


O Ser Humano no seu percurso de vida está

em busca de um sentido para a sua existência.

No turbilhão do sofrimento a busca

do sentido da vida torna-se mais premente, mais angustiante.

Como um homem em sofrimento pode modificar-se

a ponto de transcender e encontrar o caminho

O ser humano é “capaz de realizar coisas espantosas, desde 

que tenham um sentido … o difícil é criar esse sentido”. 

Jung, 1978



Unidade de Cuidados

Doente Família



Sancho (2008)

Necessidades da Família

Informação Esperança

Expressão 
de 

Sentimentos

Conforto/

Cuidado ao 

seu familiar



As intervenções efetuadas com a família têm como objetivo:

Família como cuidador

Promover a adaptação emocional 

• à situação de doença grave incurável (terminal);

Capacitar para a prestação

de cuidados

• ao doente e ao autocuidado da família;

Preparar o processo de luto

• prevenir um luto patológico.



Escolha

ou falta de opção?

Cuidador Informal



Quais as motivações
para adoção do papel
de cuidador?

- Por iniciativa própria (61%);

- Por decisão Familiar (18%);

- Por ser a única pessoa que podia cuidar (12%);

- Por solicitação da pessoa dependente (6%);

- Não souberam especificar (3%).

Sequeira (2007)



Estatuto do Cuidador Informal

A QUEM SE DESTINA?

Cidadãos que prestem cuidados regulares ou permanentes a outros

que se encontram numa situação de dependência (pessoa cuidada)

e que pretendam que lhes seja reconhecido o estatuto do cuidador

informal.

CONDIÇÕES PARA SER RECONHECIDO COMO CUIDADOR INFORMAL?

Reunir cumulativamente as seguintes condições:

- Residir legalmente em território nacional;

- Ter idade superior a 18 anos;

- Ter condições físicas e psicológicas adequadas aos cuidados a 

prestar à pessoa cuidada;

- Ser cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da 

linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada (ex: filhos, netos, 

bisnetos, irmãos, pais, tios, avós bisavós, tios-avós ou primos).



O cuidador informal, devidamente reconhecido, tem direito a:

 Ver reconhecido o seu papel fundamental no desempenho 

e manutenção do bem-estar da pessoa cuidada;

 Ser acompanhado e receber formação para o 

desenvolvimento das suas capacidades e aquisição de 

competências para a prestação adequada dos cuidados 

de saúde à pessoa cuidada;

 Receber informação por parte de profissionais das áreas da 

saúde e da segurança social;

 Aceder a informação que, em articulação com os serviços 

de saúde, esclareçam a pessoa cuidada e o cuidador 

informal sobre a evolução da doença e todos os apoios a 

que tem direito;

Direitos do Cuidador Informal



 Aceder a informação relativa a boas práticas ao nível da 

capacitação, acompanhamento e aconselhamento dos 

cuidadores informais;

 Usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde, sempre 
que necessário, e mesmo após a morte da pessoa cuidada;

 Beneficiar de períodos de descanso que visem o seu bem-

estar e equilíbrio emocional;

 Conciliar a prestação de cuidados com a vida profissional, 
no caso de cuidador informal não principal;

 Beneficiar do regime de trabalhador-estudante, quando 

frequente um estabelecimento de ensino;

 Ser ouvido no âmbito da definição de políticas públicas 
dirigidas aos cuidadores informais.

Direitos do Cuidador Informal



No caso de ser cuidador informal principal tem ainda direito:

 Ao Subsídio de apoio ao cuidador informal principal, se 

reunir as respetivas condições de atribuição;

 A requerer o enquadramento na Segurança Social 

através do Regime do Seguro Social Voluntário;

 À promoção da integração no mercado de trabalho, 

quando terminarem os cuidados prestados à pessoa 

cuidada.

Direitos do Cuidador Informal



Principais MEDOS da família:

 Sofrimento do seu ente-querido;

 Não ter de assistência médica;

 Falar abertamente com o doente;

 De estar sozinho com este aquando do seu falecimento; 

 De não estar presente aquando do falecimento; 

 Que o doente “adivinhe” que vai morrer;

 De não saber identificar a morte;

 Da solidão após a morte.

Família como cuidador



Capacitação do cuidador

Equipa + Doente 

+ Família

Agir em

Rede
Capacitar



 CAPACITAR “fornecer meios e oportunidades, tornar possível,

prático, simples, e dar poder legal, autorizar para…”.

 Dotar de capacidades que permitam atender às necessidades

da pessoa, tendo em consideração as necessidades físicas,

mas também as sociais, culturais e espirituais.

 Não basta a simples transmissão de informação técnico-

científica aos cuidadores informais, é necessária uma

verdadeira interpretação da cultura dos indivíduos,

considerando os seus conhecimentos prévios, valores e

comportamentos de forma a adequar as práticas à realidade

de cada cuidador informal.

Capacitação do cuidador



 Valorizar as famílias pelas suas capacidades

para cuidar, ajuda a que estas se sintam

gratificadas e incluídas no processo de cuidados;

 Os familiares pouco informados reagem à doença

com elevados níveis de ansiedade, agravados pela

sensação de incompetência em torno do problema;

Capacitação do cuidador



 Esta ansiedade e sensação de

incompetência podem ser minimizadas

pela simples transmissão de informação

relativa à situação de doença e do cuidar;

 Cuidar de um doente paliativo, particularmente

no domicílio, pode recompensar psicologicamente e

ser fonte de satisfação para quem cuidou.

Capacitação do cuidador



Capacitação do cuidador
Intervenções

Milne e Quinn (2009) 

Informação Formação

Suporte 
Social

Saúde 
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Descanso do cuidador

Através da Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados (RNCCI) o cuidador pode aceder ao

internamento do doente na modalidade “descanso do

cuidador”.

Tendo como ponto de referência a vontade das famílias

em cuidarem e manterem os seus familiares junto de si, a

modalidade do Descanso do Cuidador apresenta-se

como uma oportunidade de descansarem, permitindo

ainda não descurarem a sua própria saúde física e

mental, determinante no cuidado ao outro.



http://www.help2care.pt/help2care/materials/128

Conheça um testemunho
do que é ser cuidador informal

http://www.help2care.pt/help2care/materials/128

