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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

A – Perfil sociodemográfico do cuidador informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Contexto do Idoso Dependente 

 

 

 

 

 

 

1) Género 

 

Feminino         

Masculino        

2) Idade 

 

 

54 Anos 

3) Estado Civil 

 

Casado /União de Facto        

Solteiro                                     

Viúvo                                         

Divorciado                                

 

 

 
4) Composição do Agregado Familiar 

 

Casal e 2 idosos 

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 

 

Enfermeira 

1) Género 

 

Feminino         

Masculino        

2) Idade 

 

 

81 Anos 

Numero: 

       1 

Data da entrevista: 

24 / 02 / 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 

 

 

Parkinson, Tumor Cerebral e Fratura da Bacia 
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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?   3 anos 

Quanta horas por dia despende a cuidar do idoso? 2h 

4) Que cuidados presta? 

 

Cuidados de higiene e mobilização 

Ajuda na Ginástica e reabilitação, passeios no jardim 

Administração e preparação de medicação 

Companhia 

Preparação de refeições 

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

 

“Porque é minha mãe, porque precisava de ajuda e eu estava ali. Também se calhar uma 

retribuição, acho que também é minha obrigação, mas não sinto como se fosse uma 

obrigação, faço aquilo com gosto, não me pesa…” 
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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 meu pai ajuda na muda da fralda ou se for preciso cortar algum alimento, mas se for 

preciso servir refeições quentes tem de ser o meu marido a aquecer no micro-ondas.” 

 

 

 

 

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

 

“Muito importantes porque se não eu não podia estar a trabalhar e tê-la em casa. Eles são 

fundamentais.” 
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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…) 

 

“O negativo nem é tanto para mim  porque sou filha e não sinto tanto isso como uma 

carga, embora eu tenha mais trabalho e sinta que agora não tenho momentos livres, 

mas penso que para a vida do casal trás algumas consequências porque já não 

podemos sair os dois sozinhos; tenho de ter sempre refeições feitas a horas e em 

condições porque ela é diabética e também refeições próprias porque tem Parkinson; 

não posso estar a dar-lhe alimentos que ela não possa mastigar ou tenha mais 

dificuldades em levar a colher à boca, porque treme, ela tem Parkinson à direita… 

Tento encontrar uma forma de a alimentar sem ela ter essa sensação de perda de 

uma faculdade e tento ter sempre sopa feita porque ela gosta muito de sopa, e nós 

muitas vezes passávamos bem sem sopa ou sem hortaliça cozida… fazíamos outra 

coisa qualquer. Havia dias em que se comia hortaliça e outros não e agora tenho de 

ter sempre esse cuidado e fazer aquela alimentação mais própria para os diabéticos, 

sem fritos, sem gorduras e sem muito sal. 

O meu marido também tem algum do seu tempo ocupado com eles porque podia 

estar mais livre e sair quando eu não estou, assim tem que ficar em casa. 

Temos que arranjar esses espaços, de forma a que a minha mãe esteja sempre 

acompanhada e quando ela está pior o meu marido tenta estar quando eu não estou 

porque o meu pai, só, não é o suficiente. 

Sinto-me às vezes irritada e nervosa, mas nem é tanto por causa da minha mãe, é 

por causa do meu pai, porque ele às vezes acha que ainda é novo e faz coisas que eu 

não concordo, como sair de carro, porque já não conduz assim tão bem e eu acho 

que é um perigo, mas ele acha que não… e não tem horas para vir para casa, à hora 

da refeição ele muitas vezes não está, por exemplo, os dias que eu estou em casa, ele 
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sai, o jantar habitualmente o jantar é entre as 7:30h e as 8h e o meu pai se for 

preciso chega às 9h e para ele está muito bem às 9h… Ora, nós temos que jantar 

porque a minha mãe tem diabetes e aquela hora tem de comer porque tem de levar 

a insulina a horas e ele não liga muito a isso… Assim uns atritoszinhos… 

Agora não vejo televisão, não leio… eu gostava muito de ler e agora é raro eu ter um 

bocadinho para ler… tenho o tempo mais ocupado, pronto… e sempre mais 

preocupada em estar a verificar se ela esta bem… estar mais atenta a esses 

pormenores… se há ali alguma alteração que seja necessário ela ir ao hospital ou se 

é alguma coisa que eu possa dar provimento, ou para a qual eu precise de ajuda… 

tenho de estar sempre com o pensamento on-line… 

Para mim não é o peso que poderia ser para algumas pessoas porque lhes custa 

estar a mexer nas fezes ou tirar fecalomas ou o cheiro da urina, tirar a fralda e pôr a 

fralda no lixo ou limpar o rabinho muito bem lavadinho… Isso a mim não me custa 

fazer porque nós estamos rotinadas e isto não é uma tarefa pesada para mim, mas 

há pessoas que quando estão longe não se apercebem, só quando estão aqui 

presentes e próximo é que sentem que é um trabalho que é desgastante e constante, 

é uma semana atrás de outra, um mês atrás de outro, não é fazer durante dois ou 

três dias e depois termina… é um trabalho que é para sempre e que cada vez vai 

aumentando, a tendência não é para diminuir, é para aumentar, porque a 

dependência do doente nesta situação vai aumentar e quem está longe nunca sente 

a carga física e mesmo emocional que sente quem está próximo, porque é aquela 

preocupação… é… para além do trabalho… é a preocupação se está bem… mesmo de 

noite, nos dias que eu não saio e ela não está tão bem, tão equilibrada, eu acordo de 

noite e vou ver como ela está, não fico muito descansada sem ir espreitar… 

Não sei… a preparação que nós temos, acho que nos dá uma certa facilidade em 

adivinhar nas entrelinhas aquilo que eles precisam, e outras pessoas que não tenham 

esta preparação para doentes tão de risco como ela é, não iriam ter a mesma 

sensibilidade para lhe adivinhar estes pormenoreszinhos pequeninos que no fundo 

acabam por ser grandes, transformam-se em problemas grandes que se evitam, 

como é o caso das infeções urinárias ou aqueles cortes na boca, gengivites e essas 

coisas por causa das placas. 

São estas coisinhas que depois vão levando mais algum tempo, mais alguma 

preocupação…  

Ela anda muito devagarinho até chegarmos à casa de banho e depois sairmos a casa 

de banho e descermos as escadas é mais outro bocadinho…  

Tenho de a sentar à mesa porque às vezes senta-se fora da cadeira… Noutro dia, no 

dia em que ela caíu, tinhamo-nos encontrado as duas à porta, ela vinha toda airosa e 

eu pensei que nesse dia ela estava muito bem e nem precisava de ajuda para se 

sentar, porque já lhe ensinei varias vezes a encostar-se à mesa, levar os bracinhos a 

trás para sentir a cadeira e só depois de sentir a cadeira nas pernas é que se senta… 

e habitualmente faz isso, mas mal eu me virei, ela sentou-se mesmo ao lado, fora da 

cadeira… lá foram as costelas outras vez… dores e… andamos nisto para aí há um 

mês… Ás  vezes é preciso ajuda para comer porque a colher não chega à boca, outras 

vezes come muito bem sozinha… e pronto… 
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Vive-se o presente e depois logo se vê… É assim que eu tenho feito para me 

aguentar… com algum equilíbrio, penso eu… há dias piores, há dias melhores, há 

dias de mais cansaço ou mais desânimo, mas vai-se andando e não vou pensando 

que o futuro vai ser melhor, mas não quero pensar muito no futuro, vivo o dia de 

hoje, nunca penso no amanhã… porque se pensar no amanhã, já estaria a pensar 

nela acamada, e eu acho que isso me iria deprimir.  

Mas neste momento também me sinto melhor com ela em casa do que quando ela 

estava na casa dela e eu andava para baixo e para cima, a trazer comida feita ou as 

compras, ou a ver se ela teria as coisas limpas ou ter que lá ir neste dia a dar banho… 

depois chegava lá e ela não queria tomar banho nesse dia nem nessa hora e eu só 

tinha aquele espacinho e depois tinha de voltar lá no dia seguinte e às vezes ela dizia 

que não estava muito bem disposta e nem sempre eu conseguia estar no tempo que 

ela queria, nem o tempo que ela precisava e acabava por andar ali  ela enrolada… e 

andava eu… porque nem eu conseguia fazer o que queria e ela também não ficava 

bem tratada, andava ali assim… Agora é mais fácil para mim, porque se não é as 9h 

é às 10, se não é às 10 é às 11, mas estipulamos que ela, ou hoje ou amanha toma 

banho, e se não é hoje é amanhã e mesmo que arranje uma desculpa e acaba por ir 

tomar… ela gosta muito de tomar banho, mas é depois de estar lá, o ir para lá é mais 

difícil, é preciso ser de empurrão, porque cansa-se muito, fisicamente éla fica 

cansada, acho que é do Parkinson… e agora já sou eu que a lavo completamente, 

dantes ela ainda esfregava a cabeça e ia lavando algumas partes do corpo, mas 

agora já não… 

Cortar as unhas, para mim é o mais difícil, porque agora tenho os dedos meios 

aleijados e tenho mais dificuldades. Antes ela ia a uma senhora, uma pédicure, mas 

agora eu também tenho pouco tempo para ir com ela e é o que me custa mais fazer, 

porque o meu polegar não me deixa, doi-me. Mas adiei a cirurgia porque também 

não posso deixá-la e agora acho que já nem vou ser operada, mas amanhã logo se 

vê, hoje não penso no amanhã. Um dia quando lá chegar, logo vejo o que vou fazer… 

Como dizia a atriz, amanhã eu penso nisso…” 
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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? 

 

“Talvez um apoio maior da segurança social ou alguma entidade que pudesse 

fornecer ou pessoas, ou mesmo alguém que nós pudéssemos escolher, sem ser 

uma pessoa escolhida por uma instituição para ir lá, alguém que nós pudéssemos 

escolher e a quem a segurança social ou alguém pudesse pagar, mas na 

eventualidade de eu precisar preferia ser eu a escolher do que a segurança social 

a enviar uma pessoa a casa e que eu não conhecesse e não soubesse se iria ou 

não tratar bem dela, tenho esse receio, porque ela é quase como se fosse um 

vidrinho frágil e há ali qualquer coisinha que falha e ela tem logo uma recaída e 

piora o estado de saúde. 

Se houvesse um apoio de uma instituição como há para os funcionários dos CTT… 

porque as fraldas são muito caras, nós vamos ao supermercado ou à farmácia e 

num mês gasta-se 100 euros em fraldas, se houvesse um apoio só para isso já era 

uma ajuda muito boa e a medicação também é muito cara e estes doentes 

crónicos têm mesmo que tomar a medicação, não há forma de dar a volta, há 

coisas que são imprescindíveis.”  

 

 

 

 

 

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. 
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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. 
   

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: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 


