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Introdução 
Segundo o Diagnóstico Social do Porto (Azevedo, et al., 2010) deparamo-nos com o acréscimo do envelhecimento populacional, sobretudo na cidade 

do Porto, que contribuí para o aumento da incidência da dependência do idoso no autocuidado destacando-se, o papel do membro da família prestador de 

cuidados pela sua importância social e económica. O Centro de Enfermagem da Católica é a unidade de extensão do Instituto de Ciências da Saúde, Porto, 

visando a Prestação de Serviços à comunidade, o Ensino e a Investigação. Enquadra-se no CEC, o projeto “Superar a Solidão” dirigido aos idosos mas 

igualmente aos prestadores de cuidados da comunidade de intervenção, por considerar que “ existem famílias que gostariam de poder cuidar dos seus 

familiares mas não sabem, por falta de conhecimento, medo ou falta de estruturas de apoio” pretendendo-se, orientar/capacitar e supervisionar os 

prestadores de cuidados.  

Após dois meses de intervenção, emerge este estudo com o 

intuito de revelar os ganhos em saúde passíveis de obter com a 

implementação de cuidados de enfermagem direcionados ao prestador 

de cuidados informal. 

 

Estudo de caso com uma prestadora de cuidados de um idoso 

dependente no autocuidado, residente na cidade do Porto. O enquadramento 

concetual baseia-se na teoria das transições (Meleis, 2010)  e  etapas da 

transição para o exercício do papel de prestador de cuidados (Brereton e 

Nolan, 2000) 

Recorremos à observação participante e com base nos dados colhidos 

elaboramos um plano de cuidados personalizado e notas de campo, 

constituindo ambos o corpus de análise. 

 

Os cuidados de enfermagem domiciliares de proximidade ajudam o prestador de cuidados a vivenciar transições saudáveis para o exercício do papel, nomeadamente na aquisição de 

conhecimento para a tomada de decisão, bem como, no treino das competências técnicas e consciencialização acerca dos seus recursos internos/externos. Destaca-se também, o  

desenvolvimento de estratégias de coping que actuam como fatores facilitadores de todo o processo.  Uma enfermagem centrada na aplicação prática dos seus conceitos disciplinares é 

capaz de obter um conjunto de resultados de saúde sensíveis aos seus cuidados. De futuro, destaca-se a importância de realizar estudos mais abrangentes  de forma a adquirir 

conhecimento que permita contribuir para a transição saudável  do prestador de cuidados para o exercício do papel.  

 

O prestador de cuidados sente-

se confiante e confortável com o 

papel, centrando-se nas próprias 

necessidades e expressando 

vontade de ser compreendido, 

apreciado pelo seu esforço, bem 

como, necessidades associadas 

ao  suporte emocional. 

Sexo masculino, 70 anos, antecedentes de AVC (em 2011) e Demência Vascular. Escala de Coma de Glasgow: score 11; Instrumento de Duque (2009): 

dependente – não participa em todos os autocuidados. Escala de Braden: score 12. Apresenta úlcera de pressão de categoria IV no calcâneo esquerdo e 

úlcera de pressão categoria II na zona sacrococcígea.  

“O que é 

isto?” 

• O Prestador de Cuidados tenta perceber o que aconteceu, porque aconteceu e quais as implicações para o futuro de tal evento 

gerador de dependência: consciencialização  

“Fazer 
sozinho” 

• Resultado da invisibilidade do prestador de cuidados perante os profissionais, manifesta-se através da sensação de 

isolamento e falta de apoio na procura de informação e desenvolvimento de capacidades: envolvimento  

“Mãos à 
obra” 

• Os PC precisam de se sentirem competentes para prestar cuidados com qualidade, promover a recuperação 

e/ou prevenir o agravamento da condição da pessoa: preparar para a prestação de cuidados 

“E eu?” 
 Ensinar/Instruir/Treinar/Supervisar 

a Prestadora de cuidados a 

posicionar; 

 Reforçar a importância da 

colocação de almofadas nas zonas de 

maior pressão; 

 Dar reforços positivos à prestadora 

de cuidados; 

Conhecimento sobre posicionar 

diminuído 

Demonstra conhecimento sobre o 

posicionamento terapêutico: reconhece  

zonas de pressão  e aplica almofadas 

adequadamente. Nem sempre alterna 

o posicionamento.  

“Não sei como posiciona-lo nem 

na cama nem na cadeira (…) 

como posso colocar as 

almofadas?” 

 Ensinar/Instruir/ treinar/ supervisar 

sobre estratégias que facilitem a 

ingestão de líquidos (espessante, 

gelatinas, iogurtes e  sopas 

espessas); 

 Dar reforços positivos à prestadora 

de cuidados.  

Conhecimento sobre a ingestão 

de líquidos diminuído  

Demonstra conhecimento sobre  

administração de líquidos: utiliza 

espessante, providencia refeições 

espessas, administra iogurtes  e 

gelatinas.   

 

“Ele engasga-se, com facilidade; 

Não sei como posso dar-lhe 

líquidos?”  

 Identificar as estratégias de coping 

adotadas pela prestadora de 

Cuidados: coping confrontativo.  

 Consciencializar sobre possíveis 

estratégias de coping a adotar. 

 Discutir acerca dos recursos 

externos/internos que dispõe; 

 

 

Coping  Comprometido 

Focalizado no problema (Lazarus, 

Folkman, 1980) 

Consciencialização acerca da adoção 

do coping  focalizado no problema.  

Envolvimento de  cuidadora secundária 

na prestação de cuidados. 

“”Diga,  que almofada é preciso 

comprar?...Que pomada é boa? 

…Vou comprar outros pijamas … 

falaram de outras fraldas…” 

 

 

Estabelecer relação empática com a 

prestadora de cuidados; 

 Informar sobre associações e 

grupos de auto-ajuda; 

Consciencializar sobre possíveis 

estratégias de coping; 

Suporte emocional e social; 

Facilitar a expressão de 

sentimentos; 

 

 

Coping comprometido  

Focalizado nas emoções 

(Lazarus, Folkman, 1980)  

Consciencialização acerca da adoção 

do coping  focalizado nas emoções. 

Mantem estratégias de coping  

direcionadas à procura de suporte 

emocional e social. 

“ Tenho dificuldade em lidar com a 

situação do meu marido… custa-

me ver o homem com que casei 

assim. Não consigo beijá-lo ou 

fazer um carinho…” 

Prestadora de Cuidados 

A transição para a prestação de cuidados é um processo complexo e único para cada família. Segundo Brereton e  Nolan (2000) o prestador de cuidados experiencia 

quatro fases ao longo da transição para o papel, denominadas “O que é isto?”; “Fazer sózinho”; “Mãos à obra”; E eu?”. que se explana de seguida: 

1 Licenciatura em Enfermagem ICS UCP; 2 Enfermeira CEC; 3 Assistente Regente ICS UCP 
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