domiciliário; centro de dia; visitas do centro de saúde; ajuda por parte de outro 

familiar ou amigo, etc.) 

 

 

 

Não                      Porquê? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Sim                     Quais? ______________O centro de dia ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    

 

 

 

7) Considera que essas ajudas são importantes para si? Porquê? 

 

“Sim, é muito. É o que tem valido à minha mãe, para lhe dar vida. A minha mãe levanta-se 

com aquela coisa… porque vai… e depois gosta de se arranjar, andar sempre com o cabelo 

bonito…isso tem-lhe dado vida, se não já tinha falecido. 

E para mim é importante porque estou descansada. Já viu o que era a minha vida… sair e 

deixá-la sozinha… porque às vezes desequilibra-se, cai… sabe o que era… estava sempre 

aqui… o meu pensamento era sempre nela, como estaria… Assim não, estou tranquila… é 

bom… é muito bom haver este tipo de instituições para ajudarem, se não… 
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D – Alterações adversas na vida do cuidador que derivam da prestação 

de cuidados 

 

1) Nos estudos que temos vindo a realizar, encontramos muitos autores que 

referem que cuidar de um idoso pode ter consequências negativas para a vida do 

cuidador. 

 

Concorda? 

 

Sim                

Não                      

 

 

2) O que mudou de forma negativa na sua vida desde que presta cuidados? 

 

(ex: a sua saúde piorou; sente-se mais pessimista, nervoso ou irritado; a sua vida 

familiar ou profissional já não é como dantes; tem menos tempo para conviver com os 

seus amigos ou para fazer atividades que antes lhe davam prazer; sente mais 

dificuldades económicas…) 

 

“Quando uma pessoa está acamada, a pessoa nem tem liberdade para ir a lado 

nenhum, mas como a minha mãe… ela diz que me dá muito trabalho, mas não dá 

nada, então, não dá trabalho nenhum. 

È uma companhia, ao fim-de-semana estamos todos… ela é uma pessoa impecável, 

não se mete na vida do casal, é uma maravilha, para mim não mudou nada de forma 

negativa. 

Depois o meu marido dá-se muito bem com ela, temos paz… se queremos sair, 

saímos que ela não se importa, ela fica… 

É uma pessoa muito passifica e está sempre tudo bem para ela. É uma velhinha 

querida. 

A única coisa que mudou foi o facto de eu ter que trabalhar mais, ter de fazer as 

tarefas de casa que não fazia quando ela tinha saúde, eu não fazia nada, nem 

passava a ferro, nem fazia a comida, nada… Aí deixei de ter esses previlégioss, mas 

pronto… 

Estou feliz de a ter comigo e Deus queira que a tenha por muito tempo, porque vai 

ser difícil a perda, vai ser complicado… 

Foi toda a vida, nunca me separei dela… 

 Casei, fiquei com ela, vai ser difícil… 

Mas pode ser que ainda viva uns anitos bons… 

Agora anda entusiasmada com o nascimento do bebé da Ana. Primeiro era o 

casamento da Ana, agora digo: - Hó mãe, vá, tem de estar com saúde para ver o 
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bebé da Ana… e tudo isto faz com que ela tenha assim uma vidinha… Ainda tem 

qualidade de vida, é só estar assim um bocadinho limitada, mas pronto… 

Tenho é medo que lhe aconteça alguma coisa e fique acamada, aí vai ser um sarilho, 

mas pode ser que não aconteça nada… 

Está bem de cabecinha… A minha irmã diz para não ficar aflita porque a morte dela é 

ficar assim… pronto… cai para o lado… o coraçãozinho dela… porque ela anda e fica 

cansada… Deus queira uma morte boa… era bom… 

Mas ás vezes sinto uma pressão tão grande, tão grande aqui no peito, só tenho 

medo disso… às vezes estou a respirar e penso: ai que vou ficar a respirar… é muito 

stress… Eu já merecia ter assim uma vidinha mais… O que me vale é o trabalho que é 

um trabalhinho que nem é de esforço físico nem intelectual, porque se não estava 

tramada, como é que eu aguentava, não aguentava… 
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E – Necessidades percecionadas pelo cuidador 

 
 

1) Na sua opinião, o que poderia ajudar a atenuar os problemas que sente por estar 

a cuidar do idoso? 

 

“Não tenho esses problemas… Mas por exemplo, ter um apoio domiciliário, isso 

ajuda… Porque eu tenho uma afilhada que é assistente social e essas pessoas 

que estão mais dependentes vão lá e dão-lhe apoio, pronto… Acho que sim, isso 

é uma boa ajuda para o cuidador. 

E se a minha mãe ficasse acamada eu gostava que me ensinassem, então aquele 

corpo, como é que a pessoa vai… e há métodos de fazer essas coisas que eu não 

sei…________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2) De seguida, vou dar-lhe alguns exemplos de ajudas que outras pessoas dizem ser 

importantes para aliviar os problemas dos cuidadores, por favor, diga-me se 

estas ajudas, para si, seriam: Muito importantes; Nem muito nem pouco 

importantes, Pouco importantes. 

 

Ajudas práticas e Técnicas 
 

Muito 
importante 

Nem muito, 
nem pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Apoio domiciliário para ajuda das tarefas 
domésticas (preparar refeições; cuidar da 

limpeza da casa e das roupas, etc.) 
   

Possibilidade de adquirir ou alugar material 
técnico como: cadeiras de rodas, camas 

articuladas, arrastadeiras, etc. 
   

 

Apoio Psicossocial 
 

Muito 
importante 

Nem muito, 
nem pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Ter alguém com quem conversar sobre as 
suas experiências e dificuldades. 

   

A criação de grupos de cuidadores onde 
pudessem ser debatidas experiências e outros 

assuntos relacionados com o cuidado. 
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Informação e Formação 
 

Muito 
importante 

Nem muito, 
nem pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Receber informação acerca dos serviços 
disponíveis para ajudar os cuidadores, 

subsídios e direitos. 
   

Receber formação sobre conhecimentos 
práticos (como cuidar da higiene do idoso, 

levantá-lo para a cadeira, etc.). 
   

Receber informação e formação sobre a 
doença do seu familiar, evolução e 

tratamentos. 
   

 

 

Apoio Financeiro 
 

Muito 
importante 

Nem muito, 
nem pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Receber apoio financeiro para ajudar nas 
despesas com tratamentos e medicamentos 

   

 

 

Tempo livre 
 

Muito 
importante 

Nem muito, 
nem pouco 
importante 

Pouco 
importante 

A existência de um serviço onde pudesse 
deixar o idoso temporariamente, por algumas 

horas, dias ou até varias semanas. 
   

A existência de um familiar ou amigo que 
ficasse com o idoso durante algum tempo 
para que você pudesse tirar algum tempo 

para si. 

   

 

 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 


