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RESUMO
Introdução: No contexto atual, assistimos a um crescimento da população idosa, muitas
vezes associado a altos níveis de dependência física e psicológica onde a demência
assume um papel de destaque. A procura de respostas sociais, nomeadamente em
Centros de Dia e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas é, cada vez mais, uma
realidade para esta faixa etária, tornando-se um desafio para os prestadores de cuidados
formais, muitas vezes dificultado pela inexistência de formação na área específica à sua
função, entre outros. Assistimos, assim, a um aumento de riscos psicossociais neste
grupo profissional manifestando-se, muitas vezes, em stress, burnout, bullying e
insatisfação para com o trabalho. A promoção de saúde mental laboral assume, aqui, um
papel determinante para que se possam criar condições onde a melhoria da satisfação e
competências dos prestadores de cuidados formais e a qualidade dos cuidados
prestados são objetivos a alcançar.
Preconiza-se, com o programa de promoção de saúde mental em grupos de prestadores
de cuidados formais de pessoas idosas, a promoção do seu bem-estar mental, com base
na literatura e contacto com especialistas em gerontologia, objetivando a satisfação no
trabalho dos prestadores de cuidados formais envolvidos, melhorando a sua qualidade de
vida e a prestação de cuidados, tornando-os mais adequados e eficazes.
Desenho: Realizou-se um estudo de natureza quantitativa, de tipo experimental com
recurso a duas amostras, uma de controlo (cuidadores que não participam no programa)
e outra experimental (participantes no programa), não probabilísticas por conveniência,
em 4 Centros de Dia/estruturas Residenciais para Pessoas Idosas no distrito de Braga.
Métodos: Foi objetivo principal do presente estudo desenhar, implementar e avaliar um
programa de promoção de saúde mental para prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas, de forma a promover a saúde mental em contexto laboral. Foram
objetivos específicos: desenhar um programa de promoção de saúde mental –
StressadaMente; avaliar o stress, burnout, bullying e satisfação com o trabalho
manifestados pelos prestadores de cuidados formais de pessoas idosas em Centros de
Dia com ou sem valência de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; implementar o
programa de promoção de saúde mental, com base na definição de procedimentos de
implementação, para que os Centros de Dia possam oferecer apoio centrado na
promoção da saúde mental; avaliar os resultados, ou seja, o impacto do programa nos
domínios do stress, burnout, bullying e satisfação laboral e, ainda, avaliar a satisfação
dos prestadores de cuidados formais com o programa de promoção de saúde mental.
A amostra foi recolhida através do método de amostragem não probabilístico por
conveniência selecionada com base nos critérios de inclusão: exercer funções na
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Instituição há 6 meses ou mais; desenvolver tarefas funcionais diretamente com a pessoa
idosa; consentimento informado e voluntário em participar, e com base nos critérios de
exclusão: exercício indireto de funções relacionadas com a pessoa idosa; exercer
funções na Instituição há menos de 6 meses; não dar o seu consentimento voluntário
para participar. A amostra foi composta por 53 prestadores de cuidados formais, a
exercer funções em 4 Centros de Dia/Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e
dividida em dois grupos: controlo e experimental.
Os instrumentos de avaliação utilizados foram: Job in General (JIG); Negative Acts
Questionaire - Revised (NAQ-R); Rotterdam Symptom Checklist (RSCL); Professional
Quality of Life Scale (ProQOL); Attitude Toward Old People Scale (AKPI); Questionário
sociodemográfico e profissional; Questionário de satisfação / avaliação do programa.
O programa foi composto por 7 sessões realizadas em horário laboral, com uma
periodicidade semanal e duração de 1:30 hora/sessão.
Discussão/resultados: A consciencialização da problemática da promoção da saúde
mental terá contribuído para que os prestadores de cuidados formais assumissem uma
nova perspetiva sobre o seu papel e as suas dificuldades no contexto de trabalho, o que
configura uma boa prática de gerontologia aplicada, no entanto, e apesar de se terem
verificado, nas dimensões avaliadas, ligeiros resultados positivos pós-intervenção, não
foram encontradas evidências estatisticamente significativas do impacto do programa nas
várias dimensões avaliadas.
Estes resultados prendem-se com as limitações do estudo, nomeadamente a dimensão
reduzida da amostra, o método de amostragem por conveniência e os níveis de
abandono dos participantes do estudo, bem como a colheita da amostra ter sido
realizada, apenas em quatro centros de dia/estruturas residenciais para pessoas idosas
na região Norte do País. No futuro, será fundamental desenvolver um estudo com
dimensão amostral maior e escolher e/ou criar métodos e instrumentos de avaliação que
possam ser mais sensíveis à mudança de atitudes.
Consideramos uma necessidade emergente a criação de programas que promovam a
saúde mental de prestadores de cuidados formais em contexto laboral. O presente
estudo apresenta resultados que poderão permitir, a quem gere instituições de prestação
de cuidados gerontológicos, a implementação de estratégias de promoção de saúde
mental para os seus colaboradores de forma a prevenir situações de stress, burnout,
bullying e insatisfação laboral, melhorando assim a própria prestação de cuidados e
qualidade de vida de profissionais e utilizadores.

Palavras-chave: prestador de cuidados formais; saúde mental; bullying; stress; burnout;
satisfação com o trabalho; pessoa idosa; centro de dia; estrutura residencial.
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ABSTRACT
Introduction: In the current context, we are witnessing a growth of the elderly population,
often associated with high levels of physical and psychological dependence where
dementia plays a prominent role. The search for social responses, particularly in Day Care
Centers and Residential Homes, is, increasingly, a reality for this age group, becoming a
challenge for direct care workers, often hampered by the lack of specific training to its
function, among others. We have seen an increase in psychosocial risks in this
professional group, often manifesting in stress, burnout, bullying and job dissatisfaction.
The promotion of occupational mental health assumes a determining role in order to
create conditions where the improvement of the satisfaction and competences of the
formal caregivers and the quality of the care provided are objectives to be achieved.
It is expected, with the mental health promotion programme in groups of direct care
workers of institutionalized older people, the promotion of the mental well-being of direct
care workers, based on literature and contact with gerontology specialists, aiming at the
job satisfaction of direct care workers involved, improving their quality of life and care,
making them more adequate and effective.
Design: A quantitative, experimental type study was carried out using two samples, one
control (non-programme participants) and one experimental (programme participants),
non-probabilistic and for convenience in 4 Day Care Centers / Residential Homes in the
district of Braga.
Methods: It was the primary objective of this study to design, implement and evaluate a
mental health promotion programme for direct care workers of institutionalized older
people, in order to promote mental health in a work context. Specific objectives were:
designing a mental health promotion programme; to assess the stress, burnout, bullying
and job satisfaction manifested by direct care workers of older people in day care centers
with or without a residential home; implement the mental health promotion programme,
based on the definition of implementation procedures, so that Day Care Centers can
provide support focused on promoting the mental health of their direct care workers;
evaluate the mental health promotion programme in the areas of stress, burnout, bullying
and job satisfaction, as well as evaluate the satisfaction of the mental health promotion
programme.
The sample was collected through non-probabilistic sampling method for convenience,
and it was selected based on the inclusion criteria: The inclusion criteria of direct care
workers where: they have been working in the Institution for 6 months or more; they
develop functional tasks directly with the older people; they give informed consent to

viii

participate in the programme, and based on exclusion criteria: not working directly with old
people; work for less than 6 month in the institution; did not want to participate.
The sample consisted of 53 direct care workers, working in 4 Day Care Centers /
Residential Homes. The sample was divided into two groups: control and experimental.
The evaluation instruments used were: Job in General (JIG); Negative Acts
Questionnaire-Revised (NAQ-R); Rotterdam Symptom Checklist (RSCL); Professional
Quality

of

Life

Scale

(ProQOL);

Attitude Toward

Old

People

Scale

(AKPI);

Sociodemographic and professional questionnaire; Programme satisfaction / evaluation
questionnaire.
The programme was composed by 7 sessions, performed during working hours, with a
weekly frequency and duration of 1:30 hours / session.
Discussion / Results: Awareness of the problem of promoting mental health has
contributed to the need for direct care workers to take a new perspective on their role and
their difficulties in the work context, which constitutes a good practice of applied
gerontology and, although there were slight positive post-intervention results in the
evaluated dimensions, no statistically evidence was found of the impact of the programme
in the various dimensions evaluated.
These results are related to the limitations of the study, such as the reduced sample size,
the convenience sampling method, which in itself presents itself as a limitation and the
high levels of dropout of study participants due to medical casualties and layoffs, as well
as the sample was collected only in four day care centers/residential home in the Northern
region of the country. In the future, it will be crucial to develop a study with a larger sample
size and to choose and / or create assessment methods and tools that may be more
sensitive to changing attitudes.
We believe that the creation of mental health promotion programmes for direct care
workers in job context, an emerging need. Thus, the present study presents results that
may allow those who manage gerontological care institutions, to implement strategies to
promote mental health for their employees in order to prevent situations of stress, burnout,
bullying and job dissatisfaction, thus improving the care and quality of life of professionals
and users.
Keywords: direct care workers; mental health; bullying; stress; burnout; job satisfaction;
older people; day care centre; residential homes
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INTRODUÇÃO

No crescendo de transição demográfica, estima-se que, o índice de envelhecimento
poderá quase duplicar entre 2018 e 2080, passando de 159,4 para 291,0 idosos por cada
100 jovens (INE, 2019a).
O índice de dependência de pessoas idosas tem também aumentado, sobretudo devido à
diminuição da população jovem (Azeredo, 2011), levando a que a relação entre
envelhecimento e dependência resulte numa exigência maior de apoio formal na
prestação de cuidados (Ferreira, 2012).
Com o aumento desta população e do índice de dependência, assistimos a um aumento
na necessidade de institucionalização em estruturas residenciais para pessoas idosas ou
em centros de dia o que, por si só, apresenta novos e diversificados desafios às
instituições de apoio à pessoa idosa e, consequentemente, à assistência direta,
nomeadamente aos prestadores de cuidados formais (Pereira & Marques, 2014).
Assim, o aumento da institucionalização de pessoas idosas fez emergir um novo grupo
profissional denominado de prestadores de cuidados formais (Casado & López, 2001),
passando a existir dois tipos de apoio, formal e informal. Assim, o cuidado formal é
prestado em estruturas residenciais para pessoas idosas, serviços de apoio domiciliário e
centros de dia, enquanto o cuidado informal se refere aos cuidados prestados pela
família, amigos e/ou vizinhos (Paúl & Fonseca, 1999).
A definição de cuidador formal é apresentada por vários autores, com enunciações
distintas. Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2004), os prestadores de
cuidados formais definem-se como auxiliares de apoio às pessoas idosas que, na sua
maioria, não possuem qualificação profissional no campo específico em que atuam e que
são supervisionados por um técnico profissional. Por sua vez, para Zimmerman et al.
(2005), os prestadores de cuidados formais são fundamentais para a preservação da
qualidade de vida das pessoas idosas onde a relação entre a pessoa idosa e o cuidador
se apresenta como a característica central dessa qualidade. Já Rocha, Vieira, & Sena
(2008) definem como prestadores de cuidados formais, profissionais treinados para o
cuidado que contribuem significativamente para a melhoria da saúde das pessoas que
cuidam. Para Sequeira (2010), o prestador de cuidados formais é, portanto, um
profissional que requer habilidades tais como: identificar as necessidades da pessoa
idosa, saber distingui-las, lidar com as doenças e seus sintomas cognitivos ou, ainda,
problemas sociais, de personalidade ou familiares e contextuais. Além disso, o apoio nas
atividades básicas do quotidiano, como higiene e alimentação são tarefas que integram a
atividade profissional dos prestadores de cuidados formais de pessoas idosas (Sequeira,
2010).
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O trabalho realizado pelos prestadores de cuidados formais nem sempre é fácil, pois, de
acordo com Brown & Stetz (1999), o cuidado requer um esforço contínuo aos níveis
cognitivo, emocional e físico, muitas vezes não reconhecido e inadequadamente
recompensado.
Na investigação realizada por Barbosa, Cruz, Figueiredo, Marques & Sousa (2011),
concluiu-se que as principais dificuldades apresentadas pelos prestadores de cuidados
formais são: interação com as pessoas idosas, ignorância da doença, a falta de tempo e
de recursos humanos, o impacto emocional e físico, a dificuldade de organização, a
planificação das atividades e a interação com a família das pessoas idosas.
De acordo com Sequeira (2010), os elementos negativos associados ao processo de
cuidar são a sobrecarga e o stress, sintomas como tensão, frustração, isolamento,
depressão, ansiedade, fatores físicos e psicológicos, fadiga, raiva, conflito familiar, culpa,
mudanças emocionais, entre outros. Alguns autores destacam a predisposição desses
profissionais à exaustão emocional e às síndromes psicopatológicas (Azevedo, Loureiro,
Pereira & Cunha, 2010). Assim, e com o aumento de institucionalização de pessoas
idosas com demência, o cuidar dessas pessoas traz consequências para o cuidador, tais
como, níveis elevados de stress, sobrecarga física (Rolland et al., 2007) e insatisfação no
trabalho, que advêm da dependência do idoso, de distúrbios comportamentais como
discurso repetitivo, agitação, entre outras características da demência (Davison, McCabe,
Visser, Hudgoson & George, 2007; Kuske et al., 2009).
Miller (2004) refere-se ao ato de cuidar como uma questão tão complexa que o stress
que advém do mesmo afeta, inúmeras vezes, o sistema imunológico, o que se manifesta
no aparecimento de patologias graves.
O burnout apresenta-se como uma das formas de resposta ao stress e tem sido descrito
como uma condição psicológica que envolve uma resposta prolongada ao stress crónico
no trabalho (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). É um estado de exaustão física,
emocional ou mental, que ocorre quando um indivíduo duvida da sua própria
competência e do valor do seu trabalho (Freudenberger, 1974). O stress no trabalho tem
sido associado ao burnout por diversos pesquisadores (Hudek-Knezevic, Kalebić Maglica
& Krapić, 2011; Sharma, Sharp, Walker & Monson 2008; Hudek-Knezevic, Krapić &
Rajter, 2005). O desgaste do trabalho representa, assim, um perigo para a saúde mental
e física dos prestadores de cuidados formais (Borritz et al., 2010; Kim, Ji & Kao, 2011).
Investigações realizadas na área da violência reportam-se ao bullying como sendo,
geralmente, violência entre pares (Martins, 2005). Apesar de não existir uma tradução
consensual do conceito de bullying, há autores portugueses que se reportam ao mesmo
recorrendo às expressões: abusar de colegas, vitimizar, intimidar, violência na escola,

19

coação, agressão sistemática e intencional entre pares, entre outros (Sebastião, Alves &
Campos, 2003).
De acordo com Teixeira (2012), identificam-se diversas formas para ocorrer bullying no
local de trabalho, nomeadamente entre chefe e subordinado ou entre colegas, sendo
elas, de acordo com Araújo, McIntyre & McIntyre (2010): ameaça ao estatuto profissional;
excesso de trabalho; instabilidade no local de trabalho; ameaça à posição pessoal;
isolamento da pessoa.
Assim, o bullying laboral é, também, responsável por consequências graves quer a nível
físico quer a nível mental afetando, dessa forma, o desempenho profissional podendo
desencadear problemas psicológicos e psicossomáticos (Teixeira, Ferreira & Borges,
2016).
Segundo Saylers et al. (2014), os prestadores de cuidados formais têm sido objeto de
alguns estudos que demonstram que estes profissionais carecem de informação
importante em relação ao conhecimento, atitude e discernimento sobre as pessoas
idosas e as necessidades que estas apresentam. A heterogeneidade das pessoas
institucionalizadas, que necessitam de cuidados específicos diferenciados, requer uma
formação específica destes cuidadores, nomeadamente na área da demência, logo, a
necessidade de reforçar o apoio educacional aos prestadores de cuidados formais é uma
necessidade urgente, permitindo contribuir para a diminuição dos níveis de stress e
burnout desta classe profissional.
Assim, toda a intervenção e ação neste grupo profissional é decisiva tanto para o seu
bem-estar bem como para as pessoas idosas residentes nas instituições e suas famílias
(Zimmerman et al., 2005). Segundo Paulos (2010), esta intervenção deve focar dois
componentes: (i) Capacitação técnica: processo de envelhecimento, conceções de
saúde/doença, nutrição, higiene, locomoção, medicação, assistência à pessoa idosa
dependente, recursos sociais disponíveis; (ii) Treino comportamental: gestão de conflitos,
gestão do stress, estratégias de coping, técnicas de comunicação, princípios do trabalho
em equipa, estratégias de coping na morte e luto.
O Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC) da Direção Geral de Saúde
(DGS) para 2013/2017 (DGS, 2013) teve, em particular consideração, instrumentos
nacionais e produzidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e União Europeia (CE) no que concerne à saúde laboral.
O mesmo programa considera que a promoção da saúde deve ser mais estimulada no
local de trabalho, em especial através de dietas, atividade física e promoção da saúde
mental e familiar (DGS, 2013).
Barbosa et al. (2011) refere que os programas de formação desenvolvidos nos últimos
anos para cuidadores formais têm como foco principal a informação e a aquisição de
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conhecimentos e habilidades na temática da demência. No entanto, tópicos como stress
e sobrecarga emocional desses cuidadores permaneceram descurados, sem serem
abordados. Os mesmos autores enfatizam a necessidade de se desenvolverem
programas que visem a melhoria de estratégias que promovam o autocuidado e a gestão
de stress e sobrecarga emocional.
De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA,
2012), o ambiente de trabalho e a forma como o trabalho é organizado e gerido podem
ter efeitos na saúde mental dos trabalhadores. A mesma agência (EU-OSHA, 2012)
verificou que muitos riscos psicossociais do trabalho aumentam o risco de ansiedade,
depressão e esgotamento, sugerindo várias medidas para melhorar a promoção da
saúde mental no trabalho.
Assim, de acordo com o supracitado, o objetivo principal deste estudo é desenhar,
implementar e avaliar um programa de promoção de saúde mental para prestadores de
cuidados formais de pessoas idosas, de forma a promover a saúde mental em contexto
laboral.
De acordo com o que foi descrito, o desenvolvimento de programas que promovam a
saúde mental dos prestadores de cuidados formais é uma necessidade emergente em
Portugal, e o programa “StressadaMente” pretende contribuir nesta área.
Foram definidos como objetivos específicos: avaliar o stress, burnout, bullying e
satisfação com o trabalho manifestados pelos prestadores de cuidados formais a pessoas
idosas em quatro Centros de Dia com ou sem valência de Estrutura Residencial para
pessoas idosas, mais especificamente: conhecer a prevalência de stress em prestadores
de cuidados formais de pessoas idosas; conhecer a prevalência de burnout em
prestadores de cuidados formais de pessoas idosas; conhecer a prevalência de bullying
em prestadores de cuidados formais de pessoas idosas; avaliar a satisfação com o
trabalho dos prestadores de cuidados formais de pessoas idosas. Apresentam-se, ainda,
como objetivos específicos: desenhar um programa de promoção de saúde mental;
implementar o programa de promoção de saúde mental, pela investigadora, profissional
de enfermagem com Especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria, junto dos prestadores
de cuidados formais de pessoas idosas com base na definição de procedimentos de
implementação, para que os Centros de Dia com ou sem valência de Estrutura
Residencial para pessoas idosas possam oferecer apoio centrado na promoção da saúde
mental dos seus prestadores de cuidados formais; avaliar o impacto do programa de
promoção de saúde mental nos domínios do stress, burnout, bullying e satisfação laboral
e avaliar a satisfação com o programa de promoção de saúde mental.
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A tese apresenta-se dividida em três partes. Na Parte I apresenta-se a contextualização
teórica onde são abordados os temas do envelhecimento, políticas de apoio à terceira
idade, o prestador de cuidados formais e o ato de cuidar e suas dificuldades. São,
também, abordadas as temáticas de saúde mental e o prestador de cuidados formais no
que concerne aos riscos psicossociais, ao stress, burnout e bullying laborais, ao
envelhecimento e a enfermagem de saúde mental e psiquiatria, bem como programas de
promoção de saúde mental laboral. São, ainda, apresentados os objetivos geral e
específicos. Na Parte II é descrito o programa StressadaMente. A Parte III é dedicada à
investigação empírica, nomeadamente à metodologia e à apresentação dos resultados do
impacto/satisfação do programa de promoção de saúde mental para prestadores de
cuidados formais, seguido da discussão dos resultados. Por fim, apresentam-se as
principais conclusões do trabalho realizado e efetua-se uma análise a algumas limitações
verificadas ao longo da investigação, assim como, algumas considerações e
recomendações para eventuais estudos a realizar no futuro.
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO

CAPÍTULO I. ENVELHECIMENTO E O PRESTADOR DE CUIDADOS FORMAIS DA
PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA

1. ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é um fenómeno que desperta interesse há vários séculos e em
diversas áreas, tendo o conceito de envelhecimento sofrido diversas alterações ao longo
do tempo e evoluindo consoante as atitudes, crenças, cultura, conhecimentos e relações
sociais de cada época (Sequeira, 2010).
As pessoas envelhecem de formas únicas e distintas, dependendo de variados fatores
tais como o género, a etnia, a cultura e a sua vivência em zonas industrializadas, países
em desenvolvimento ou em zonas rurais ou urbanas (OMS, 1999).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002a), a definição da pessoa
idosa inclui os adultos com 65 ou mais anos nos países desenvolvidos e os adultos com
60 ou mais anos nos países em desenvolvimento, independentemente do género ou do
estado de saúde aplicável.
O envelhecimento é um processo fisiológico que, apesar de ter sido considerado durante
muito tempo como um processo evolutivo inalterável, sabe-se hoje que resulta da
interação de múltiplos fatores endógenos e exógenos que caracterizam a resposta
biológica adaptativa e determinam o seu papel individualmente (OMS, 1998; Oliveira et
al., 2010), fatores esses que, de acordo com a sua variabilidade e interação com a
componente genética de cada pessoa, condicionam os diferentes processos de
envelhecimento (OMS, 1998; Oliveira et al., 2010).
A organização Pan-Americana (OPAS) define envelhecimento como “um processo
sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal e não patológico de detioração
de um organismo maduro, próprio de todos os membros de uma espécie, de maneira que
o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao stress do meio ambiente e, portanto,
aumente sua possibilidade de morte” (OPAS, 2003).
As alterações que constituem e influenciam o envelhecimento envolvem, para além das
perdas biológicas, outras mudanças significativas. Essas mudanças incluem mudanças
nos papéis e posições sociais e na necessidade de lidar com perdas de relações
próximas. Em resposta, os adultos mais velhos tendem a selecionar metas e atividades
em menor número, mas mais significativas, e otimizar as suas capacidades através de
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práticas e novas tecnologias, bem como compensar as perdas de algumas habilidades
encontrando outras formas de realizar tarefas (Baltes, Freund & Li, 2005).
Assim, o envelhecimento deve ser compreendido como um processo natural, dinâmico,
progressivo e irreversível que acompanha o ser humano desde o seu nascimento até à
sua morte, sendo um fenómeno pessoal e de variabilidade individual, associado a um
conjunto de alterações biológicas, psicológicas, sociais e espirituais que se processam ao
longo do ciclo vital (Jacob, 2013; Sequeira, 2010).
Em 2012 foi celebrado o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
Gerações, que visava combater a discriminação com base na idade e promover a
sustentabilidade entre gerações, incentivando os países a promoverem o envelhecimento
ativo atuando no domínio do emprego, participação social e autonomia. Assim, tal como
podemos encontrar na Decisão nº 940/2011/UE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 14 de setembro de 2011., p.246, “uma resposta fundamental a esta rápida mudança
na pirâmide etária consiste em promover a criação de uma cultura de envelhecimento
ativo ao longo da vida, garantindo assim que a população com perto de sessenta anos ou
mais, em rápido crescimento, que, em geral, é mais saudável e mais instruída do que a
de qualquer outro grupo etário precedente do mesmo tipo, tenha boas oportunidades de
emprego e de participação ativa na vida social e familiar, nomeadamente através de
atividades de voluntariado, da aprendizagem ao longo da vida, da expressão cultural e do
desporto”. Portugal associou-se a esta iniciativa através da Resolução do Conselho de
Ministros 61/2011, de 22 de dezembro.
A OMS (2002a, p.12) define envelhecimento ativo como o processo de “otimização das
possibilidades de saúde, de participação e de segurança, a fim de aumentar a qualidade
de vida durante a velhice”. A nível individual, o envelhecimento ativo objetiva dotar as
pessoas de uma tomada de consciência acerca do poder e controlo que têm na sua vida,
através de mecanismos adaptativos, de aceitação e de autonomia (Ribeiro & Paúl, 2011).
O envelhecimento da população deve assim ser encarado como uma oportunidade de
criação de políticas públicas de proteção social adequadas e o redimensionamento da
saúde e do apoio, que promovam um envelhecimento bem-sucedido, incentivem a
coesão e interação familiar e defendam o idoso de negligência, de más práticas e de
violência (Sequeira, 2010).

1.1.

Envelhecimento demográfico em Portugal

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019b), em Portugal, a esperança
média de vida à nascença, foi estimada em 80,80 anos, sendo 77,78 anos para os
homens e 83,43 anos para as mulheres no período 2016-2018. Estes valores
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representam, relativamente a 2015-2017, um aumento de 0,48 meses para os homens e
de 0,24 meses para as mulheres, refletindo um abrandamento em relação ao triénio
2015-2017 em que se observaram aumentos de 1,56 e 0,96 meses, respetivamente, para
homens e mulheres. Assim, no espaço de uma década, verificou-se um aumento de 2,06
anos de vida para o total da população, 2,29 anos para os homens e 1,62 anos para as
mulheres (INE, 2019b).
Em Portugal, sendo considerada uma sociedade envelhecida, podemos assistir ao
aumento do envelhecimento demográfico. Face a 2016, em 2018 a população com idade
igual ou superior a 65 anos aumentou para 2 213 274 pessoas (+36 634), representando
21,5% da população total e, a população mais idosa (idade igual ou superior a 85 anos)
foi estimada em 297 538 (+11 922) (INE, 2018). A população com 65 ou mais anos de
idade residente em Portugal poderá passar de 2,1 para 2,8 milhões de pessoas, entre
2015 e 2080, passando de 147 para 317 pessoas idosas por cada 100 jovens (INE,
2017).
As estatísticas acima descritas resultam de diversos fatores, nomeadamente dos avanços
tecnológicos e médicos, do incremento do acesso aos cuidados de saúde, da extensão
dos sistemas de proteção social e da mudança nos hábitos alimentares (Cabral, Ferreira,
Silva, Jerónimo & Marques, 2013; Pocinho, 2014).
A dinâmica populacional faz, assim, antever uma sociedade futura cada vez mais
envelhecida, com diversas implicações económicas, sociais e de saúde (Almeida, 2012;
INE, 2009).

2. POLÍTICAS DE APOIO À PESSOA IDOSA

De acordo com Jacob (2012), a sociedade deve estar preparada para dar resposta às
necessidades da população idosa através da promoção da inclusão e integração social
dando respostas sociais e equipamentos de apoio social.
Em Portugal, a partir de finais da década de 70 e até 1995 as instituições criadas eram
orientadas pelos princípios da prevenção da dependência e da integração da pessoa
idosa na comunidade (Gomes, 2010), caracterizando-se assim a evolução da política da
terceira idade, pela implantação dos Centros de Dia, Centros de Convívio, Centros de
Noite, do Apoio Domiciliário e outros programas que tentam articular o apoio social e o
apoio de saúde (Veloso, 2011).
Assim, em 1979 é reconhecido o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS), tendo sido publicado, em 1983, o Estatuto das IPSS que vigora
atualmente, com as respetivas alterações posteriores (Decreto-lei n.º 119/83, de 25 de
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fevereiro). As IPSS são consideradas instituições privadas sem fins lucrativos, com
utilidade pública.

Para dar cumprimento às normas da União Europeia, foi criado em Portugal, em 2001, o
Plano Nacional para a Inclusão (PNAI), através da Resolução do Conselho de Ministros
(2001) n.º 91/2001, de 6 de Agosto.
Em 2006 foi elaborado um novo PNAI (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,
2006), para 2006-2008, onde foram concretizados os seguintes Programas e Ações
dirigidos preferencialmente às pessoas idosas:


Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES);



Programa de Apoio ao Investimento em Equipamentos Sociais (PAIES);



Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas;



Complemento Solidário para Idosos (CSI);



Rede de Cuidados Continuados Integrados.

A Constituição da República Portuguesa (2005) refere, relativamente à população idosa,
no artigo 72º, que esta “tem direito à segurança económica e a condições de habitação e
convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e
superem o isolamento ou a marginalização social”.
Assim, em 2006 é criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI),
que presta cuidados continuados de saúde ou apoio social, bem como cuidados
paliativos às pessoas em situação de dependência (decreto-lei n.º 101/2006, de 6 de
junho).
Em 2010 são criadas as “unidades e equipas de cuidados continuados integrados de
saúde mental, destinado às pessoas com doença mental grave de que resulte
incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência,
independentemente da idade” (decreto-lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, n.º 1, art.º 1º).
A Carta Social (GEP, 2015, p.36) refere que “a Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas (ERPI), o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário para idosos (SAD)
consistem nas principais respostas sociais, no âmbito da RSES, dirigidas às Pessoas
Idosas. Para além da satisfação das atividades da vida diária (AVD) e das atividades
instrumentais da vida diária (AIVD) dos utentes, as respostas destinadas a esta
população-alvo visam a promoção, a inclusão e a participação na comunidade,
independentemente do maior ou menor grau de autonomia/dependência do idoso e este
se encontrar a residir na sua habitação ou numa instituição”.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OECD, 2017), Portugal foi um dos países onde os cuidados de longa duração em casa
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mais aumentaram nos últimos dez anos mostrando-se fundamental a evolução e
adaptação das políticas de apoio à pessoa idosa face a esta realidade.

2.1.

Institucionalização

De acordo com Paúl (1997, p.25) “o envelhecimento é visto como uma trajetória gradual,
descendente, com declínio do funcionamento psicológico e cognitivo, falta de controlo
sobre o corpo, uma experiência cumulativa de aumento da vulnerabilidade social e
emotiva, um sentimento de desânimo, e perda de controlo do meio psicológico”.
As pessoas idosas nos seus últimos anos de vida vivem cada vez mais sós (20,1%), em
casal (38%), isoladas ou institucionalizadas (Cabral et al., 2013).
Como afirma Guedes (2012, p. 16), “…as modificações nas estruturas económicas,
sociais e familiares que limitam a capacidade de acompanhar e cuidar das gerações mais
velhas implicam a restruturação de toda a organização social e das relações entre as
gerações.”
Verifica-se, assim, a necessidade de recorrer à institucionalização em estruturas
residenciais para pessoas idosas ou centros de dia, uma vez que a relação entre o
envelhecimento e a dependência se traduz numa maior procura de apoio formal
devidamente capacitado e qualificado para este tipo de prestação de serviços (Saraiva,
2011; Ferreira, 2012).
De acordo com a Legislação Portuguesa (despacho normativo 12/98 de 25 de Fevereiro),
um Lar de Idosos é um estabelecimento onde são desenvolvidas atividades de apoio
social a pessoas idosas, através de alojamento coletivo, de utilização temporária ou
permanente, de fornecimento de alimentação, de cuidados de saúde, de higiene e
conforto, fomentando o convívio e proporcionando a animação social e a ocupação dos
tempos livres dos utentes. Em 2012, através do Ministério da Solidariedade e da
Segurança Social, foi publicada nova legislação sobre os lares de idosos (Portaria
67/2012 de 21 de Março) alterando a denominação para Estruturas Residenciais.
O Centro de Dia é a resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na
prestação de um conjunto de serviços, que funcionam durante o dia e que ajudam a
manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar durante mais tempo (GEP, 2011).
Embora a institucionalização seja, normalmente, rejeitada e encarada com algum receio
pela maioria das pessoas idosas, existem famílias que, por motivos financeiros,
emocionais, ou outros, não têm capacidade de cuidar dos seus familiares e, embora
possa ser considerada negativa, a institucionalização pode, muitas vezes, promover uma
maior sensação de segurança (Pimentel, 2001). Assim, a pessoa idosa poderá encarar a
institucionalização como uma sensação de segurança sempre que a sua escolha pela
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institucionalização resultar de perdas na autonomia da pessoa idosa, perda de cônjuge,
carências de apoio social, isolamento ou vivências habitacionais negativas (Pimentel,
2001).

3. PRESTADOR DE CUIDADOS FORMAIS

De acordo com os autores Paúl & Fonseca (1999), a pessoa que cuida do idoso designase de cuidador, fazendo distinção entre dois tipos de cuidadores, os formais e os
informais. Os cuidadores informais podem subdividir-se em cuidadores primários e
cuidadores secundários em função do grau de envolvimento dos cuidados prestados
(Martín, 2005). O cuidador primário é o responsável pela prestação de cuidados
responsabilizando-se por supervisionar, orientar e cuidar da pessoa idosa que necessita
de cuidados. O cuidador secundário é a pessoa que ajuda ocasionalmente ou
regularmente na prestação de cuidados não tendo a responsabilidade de cuidar
(Sequeira, 2010).
Em Portugal, o aumento de casos de pessoas idosas em situação de dependência faz
emergir um novo fenómeno na sociedade, que se refletiu na criação de um novo grupo
profissional, os cuidadores formais (Casado & López, 2001).
Assim, podemos encontrar na literatura científica distintos conceitos para o prestador de
cuidados formais também podendo ser denominado de cuidador formal de pessoas
idosas ou ajudantes de ação direta, entre outros, que, na presente investigação será
citado como prestador de cuidados formais. Para Gordilho et al., define-se como cuidador
aquele que, sendo “membro da família ou não, com ou sem remuneração, cuida do idoso
no exercício das suas atividades diárias tais como alimentação, higiene pessoal,
medicação de rotina, acompanhamento aos serviços de saúde, excluídas as técnicas ou
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas (…)” (Gordilho et
al, 2000, p.48). Por outro lado, para Sequeira (2010, p.156), o cuidador formal define-se
como “o prestador de cuidados que recebe uma remuneração e que tem competências
para trabalhar com idosos em situação de dependência, fazendo a ligação entre a família,
o utente e a instituição”. Para Vicente & Oliveira (2011), em Portugal os cuidadores
formais de pessoas idosas exercem a sua função, habitualmente, em lares de idosos,
serviços de apoio domiciliário e centros de dia, designando-se, habitualmente, como
ajudantes de ação direta.
Assim, e de acordo com Decreto-Lei 414/99 (p.6970-6971), artº 4, “ao ajudante de ação
direta compete trabalhar diretamente com pessoas idosas, quer individualmente, quer em
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grupo, tendo em vista o seu bem-estar, pelo que, de acordo com a programação
previamente determinada, executa a totalidade ou parte das seguintes tarefas:
a) Recebe os utentes e faz a sua integração ao longo dos primeiros dias de estadia,
indicando-lhes os locais que estarão ao seu dispor na sua vivência diária (quarto,
enfermaria, salas de estar, refeitório, espaços livres, jardins, etc.);
b) Executa tarefas várias relacionadas com a alimentação, quer nos quartos, quer
nas salas de refeição, recebendo os carros que previamente enviou para a
cozinha, com as marmitas e outros apetrechos, empratando os alimentos segundo
as dietas prescritas pelo dietista e tendo em atenção as quantidades face aos
hábitos alimentares dos utentes;
c) Assegura a sua alimentação regular, auxiliando-os nos seus movimentos,
incentivando-os diretamente quando necessário, tendo em atenção fatores vários,
como a mobilidade e o cansaço;
d) Após a refeição, recolhe as marmitas e outros utensílios e, eventualmente, lava-os
na copa de modo a manter as melhores condições de higiene e evitar transmissão
de doenças;
e) Presta cuidados de higiene e conforto aos utentes, lavando-os, quer deitados,
quer nas casas de banho, tendo em atenção o seu estado físico/psíquico e outras
características individuais e sociais, podendo, eventualmente, aplicar cremes
medicinais, pó de talco e executar pensos simples;
f) Substitui as roupas de cama e o vestuário, acondicionando-os para posterior
transporte em carro para a lavandaria;
g) Controla e entrega na lavandaria as roupas sujas;
h) Faz a gestão dos stocks das roupas de cama e da casa de banho dos utentes,
requisitando-as com a devida antecedência, tendo em atenção as características
destes, o tempo e outros fatores;
i) Recebe e controla na lavandaria as roupas lavadas de acordo com a requisição e
arruma-as devidamente nos roupeiros da respetiva enfermaria;
j) Requisita, recebe, controla e distribui os artigos de higiene e conforto dos utentes;
k) Procede ao acompanhamento diurno e noturno dos utentes, dentro e fora dos
serviços e estabelecimentos, guiando-os, auxiliando-os, estimulando-os através
da conversação, detetando os seus interesses e motivações e participando na
ocupação de tempos livres;
l) Acompanha-os nas idas e vindas aos hospitais ou outros centros de tratamento;
m) Colabora na montagem das exposições dos trabalhos dos utentes, na venda dos
respetivos trabalhos, bem como nas decorações aquando de festas;
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n) Colabora na compra de vestuário, calçado e outros utensílios de uso, escolhendo
ou dando informações sobre as características dos utentes (físicas, psíquicas e
sociais);
o) Ajuda a fazer as malas, assegurando que detenham roupas e utensílios pessoais
nas quantidades necessárias para o período de ausência;
p) Providencia pela manutenção das condições de higiene e salubridade dos
quartos, corredores e salas de lazer;
q) Mantém em bom estado de conservação o material a seu cargo;
r) Pode, por vezes, administrar medicamentos, nas horas prescritas e segundo
instruções recebidas”.

Ribeiro, Ferreira, Ferreira, Magalhães & Moreira (2008) defendem que os cuidadores têm
um papel importante em auxiliar as pessoas idosas nas adaptações físicas e emocionais
necessárias para o autocuidado.
Embora denominados de prestadores de cuidados formais, em Portugal, muitos dos
cuidadores que desempenham funções em lares de pessoas idosas são pessoas com
baixa escolaridade e pouca formação especializada (Barbosa et al., 2011).
Num estudo realizado por Colomé et al. (2011), o prestador de cuidados formais foi
descrito como sendo maioritariamente do sexo feminino, casado, com idade entre os 40 e
49 anos e com baixa escolaridade. Carneiro, Pires, Filho & Guimarães (2009), no seu
estudo, referem uma idade média de 38 anos para os cuidadores e de tempo de serviço
de aproximadamente 7 anos na função e, em geral, com baixa escolaridade e reduzida
oferta de formação por parte da instituição onde trabalham, o que compromete a
qualidade da execução das suas funções de cuidador.
Ferreira (2012), na sua investigação realizada num lar de pessoas idosas em Portugal,
aponta como principal razão “de escolha” desta profissão a necessidade de conseguir
emprego, isto a par com a experiência anterior de cuidado a pessoas idosas, como fator
motivacional da escolha.

3.1.

O ato de cuidar e suas dificuldades

Dependendo das características do cuidador, de fatores socioculturais e das
necessidades do alvo de cuidados, as funções do cuidador, das mais simples às mais
complexas, podem tornar-se numa fonte de stress para o cuidador (Cardoso, Vieira, Ricci
& Mazza, 2012).
Assim, uma das dificuldades mais reportada pelos cuidadores, no desempenho das
funções que lhes compete, é a falta de tempo associada à escassez de recursos

30

humanos e à necessidade de cumprimento de horários (Miguel, Pinto & Marcon, 2007;
Ribeiro, Ferreira, Magalhães, Moreira, Ferreira, 2009; Barbosa et al., 2011). Muitos
cuidadores referem, também, a negligência do seu bem-estar devido à elevada exigência
de esforço físico, que muitas vezes resulta em lesões e problemas de saúde física, sendo
também referida a falha na distribuição de tarefas bem definidas (Barbosa et al., 2011;
Colomé et al., 2011). A falta de formação é assumida como outra das dificuldades do
desempenho dos cuidadores formais, principalmente na área de patologias específicas, o
que leva a incertezas no que concerne à qualidade dos cuidados prestados pelos
cuidadores (Barbosa et al., 2011; Colomé et al., 2011).
Todas estas dificuldades, acrescida da dependência física e psicológica da pessoa idosa,
são, frequentemente, promotores de elevados níveis de stress e insatisfação no trabalho
(Pinto et al., 2009).
É de considerar, também, um aumento de stress dos cuidadores formais relativamente a
medidas tomadas pela instituição ao nível do seu funcionamento e política de recursos
humanos (Cocco, 2010) e, ainda, dificuldades no relacionamento com os familiares dos
utentes, quando estes não são colaborantes ou se mostram renitentes em estabelecer
uma relação (Barbosa et al., 2011).
O cuidar de pessoas idosas acarreta desafios, especialmente quando a pessoa idosa
apresenta alguma demência. Assim, de acordo com Barbosa et al. (2011), os cuidadores
formais de pessoas idosas com demência apresentam como principais dificuldades: a
interação com o utente, o desconhecimento da doença, a falta de tempo e de recursos
humanos, o impacto emocional e físico, a dificuldade de organização, o planeamento de
atividades e a interação com a família dos utentes.
A preocupação com a forma com que o envelhecimento e as patologias associadas
podem ter consequências nos seus cuidadores é uma preocupação cada vez maior,
devido à sua grande exigência, espelho disso apresenta-se a definição de cuidados
clínicos em demência como “preservar, pelo máximo tempo possível, as competências
físicas e funcionais, reduzir a frequência, gravidade e impactos adversos dos sintomas
comportamentais e neuropsiquiátricos, sustentando a melhor saúde geral possível,
reduzindo os riscos para a saúde e segurança e melhorando o bem-estar, habilidade e
conforto do cuidador dos pacientes com demência em parceria com prestadores de
cuidados de saúde” (Alzheimer’s Disease International, 2016, p.8).
Ainda de acordo com a Alzheimer’s Disease International (ADI) (2013), foram metaanalisados 93 estudos que compararam sintomas de depressão entre cuidadores e não
cuidadores tendo-se verificado níveis significativamente maiores de sintomas entre
cuidadores, sendo que esta diferença foi acentuada para os estudos que se
concentraram exclusivamente em cuidadores de idosos demenciados.
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As exigências do trabalho, o baixo reconhecimento social, a existência de conflitos
interpessoais e as fracas estratégias de coping são outras das dificuldades sentidas pelo
prestador de cuidados formais (Azevedo et al., 2010). De acordo com Figueiredo (2007),
ser cuidador implica um elevado gasto de tempo e energia e um conflito com o
desempenho de outros papéis nomeadamente pessoais, familiares e sociais, conduzindo,
muitas vezes, à exaustão, ansiedade e stress.

4. SAÚDE MENTAL E O PRESTADOR DE CUIDADOS FORMAIS

O cuidado dispensado ao idoso transforma-se, na maioria das vezes, numa tarefa difícil e
complexa, onde os sentimentos de angústia, insegurança e desânimo são uma realidade
vivida pelos prestadores de cuidados (Ribeiro et al., 2009).
O cansaço, o stress, a preocupação, a ansiedade, o aparecimento de sintomas/doenças
e as mudanças no seu quotidiano e autoestima são os sintomas apresentados por quem
cuida diariamente de pessoas idosas (Colomé et al., 2011).

4.1.

Saúde mental e riscos psicossociais

Atualmente verifica-se um aumento de interesse pelos riscos psicossociais no trabalho,
bem como pelas queixas psicológicas relatadas pelos profissionais que cuidam de
pessoas idosas (Cocco, 2010; Cabral, 2011), nomeadamente cansaço, stress, ansiedade
depressão, sentimentos de angústia, insegurança e desânimo (Ribeiro et al., 2009).
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) os fatores psicossociais no trabalho podem
ser definidos como os “fatores que, influenciando a saúde e o bem-estar do indivíduo e
do grupo, derivam da psicologia do indivíduo e da estrutura da função da organização do
trabalho e incluem aspetos sociais, tais como as formas de interação no seio dos grupos,
aspetos culturais, tais como os métodos tradicionais de resolução de conflitos, e aspetos
psicológicos, tais como as atitudes, as crenças e os traços de personalidade” (OMS,
1981, p.4).
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) refere que os fatores psicossociais no
trabalho consistem em “interações do ambiente de trabalho, do conteúdo, a natureza e
das condições de trabalho, por um lado, e as capacidades, as necessidades, os
costumes, a cultura e as condições de vida dos trabalhadores fora do trabalho, por outro
lado, sendo que estes fatores são suscetíveis de influenciar a saúde, o rendimento e a
satisfação no trabalho” (OIT, 1986, p. 3).
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Para a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), os riscos
psicossociais entendem-se como os “aspetos relativos ao desenho do trabalho, assim
como à sua organização e gestão e aos seus contextos sociais e ambientais, que têm o
potencial de causar danos de tipo físico, social ou psicológico” (EU-OSHA, 2005, p.14),
ou seja, a gestão desfavorável e o contexto social negativo no local de trabalho resultam
em riscos psicossociais associados às consequências psicológicas, físicas e sociais
adversas (EU-OSHA, 2014a).
O prestador de cuidados formais está constantemente em contacto direto e contínuo com
pessoas que estão numa situação de dependência e grande vulnerabilidade física, social
e cognitiva (Cocco, 2010; Cocco, Gatti, Mendonça Lima & Camus, 2003; Zamora &
Sánchez, 2008).
A institucionalização da pessoa idosa apresenta-se como a única alternativa quando as
capacidades cognitivas e motoras estão comprometidas e a família não consegue dar
resposta aos cuidados e exigências a que a pessoa e sua patologia obrigam. Logo, o
cuidar de pessoas idosas, principalmente demenciadas, traz consequências para o
cuidador formal, designadamente elevados níveis de stress, sobrecarga física (Rolland et
al., 2007) e insatisfação laboral nos cuidados formais, que derivam da dependência das
pessoas idosas, dos distúrbios comportamentais tais como discurso repetitivo, da
agitação, entre outras características da demência (Davison et al., 2007; Kuske et al.,
2009).
O conceito burnout apresenta-se bastante recorrente na área da prestação de cuidados,
verificando-se a sua ocorrência em profissionais que exercem funções em contato
constante com pessoas doentes e, eventualmente, com a sua morte (Cocco, 2010). Logo,
os prestadores de cuidados formais, encontram-se, assim, predispostos ao aparecimento
desta síndrome (Evers, Tomic & Brouwers, 2001).
A ansiedade e a depressão do prestador de cuidados formais são mais prováveis quanto
maior a dependência física e as perdas a nível mental do utente, assim como o baixo
apoio social e o tempo que se exerce a tarefa (Serrano, 2003, citado por Paulino, Duarte,
Brito, Degaki & Schwartz, 2009).
Por outro lado, a relação estabelecida entre cuidador-idoso-família é importante em
questões de qualidade de vida laboral e, como tal, fator de proteção para o aparecimento
de situações de stress no cuidador, uma vez que, de acordo com Paulino et al. (2009),
cuidadores que não se envolvem emocionalmente com as pessoas idosas e com os seus
familiares apresentam valores ligeiramente superiores de stress em comparação com
aqueles que possuem um maior envolvimento com o idoso e com a sua família.
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4.2.

Stress, burnout e bullying laborais

O aumento, cada vez mais crescente, do número de pessoas idosas que se encontram
dependentes e portadoras de demências e doenças crónico-degenerativas, vai ao
encontro

do

interesse

e

investimento

em

estudos

científicos

na

área

da

geriatria/gerontologia, mais especificamente sobre o cuidado e os cuidadores dessa
mesma área (Sousa, 2011).
Os dados publicados acerca de riscos psicossociais na Europa, concluíram que 25% dos
trabalhadores referem sofrer de stress no trabalho durante a maior parte ou a totalidade
do seu horário laboral, e uma percentagem idêntica indica que o trabalho afeta
negativamente a sua saúde (EU-OSHA Eurofound, 2014b).
Para Santos (2010) o stress pode ocorrer em qualquer pessoa, sendo que, quando este
se refere especificamente à ocupação laboral desempenhada, é designado por stress
ocupacional ou profissional. Gomes, Cabanelas, Macedo, Pinto & Pinheiro (2008)
defendem que o stress laboral ocorre quando os trabalhadores percecionam os seus
recursos como diminutos para enfrentar as exigências desencadeadas pela sua atividade
laboral.
O stress ocupacional é definido como as respostas físicas e psicológicas, consideradas
uma ameaça para o indivíduo, que ocorrem quando os requisitos de um trabalho não são
compatíveis com as capacidades, recursos ou necessidades do trabalhador, podendo
levar à doença ou à lesão física ou psicológica da pessoa (Steven, 2005).
Visser, Smets, Oort & Haes (2003), afirmam que os fatores individuais, organizacionais e
interpessoais são os aspetos que se relacionam diretamente com a manifestação do
stress ocupacional.
De acordo com Maslach (2006) quando as respostas da pessoa perante o stress não são
adequadas, esta poderá desenvolver alguns sintomas negativos ao nível da saúde física
e mental acabando por se refletir a nível organizacional.
Os prestadores de cuidados formais exercem funções junto de pessoas debilitadas e
vulneráveis, o que por si só, poderá desencadear elevados níveis de stress pessoal e
profissional. Assim, o seu trabalho é entendido, física e mentalmente, como stressante, o
que os torna vulneráveis a doenças relacionadas com o stress ocupacional (Mendes,
2010).
Para Maslach (1998, 2006), o stress ocupacional afeta uma grande percentagem de
trabalhadores no mundo industrializado, podendo originar o burnout que pode ser
concetualizado como a fase final do stress profissional crónico, apresentando três
dimensões: a exaustão emocional, despersonalização e diminuída realização pessoal.
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Assim, os profissionais começam por sentir-se esgotados, manifestando, de seguida,
uma atitude negativa e desumanizada face ao contexto laboral e aos colegas de trabalho,
sentindo-se frustrados e sem motivação profissional avaliando de forma negativa o seu
desempenho profissional (Monteiro, Queiróis & Marques, 2014).
Para Queirós, Rodrigues & Silva (2009) o stress ocupacional e o burnout são vistos,
atualmente, como um problema psicossocial, que, devido à severidade das suas
consequências individuais e organizacionais, deixam a comunidade científica e as
entidades organizacionais preocupadas.
No que concerne à definição de burnout este é visto como resposta/ resultado ao stress
profissional, das exigências ambientais e da discrepância entre exigências e recursos
tendo consequências a diferentes níveis, quer individual e organizacional (Gonçalves,
2013), ou seja, o burnout apresenta implicações não só ao nível da saúde física como
também ao nível da saúde mental, assim como na organização onde o profissional está
inserido (Gil-Monte, 2009).
Originalmente, Maslach e Jackson (1986) conotaram a Síndrome de Burnout como sendo
própria e exclusiva dos profissionais de ajuda, e as suas dimensões foram definidas por
exaustão emocional, despersonalização e perda da realização pessoal, que se traduziam
numa crise na sua relação com o trabalho. Por sua vez, Neto, Areosa, & Arezes (2014),
referem que o burnout tende a ocorrer num contexto onde os recursos que o trabalhador
possui não se mostram suficientes para fazer face às exigências da tarefa, principalmente
se essas tarefas implicam cuidar de outras pessoas.
Neste sentido, têm vindo a ser realizados estudos em Portugal sobre o burnout nos
prestadores de cuidados formais, de forma a caracterizar este grupo profissional,
avaliando os seus níveis de burnout e identificando variáveis preditores deste fenómeno,
nomeadamente a empatia e o engagement (Monteiro, Queirós, & Marques, 2014).
A síndrome de burnout apresenta-se como um problema de saúde ocupacional com
grande impacto na saúde dos profissionais e que, de acordo com Castanheira (2013),
acarreta consequências negativas ao nível da perda de qualidade no trabalho executado,
levando ao absentismo e originando procedimentos negativos para com os que o
rodeiam, afetando os que dependem da sua prestação de cuidados, os colegas de
trabalho e a instituição.
Para Schaufeli & Bakker (2004), o burnout é, sobretudo, predito pelas exigências do
trabalho e pela falta de recursos no trabalho.
De acordo com Maslach (1999) a exaustão emocional caracteriza-se por:
 Sentimentos de desgaste e esgotamento dos recursos emocionais;
 Despersonalização/cinismo

referente

à

adoção

de

atitudes

negativas

e

distanciadas face ao trabalho;
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 Falta de realização pessoal em que o indivíduo tem sentimentos de incompetência
e profissional.

Relativamente às consequências do burnout estas não se centram unicamente nos
indivíduos, abarcando, também, as organizações e que, de acordo com Gonçalves
(2013), são inúmeras as referências destas na literatura, nomeadamente:
 Relações significativas e negativas entre burnout e satisfação laboral;
 Aumento do absentismo;
 Intenção de abandono da organização;
 Deterioração da qualidade de serviço;
 Aumento do número de erros e acidentes de trabalho.

Por sua vez, o bullying em contexto laboral tem vindo a ganhar dimensão, reconhecendose como um fenómeno com consequências negativas ao nível individual, organizacional e
social (Araújo et al., 2010).
Apesar de não existir uma definição universal de bullying, a definição mais difundida na
comunidade científica é a apontada por Olweus que define o bullying como a deliberada e
repetida exposição, ao longo do tempo, a ações negativas - contactos físicos, verbais e
sociais - por parte de uma pessoa ou grupo de pessoas, com estatuto mais elevado ou
com mais força do que a vítima que é percecionada como sendo incapaz de se defender
(Olweus, 1993).
A OMS define a violência como "o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou
reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que
resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano
psicológico, mal-desenvolvimento ou privação” (OMS, 2002b, p.15).
Embora a maioria dos estudos publicados incidam sobre o bullying escolar, assistimos,
na atualidade, à operacionalização do fenómeno não só em termos da relação entre
pares no meio académico, mas também, no meio laboral, prisional, tecnológico, na
orientação sexual e de cuidadores formais (Monks, & Coyne, 2011).
O bullying laboral adota uma diversidade de formas e causas, sendo que, no seu nível
mais básico, trata-se do maltrato sistemático de um colega, subordinado ou superior
hierárquico que, continuado, poderá causar problemas de natureza social, psicológica e
psicossomática na vítima (Cooper, Einarsen, Hoel & Zapf, 2011).
De acordo com Teixeira, Ferreira, & Borges (2016) o bullying no local de trabalho é
responsável por graves consequências na saúde mental e física dos intervenientes e,
consequentemente, o desempenho dos profissionais é afetado podendo levar a
problemas do foro psicológico e psicossomático.
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Assim, os comportamentos de bullying são uma ameaça para a segurança e bem-estar
no local de trabalho (Teixeira et al., 2016), e estes tomam a forma de abuso verbal,
condutas ou comportamentos que são humilhantes, ameaçadoras ou intimidantes e
formas de sabotagem que impedem a realização do trabalho (Namie & Namie, 2009).

4.3.

Programas de promoção de saúde mental laboral

A saúde mental pode ser definida como um “estado de bem-estar em que o indivíduo tem
perceção do seu próprio potencial, consegue lidar com o stresse diário, trabalhar
produtivamente e contribuir para a sua comunidade” (OMS, 2014, p.2).
Em Portugal, a formação dos cuidadores relativamente aos aspetos da demência é
insuficiente e, de acordo com Kuske et al. (2009), cerca de 60% das pessoas idosas
institucionalizados apresentam um quadro demencial, sendo que, a maioria dos
cuidadores formais não possuem uma formação específica para o cuidado ao idoso com
demência. Contudo, referem terem competências adquiridas através da experiência de
que são detentores e da interação estabelecida com aqueles que prestam serviço em
Instituições para pessoas idosas há mais tempo (Barbosa et al., 2011).
Barbosa et al. (2011) refere que, na última década, o desenvolvimento de programas de
formação para os cuidadores formais apenas se centra na informação e aquisição de
conhecimentos e competências em relação à situação da demência, desvalorizando o
stress e a sobrecarga emocional destes cuidadores, apontando para a necessidade de
desenvolvimento de programas que visem o desenvolvimento de estratégias que
promovam o autocuidado e a gestão de stress e sobrecarga emocional.
Se por um lado o ambiente de trabalho pode ser benéfico para a saúde mental (de
inclusão social, estatuto e identidade, e estruturando a ocupação do tempo), por outro, a
OSHA verificou que muitos riscos psicossociais do trabalho aumentam o risco de
ansiedade, depressão e esgotamento. A mesma Agência sugere diversas abordagens
que são sistematicamente adotadas quando se tomam medidas para melhorar a
promoção da saúde mental no trabalho, nomeadamente, e indo ao encontro da presente
proposta de projeto:


“ «Círculos de saúde» para detetar e debater problemas e para encontrar
soluções com base na participação dos trabalhadores;



Definição de políticas em matéria de saúde mental e questões relacionadas,
como a violência e o assédio no trabalho, ou integração das questões da saúde
mental na política geral de segurança e saúde no trabalho da empresa;
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Organização da formação destinada aos gestores sobre como reconhecer os
sintomas de stress nos trabalhadores e como encontrar boas soluções para
reduzir esse stress;



Realização de um inquérito aos trabalhadores, com questionários anónimos, para
descobrir o que os preocupa no trabalho;



Avaliação das medidas e programas implementados com base nas reações dos
trabalhadores;



Cursos/formação destinados aos trabalhadores sobre os modos como podem
enfrentar situações que lhes provocam stress” (Agência Europeia para a
Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA, Facts 102, 2012).

Os programas de formação para cuidadores, que englobam a aquisição de competências
e conhecimentos, são cada vez mais postos em prática, porém, o stress e a sobrecarga
emocional do cuidador são desvalorizados, o que quer dizer que, “programas que
integram informação e suporte emocional são os mais eficazes na melhoria das
competências dos cuidadores formais e da qualidade dos cuidados prestados” (Davison
et al., 2007). Assim, uma abordagem psicoeducativa, associada a uma abordagem de
reabilitação, focada na maximização das capacidades do idoso com demência e na
interação idoso-cuidador é determinante para a promoção e manutenção da mobilidade,
da funcionalidade e da estimulação das pessoas idosas (Oswald, Gunlmann &
Ackermann, 2007), e para a diminuição da sobrecarga física e psicológica dos cuidadores
formais (National Collaborating Centre for Mental Health [NCCMH], 2007).
Assim, no âmbito dos cuidados prestados pelos cuidadores formais devem considerar-se
as “estratégias a usar na gestão do stresse e a gerir as emoções […] traduzindo-se numa
melhoria dos cuidados prestados e uma maior satisfação nos cuidadores formais”
(Morano & Bravo, 2002, p.121).

4.4.

Enfermagem de saúde mental e psiquiatria

De acordo com a OMS (2002a), a saúde física e a saúde mental são indissociáveis e
influenciam-se de modo profundo e complexo, constituindo a saúde mental uma
dimensão essencial para o bem-estar geral das pessoas, nomeadamente das pessoas
idosas, que se apresentam como um grupo vulnerável devido ao seu processo de
envelhecimento.
No decurso do envelhecimento humano a demência e a depressão destacam-se como
determinantes importantes que comprometem a saúde mental de pessoas idosas
(Passos, Sequeira, & Fernandes, 2014). A demência é uma das principais causas de
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incapacidade na velhice, coexistindo frequentemente, com distúrbio mental e cognitivo e
com doenças crónicas multiorgânicas, nesta população (Passos Sequeira, & Fernandes,
2014; WHO, 2012). De acordo com o National Institute of Mental Health (2009), a
depressão é uma das condições mais comuns associadas ao suicídio do idoso,
apresentando-se como um risco diário crescente no mundo inteiro. Para Barroso &
Tapadinhas (2006), as pessoas idosas apresentam elevados níveis de depressão,
principalmente os que se encontram institucionalizados. Na pessoa idosa, as depressões
são comummente associadas às perdas, ao aparecimento de doenças, às disfunções
cognitivas, às carências que se fazem sentir e a aspetos sociais (Rodrigues, 2009).
Assim, as profissões mais centradas no cliente, como é o cado dos prestadores de
cuidados formais, são fonte de uma elevada tensão (Brodaty, Draper, & Low, 2003), e
necessitam de um maior grau de envolvimento emocional, o que aumenta a
suscetibilidade destes profissionais, a sentimentos relacionados com a exaustão
emocional e frustração associada ao trabalho realizado (Evers, Tomic, & Brouwers,
2001).
Os prestadores de cuidados formais desempenham um papel fundamental na prestação
de cuidados tendo um potencial impacto obre a qualidade dos serviços prestados à
pessoa idosa (Carrilho, 2012).
Os novos tipos de vínculos contratuais de trabalho, o envelhecimento da força laboral, as
elevadas exigências emocionais no ambiente laboral, a intensificação das funções a
desempenhar e a ausência de equilíbrio entre a família e o trabalho têm resultado numa
maior consciencialização dos riscos psicossociais (Coutinho, 2016).
Num estudo realizado por Carneiro, Pires, Filho & Guimarães (2009), as principais
dificuldades apontadas no âmbito da função dos prestadores de cuidados formais foram a
falta de formação adequada, má remuneração, falta de conhecimentos específicos e
desmotivação.
As pessoas que trabalham nesta área submetem-se, algumas vezes, a condições
extremas de desgaste não só físico como emocional, sendo portanto, essencial uma boa
formação técnica que abranja aspetos teóricos, humanos e éticos (Garbin et at. 2008).
Assim, considera-se que a promoção da saúde mental deve ser uma prioridade para
qualquer sistema de saúde, uma vez que é um pilar fundamental para a manutenção do
equilíbrio social, podendo ser implementada em vários contextos com ênfase para a
comunidade (Amaral, 2010).
Em 2008, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2008 onde a saúde
mental é definida como uma prioridade de política de saúde, afirmando que as doenças
mentais constituem a principal causa de incapacidade e uma das principais causas de
morbilidade e, associado a estes fatores, está o aumento significativo de pessoas com
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doenças psiquiátricas, tais como a demência, relacionada com o aumento de esperança
de vida e envelhecimento.
De acordo com o Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista
em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, da Ordem dos Enfermeiros (2010), a
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica foca-se na promoção da saúde mental, na
prevenção, no diagnóstico e na intervenção perante respostas humanas desajustadas ou
desadaptadas aos processos de transição, geradores de sofrimento, alteração ou doença
mental.
Assim, de acordo com o Atlas of Mental Health Nurses da World Health Organization
(WHO, 2007), os enfermeiros especialistas em saúde mental constituem um recurso
importante para a saúde mental das populações, intervindo aos três níveis de prevenção,
apresentando responsabilidade tanto no desenvolvimento dos cuidados como na garantia
do acesso aos mesmos.
Apresenta-se, então, como uma das áreas prioritárias, a saúde mental no emprego, o que
implica, de acordo com Pacto Europeu para a saúde mental e o bem estar (UE, 2008,
p.5) “implementar programas de saúde mental e bem-estar com avaliação do risco e
programas de prevenção para situações que possam causar efeitos adversos na saúde
mental dos trabalhadores (stress, comportamento abusivo como a violência ou assédio
no trabalho, álcool, drogas) e mecanismos de intervenção precoce nos locais de
trabalho;”, entre outros.

Na Parte II do presente estudo, será apresentado o Programa StressadaMente, um
programa de promoção de saúde mental dirigido a prestadores de cuidados formais cuja
implementação será realizada por uma profissional de Enfermagem com Especialidade
em Saúde Mental e Psiquiatria.
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS

Preconiza-se, com o programa de promoção de saúde mental em grupos de prestadores
de cuidados formais de pessoas idosas, a promoção de bem-estar mental organizado
com base na literatura e contacto com especialistas em gerontologia, o que se poderá
manifestar na satisfação no trabalho dos prestadores de cuidados formais (Ajudantes de
Ação Direta) envolvidos, bem como na possível melhoria da sua qualidade de vida
podendo refletir-se em cuidados formais mais adequados e eficazes.

1. OBJETIVO GERAL

O presente estudo visa desenhar, implementar e avaliar um programa de promoção de
saúde mental para prestadores de cuidados formais de pessoas idosas para promover a
saúde mental em contexto laboral.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos:

a. Desenhar um programa de promoção de saúde mental;
b. Avaliar o stress, burnout, bullying e satisfação com o trabalho manifestados pelos
prestadores de cuidados formais a pessoas idosas em Centros de Dia com ou
sem valência de Estrutura Residencial para pessoas idosas, especificamente:
i. Conhecer a prevalência de stress em prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas;
ii. Conhecer a prevalência de burnout em prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas;
iii. Conhecer a prevalência de bullying em prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas;
iv. Avaliar a satisfação com o trabalho dos prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas;
c. Implementar o programa promoção de saúde mental junto dos prestadores de
cuidados formais de pessoas idosas com base na definição de procedimentos de
implementação, para que os Centros de Dia com ou sem valência de Estrutura
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Residencial para pessoas idosas possam oferecer apoio centrado na promoção
da saúde mental dos seus prestadores de cuidados formais;
d. Avaliar o impacto do programa de promoção de saúde mental no domínio do
stress, burnout, bullying e satisfação laboral.
e. Avaliar o programa de promoção de saúde mental.

42

PARTE II – PROGRAMA STRESSADAMENTE

CAPÍTULO III. STRESSADAMENTE: PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
MENTAL PARA PRESTADORES DE CUIDADOS FORMAIS

Na sociedade atual, grande parte das famílias, pelos mais diversos motivos, transferem a
prestação de cuidados à pessoa idosa para Instituições Sociais ao serviço da população
idosa. Esta realidade leva à necessidade, cada vez maior, de investir em profissionais
com formação pessoal e profissional que proporcione às pessoas idosas qualidade de
vida, assim como o bem-estar da população alvo da sua prestação de cuidados.
De acordo com a American Psychiatric Association (APA, 2007) cerca de dois terços das
pessoas institucionalizadas têm diagnóstico de demência e 90% apresenta sintomas
comportamentais e psicológicos. Perante este cenário, e atendendo à especificidade da
função exercida pelos prestadores de cuidados formais a pessoas idosas, verifica-se a
existência de várias queixas psicológicas, destacando-se, dessa forma, a necessidade da
elaboração de um programa de promoção de saúde mental, objetivando a satisfação no
trabalho dos prestadores de cuidados formais envolvidos, aumentando a sua qualidade
de vida, o que se irá manifestar em cuidados formais mais adequados e eficazes.

1. OBJETIVOS GERAIS

O programa centra-se nos cuidadores formais de pessoas idosas denominados, também,
por Ajudantes de Ação Direta (AAD), a exercer funções em Centros de Dia e Estruturas
Residenciais para pessoas idosas, sendo os seus objetivos fundamentais:
i.

Proporcionar conhecimentos sobre o envelhecimento, saúde mental e demências
na pessoa idosa;

ii.

Identificar as fontes de stress inerentes à atividade dos prestadores de cuidados
formais;

iii.

Desenvolver competências de gestão de conflitos;

iv.

Propiciar a partilha de sentimentos e vivências laborais;

v.

Desenvolver competências de redução de stress;

vi.

Promover atividades de promoção de saúde mental.
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2. ESTRUTURA DAS SESSÕES: NÚMERO, DURAÇÃO E FREQUÊNCIA

O programa é organizado em sete sessões, com uma periodicidade semanal e com uma
duração de 1:30 hora/sessão, o que perfaz um total de 10:30 horas. O programa
pretende permitir a partilha de experiências e de sentimentos, em horário laboral e sem
causar sobrecarga em termos de tempo e continuidade de cuidados à pessoa idosa.
Cada sessão contempla três momentos, sendo eles:


Inicio: apresentação da sessão com informação dos respetivos objetivos;



Desenvolvimento: operacionalização das atividades planificadas para a sessão;



Finalização: síntese da sessão, com destaque do mais relevante.

No final é distribuído um certificado de participação no Programa de promoção de saúde
mental para prestadores de cuidados formais (Anexo II).

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Pretende-se com a implementação do programa, conduzido nas Instituições, criar um
espaço de aprendizagem e reflexão grupal acerca de questões relacionadas com saúde
mental laboral. A sua finalidade é proporcionar aos prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas, conhecimentos e estratégias que lhe permitam lidar adequadamente
com questões de saúde mental em contexto laboral, nomeadamente o stress, diminuindo
a sobrecarga psicológica percecionadas e melhorando os cuidados prestados.
As sessões deverão ser orientadas por um profissional de enfermagem com
Especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria. Na condução das sessões, o profissional
deve assumir uma postura ativa e assertiva.
Na implementação do programa, o profissional deve reger-se pelo regulamento das
competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental
(Ordem dos Enfermeiros, 2010), mais especificamente no “artigo 4º: as competências
específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental:
a) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na
otimização da saúde mental;
b) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e
comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de
cada contexto;
c) Presta cuidados de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial e
psicoeducacional, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e
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dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a manter, melhorar
e recuperar a saúde”.
Ao longo do programa, as metodologias a utilizar são: apresentação de tópicos,
discussão, exemplos/demonstrações, treino de habilidades, exercícios práticos e exibição
de filme.

No que concerne ao plano da sessão, a descrição de cada sessão subdivide-se na
atividade a desenvolver e respetiva duração.
No plano da sessão são introduzidos os conteúdos e, é, também, realizada uma
apresentação da dinâmica a desenvolver e das atividades a realizar e respetiva duração
de forma a proporcionar ao profissional um panorama rápido do que é desenvolvido na
sessão.
Para a dinamização das sessões é utilizado o seguinte material de apoio:


Computador;



Retroprojetor;



Tela para projeção;



Esferográficas;



Folhas;



Colunas de som;



1 bola;



Cadeiras;



Colchões de ginástica;



Mantas.

Para que se possa proceder à implementação eficaz do programa, são delineadas as
seguintes regras:


Assiduidade;



Pontualidade;



Confidencialidade;



Envolvimento no grupo;



Respeito mútuo;



Partilha de experiências;



Não fazer juízos de valor;



Focar a atenção para a temática em discussão.
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4. SESSÕES

As sessões de grupo englobam os seguintes tópicos:


Explicação de conteúdos sobre envelhecimento, saúde mental e demência em
pessoas idosas;



Identificação de fontes de stress;



Combater os efeitos negativos do stress, levando a que o prestador de cuidados
formais se consciencialize da importância do relaxamento;



Reconhecimento da necessidade da importância de estratégias de coping para
redução do stress;



Estratégias de coping e gestão de conflitos;



Identificação de situações de stress.

4.1 Sessão 1│ Diz-me quem és!

Objetivo
Nesta primeira sessão é realizada uma apresentação do programa de promoção de
saúde mental em contexto laboral. É, também, realizada a apresentação dos elementos
do grupo através de dinâmica com o intuito de criar um ambiente proporcionador de
confiança e partilha de experiências entre os prestadores de cuidados formais.

Enquadramento
Reconhece-se que os cuidadores formais de pessoas idosas possuem poucas
habilitações literárias, entrando na área por necessidade de emprego e não tendo, muita
das vezes, qualquer formação específica no trabalho com idosos (Ferreira, 2012). Assim,
os cuidadores formais necessitam de uma formação inicial e contínua que lhes dê
competências e saberes para melhor servir os seus utentes e, sendo considerada uma
profissão de índole relacional, o saber-ser e o saber-estar são determinantes para um
bom desempenho fundamental (Jacob, 2002).
Para Paulos (2010) a formação dos cuidadores formais deve incidir sobre dois elementos:
i.

Formação técnica:

sobre o processo de envelhecimento, conceitos de

saúde/doença, nutrição, higiene, locomoção, medicação, cuidados a ter com a
pessoa idosa dependente, recursos sociais e comunitários disponíveis;
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ii.

Formação comportamental: sobre gestão de conflitos, gestão de stress,
estratégias de coping, técnicas facilitadoras de comunicação, princípios do
trabalho em equipa, lidar com a morte e o luto.

Considerando o trabalho dos prestadores de cuidados formais, há que destacar que
deverão ser implementadas medidas que permitam prevenir a síndrome de burnout,
medidas essas que passam por evitar o excesso de horas extras, proporcionar condições
de trabalho atrativas, alterar os métodos da prestação de cuidados de forma a evitar
tarefas rotineiras, investir na carreira profissional reconhecendo a importância da
formação contínua, oferecer suporte social às equipas de trabalho e incrementar a
participação dos cuidadores nas tomadas de decisões (Gil-Monte, 2003).
Assim, indo ao encontro do supracitado, as intervenções psicoeducativas podem
contribuir para reduzir o desgaste dos prestadores de cuidados formais, sendo, de acordo
com Barbosa, Nolan, Sousa & Figueiredo (2015), necessários mais trabalhos para
determinar a extensão dos seus benefícios.
De acordo com os mesmos autores, uma intervenção psico-educacional baseada em
cuidados, centrada na pessoa, pode afetar positivamente os comportamentos
comunicativos dos prestadores de cuidados diretos com pessoas idosas com demência.
As dinâmicas de grupo têm-se mostrado instrumentos preciosos no trabalho com grupos
e a sua aplicabilidade tem vindo a aumentar consideravelmente no âmbito profissional e
de desenvolvimento pessoal.
A expressão “dinâmica de grupo” foi utilizada pela primeira vez num artigo de Kurt Lewin,
em 1944 (Guerra & Lima, 2005), artigo esse em que o autor tratava da relação entre
teoria e prática relacionada com a Psicologia Social. De acordo com Guerra & Lima
(2005, pág. 27) “A principal cisão na definição de grupo surge pelo enquadramento
teórico que a rege. Do ponto de vista sociológico são as influências das forças sociais
nos grupos e dos grupos nas mesmas forças sociais. Do ponto de vista psicológico
analisam-se os pensamentos, as emoções e os comportamentos dos indivíduos que se
encontram integrados em grupos”.
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Plano da sessão
Tabela 12: Plano da Sessão 1│ Diz-me quem és!
Atividade
1. Apresentação

da

Duração
estrutura

do

30 min.

2. Dinâmica: “Como te chamam e

25 min.

programa

quem és tu?”
3. Dinâmica:

“Espero

que

este

25 min.

programa…”
4. Avaliação da sessão

10 min

Guia da sessão
1. Apresentação da estrutura do programa
Apresentação da estrutura e objetivos do programa clarificando a participação de
cada elemento do grupo ao longo das sessões.

Tabela 2: Estrutura e objetivos do Programa
Sessões de promoção de saúde mental para prestadores de cuidados formais
Sessão 1

Diz-me quem és!

Sessão 2

Envelhecimento, saúde mental e demências na pessoa idosa

Sessão 3

Dinâmica Brainstorming: identificação de fontes de stress

Sessão 4

Deixa-te levar

Sessão 5

Dinâmica Role-Playing: gestão de conflitos

Sessão 6

Tela dos sonhos

Sessão 7

Avaliação da participação no programa e sua implementação
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2. Dinâmica: “Como te chamam e quem és tu?”
Apresentação dos elementos do grupo com o objetivo de conhecimento dos
elementos do grupo.
Os vários elementos do grupo são colocados em círculo, sentados em cadeiras, para
uma visualização de todos os participantes.
É distribuída uma bola a um participante que fará a pergunta: “como te chamam e
quem és tu?”, passando a bola para a pessoa que quer questionar. Este
procedimento é repetido até que todos os elementos tenham sido apresentados.
3. Dinâmica: “Espero que este programa…”
Ainda sentados em círculo, a orientadora da sessão pede que se complete a frase
“Espero que este programa…” solicitando que, de forma ordenada, cada um dos
participantes fale das expectativas que tem para o programa em questão,
completando a frase proposta. A dinâmica termina quando todos tiverem manifestado
a sua sugestão/opinião.

4. Avaliação da sessão
No final da sessão procede-se à avaliação da mesma através do “questionário de
avaliação da Sessão” (Anexo III).

4.2. Sessão 2│ Envelhecimento, saúde mental e demências na pessoa idosa

Objetivo
Esta atividade consiste em realizar uma dinâmica de grupo com o intuito de proporcionar
maior conhecimento pessoal de forma a criar um ambiente proporcionador de confiança
laboral.
Tem também como propósito sensibilizar os prestadores de cuidados formais para os
aspetos da doença e comportamento da pessoa idosa, criando um espaço para debate
acerca da temática.

Enquadramento
A demência é uma das principais causas de admissão de pessoas idosas em Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas (Luppa, Luck, Brahler, Konig & Riedel-Heller, 2008) e
que afetam pelo menos 80% dos residentes (Alzheimer's Society, 2013). A maioria dos
indivíduos é institucionalizada nos últimos estágios da demência, quando os sintomas
comportamentais e psicológicos da demência são mais significativos (Luppa et al., 2008).

49

Consequentemente, os sintomas comportamentais e psicológicos da demência são
altamente prevalentes nos lares, impondo grandes exigências aos prestadores de
cuidados diretos que prestam cuidados a esses residentes.
Há evidências de que a educação/formação em saúde mental geriátrica pode ajudar os
prestadores de cuidados formais a compreender as doenças e as necessidades da
pessoa idosa, a fim de melhorar as condições de trabalho, a satisfação no trabalho e a
qualidade das pessoas idosas (Moyle, Hsu, Lieff & Vernooij-Dassen, 2010).
Assim, a OMS refere a particular necessidade da criação de treino específico para os
cuidadores formais que lhes permita responder apropriadamente às necessidades da
pessoa dependente (WHO, 2012).

Plano da sessão
Tabela 3: Plano da Sessão 2│ Envelhecimento, saúde mental e
demências na pessoa idosa
Atividade

Duração

1. Dinâmica “eu gosto de…”
2. Exposição

de

envelhecimento,

25 min.

conteúdos
saúde

sobre

mental

55 min.

e

demências na pessoa idosa
3. Avaliação da sessão

10 min

Guia da sessão
1. Dinâmica “eu gosto de…”
Pretende-se com esta dinâmica promover a descontração e conhecimento de gostos
pessoais dos vários elementos do grupo.
Os vários elementos do grupo estão sentados em cadeiras em forma de círculo, e é
distribuída uma bola a um participante que completa a frase: “eu gosto de…”
passando depois a bola para outra pessoa. Este procedimento é repetido até que
todos os elementos tenham participado.
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2. Exposição de conteúdos sobre envelhecimento, saúde mental e demências na
pessoa idosa
Esta atividade consiste na explanação de conceitos relacionados com o
envelhecimento, saúde mental e demências na pessoa idosa, recorrendo ao material
de apoio concebido para o efeito.
No que concerne aos conteúdos a expor, é abordado o tema das demências e
respetiva sintomatologia e como lidar com alterações de comportamento, seguido de
uma reflexão final onde os participantes têm oportunidade para debater e esclarecer
dúvidas.

3. Avaliação da sessão
No final da sessão é realizada a avaliação da mesma através de “questionário de
avaliação da Sessão” (Anexo III).

4.3. Sessão 3│ Dinâmica Brainstorming: identificação de fontes de stress

Objetivo
Esta atividade consiste na verbalização dos participantes dos seus gostos pessoais,
nomeadamente do que não gostam, de forma a incentivar a assertividade em contexto
laboral.
Tem como objetivos facilitar a partilha de experiências sobre stress promovendo a
coesão e empatia de grupo bem como identificar experiências de stress e seu significado
pessoal e relacional.
A aplicação da dinâmica Brainstorming tem o intuito de identificar as fontes de stress
inerentes à atividade dos cuidadores formais bem como promover a identificação e
partilha de experiências de stress de forma a criar empatia e união grupal.

Enquadramento
Os estudos de Calhoun (1980) apontam para a importância de se examinarem as fontes
de stress para os profissionais de saúde, assim como os seus efeitos, isto no sentido de
prevenir reações adversas que terão consequências ao nível dos cuidados dos doentes e
da sua saúde física e mental.
O stress é um conceito subjetivo que depende da perceção que a pessoa tem das
exigências relativas à situação, bem como da sua capacidade para lidar com elas
(McViccar, 2003).
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A comunicação é uma tentativa de criar um laço de reciprocidade entre duas pessoas.
“Estabelecer uma via de passagem privilegiada entre dois interlocutores por meio da
comunicação decorre frequentemente de um esforço considerável de imaginação”
(Phaneuf, 2005).
Uma das técnicas aconselhadas para a resolução de conflitos é o brainstorming uma vez
que permite a todos os intervenientes participar de igual modo e onde as suas ideias são
tidas em consideração, o que acarreta ganhos para todas as partes. Assim, nesta 3ª
sessão, a opção pela aplicação da dinâmica Brainstorming, prende-se com o facto de,
mais que uma técnica de dinâmica de grupo, ser uma atividade desenvolvida para
explorar a potencialidade criativa da pessoa. Esta metodologia tem como objetivo
privilegiar a discussão, incitando a expressão de dúvidas e experiências de stress e seu
significado pessoal e relacional.

Plano da sessão
Tabela 4: Plano da Sessão 3│ Dinâmica

Brainstorming:

identificação de fontes de stress
Atividade
1. Dinâmica “eu não gosto de…”
2. Dinâmica Brainstorming:

Duração
20 min.
60 min.

identificação de fontes de stress
3. Avaliação da sessão

10 min

Guia da sessão
1. Dinâmica “eu não gosto de…”
Pretende-se com esta dinâmica promover o conhecimento pessoal dos elementos do
grupo.
Os vários elementos do grupo ficam sentados em cadeiras em forma de círculo e é
distribuída uma bola a um participante que completa a frase: “eu não gosto de…”
passando depois a bola para outra pessoa. Este procedimento é repetido até que
todos os elementos tenham participado.
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2. Partilha de experiências sobre stress
Esta atividade baseia-se na explicitação do conceito stress e principais causas e
sintomas,

particularmente

associados

às

atividades

laborais

inerentes dos

prestadores de cuidados formais. Assim, a mesma consiste, também, na
verbalização dos prestadores de cuidados formais das situações que consideram
stressantes em contexto laboral, verbalizando sentimentos e emoções que lhes estão
associados.
São distribuídos três cartões por pessoa com as cores verde, laranja e vermelho,
onde cada uma deve relatar, por escrito, três situações de stress que tenha
vivenciado. No cartão verde fica a situação de stress e a forma eficaz com que a
resolveu, no cartão laranja é relatada a situação de stress e a forma não tão eficaz
com que a conseguiu resolver e por fim no cartão vermelho fica a situação de stress
e a ineficácia na sua resolução.

3. Avaliação da sessão
No final da sessão procede-se à avaliação da mesma através de “questionário de
avaliação da Sessão” (Anexo III).

4.4 Sessão 4│ Deixa-te levar

Objetivo
Esta sessão tem como objetivo principal o combate de efeitos negativos de stress
levando o prestador de cuidados formais a tomar consciência da importância de
relaxamento.
Será realizada uma dinâmica de grupo intitulada “se eu pudesse…” com o propósito de
identificação do que mudaria/reformaria no local de trabalho como estratégia de
diminuição de fonte de stress.

Enquadramento
O relaxamento é considerado uma “resposta biologicamente antagónica à resposta de
stress, que pode ser aprendida e convertida num importante recurso pessoal para se
opor aos efeitos negativos do stress” (Caballo, 2002, p.150).
As técnicas de relaxamento têm benefícios aos níveis físicos e psicológico e ajudam a
pessoa a desenvolver capacidade para lidar com os sintomas físicos, que contribuem
para a ansiedade, de uma forma mais eficaz.
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A técnica de relaxamento progressivo de Jacobson, identificada como o mais antigo
método de relaxamento (Ramos, 2001), consiste num procedimento que visa conseguir a
redução dos níveis de ativação, mediante uma diminuição progressiva e voluntária da
contração muscular (Vásquez, 2001).
No que concerne ao stress laboral, Ramos (2001) apresenta diferentes estratégias de
intervenção que assentam em três áreas:
1. Eliminar, reduzir ou adequar fontes de stress;
2. Reduzir vulnerabilidades/aumentar resistências e melhorar atos de coping;
3. Assistir, cuidar e recuperar pessoas perturbadas pelo stress.
O objetivo desta técnica prende-se com a redução dos estímulos e as perceções
associadas ao sistema sensorial do corpo. Para Serra (2002) o treino de relaxamento tem
demonstrado vantagens em problemas de saúde associados ao stress.
De acordo com Davis, Eshelman & Mckay (2008), a observação revela excelentes
resultados no tratamento da tensão muscular, ansiedade, insónia, depressão, fadiga,
intestino irritável, espasmos musculares, dores cervicais e lombares, hipertensão, fobias
e gaguez.
No final da sessão de relaxamento progressivo de Jacobson é fundamental que se
proceda à avaliação que poderá ser realizada através da perceção sobre a experiência
de relaxamento ou com a aplicação de escalas de Likert de 10 pontos, em que 0 significa
ausência de relaxamento e 10 o máximo de relaxamento percecionado (Vásquez, 2001).

Plano da sessão
Tabela 13: Plano da Sessão 4│ Deixa-te levar
Atividade

Duração

1. Dinâmica “se eu pudesse…”

15 min.

2. Sessão de relaxamento progressivo

65 min.

de Jacobson
3. Avaliação da sessão

10 min

Guia da sessão
1. Dinâmica “se eu pudesse…”
Pretende-se com esta dinâmica identificar as fontes de stress laboral levando o
grupo a discutir/analisar estratégias para diminuição das fontes de stress.
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Os vários elementos do grupo ficam sentados em cadeiras dispostas em círculo
sendo distribuída uma bola a um participante que completará a frase: “se eu
pudesse…” com o propósito de identificação do que mudaria/reformaria no local de
trabalho como estratégia de diminuição de fonte de stress. Este procedimento é
repetido até que todos os elementos tenham participado.

2. Sessão de relaxamento de Jacobson
Jacobson, médico fisiologista, investigou, na década de 30, a reação de susto que se
segue a um ruído alto e repentino tendo reparado que, quando as pessoas são
ensinadas a relaxar os músculos, não se assustam (Payne, 2003).
A técnica de relaxamento progressivo de Jacobson pode ser integrada num processo
de aprendizagem demorado, quando implementado na sua versão original que
contempla 16 grupos musculares. Existem, contudo, versões para 7 e 4 grupos
musculares (Borges & Ferreira, 2013).
A técnica de relaxamento de Jacobson para 7 grupos musculares (Tabela 6),
abrange a face, o braço dominante e não dominante, o pescoço, o peito, os ombros,
a parte superior das costas e abdómen, a perna dominante e não dominante
(Gonçalves, 1990) e poderá ser realizada com técnicas de imaginação guiada
(técnica que recorre a imagens mentais).

Tabela 6: Grupos musculares (7) considerados na técnica de relaxamento de Jacobson
7 Grupos musculares
1. Mão e antebraços direitos + braço direito
2. Mão e antebraços esquerdos + braço esquerdo
3. Testa e parte superior da face + parte central da face + parte inferior da face
4. Pescoço
5. Peito, ombros e parte superior das costas + abdómen
6. Coxa direita + barriga da perna direita + pé direito
7. Coxa esquerda + barriga da perna esquerda + pé esquerdo

Este tipo de relaxamento de Jacobson, ou relaxamento muscular progressivo,
equivale a aprender a contrair e descontrair vários grupos de músculos em todo o
corpo, prestando atenção às sensações que acompanham a tensão e o relaxamento
e aprendendo a contrastar as sensações associadas a estes dois estados.
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Para cada um dos 7 grupos musculares, a pessoa produz tensão durante 10
segundos, e depois relaxa durante 40 segundos, utilizando as formas de produção
de tensão e relaxamento, ou seja, apertar um grupo muscular, mantendo o resto do
corpo relaxado, e, em seguida, libertar a tensão.
O relaxamento de Jacobson permite à pessoa reconhecer quando se encontra
excessivamente tensa e instruir-se para relaxar, reduzindo, desta forma, também o
nível de ansiedade.

3. Avaliação da sessão
No final da sessão procede-se à avaliação da mesma através de “questionário de
avaliação da Sessão” (Anexo III) bem como da exposição oral das experiências
subjetivas da pessoa ao nível do grau de relaxamento conseguido e partilha de
sentimentos e dificuldades sentidas.

4.5 Sessão 5│ Dinâmica Role-Playing: gestão de conflitos

Objetivo
Com esta atividade pretende-se identificar e valorizar as qualidades pessoais de cada
elemento do grupo com o intuito de proporcionar maior conhecimento pessoal criando um
ambiente proporcionador de maior empatia laboral.
É realizada a dinâmica role-playing, para que os prestadores de cuidados formais
consigam vivenciar as dificuldades sentidas no dia-a-dia pelos próprios e também pela
pessoa idosa. Assim, dois prestadores de cuidados formais simulam uma situação de
conflito e negociação tendo como cenário um contexto laboral, onde é exposto e
desenvolvido um tema, em que deve obrigatoriamente constar a análise de um caso
concreto de conflito, com o objetivo de identificação de conflitos e estratégias para a sua
gestão.

Enquadramento
No que se refere ao conceito de papéis, Moreno (1987) formulou a expressão RolePlaying. O role-playing é uma técnica com origem no psicodrama, que tem sido
empregado por terapeutas e pesquisadores à luz de outras abordagens teóricas (Del
Prette & Del Prette, 1999, 2001; Otero, 2004) para alcançar objetivos psicoeducativos e
terapêuticos.
As atividades de role-play “possibilitam desenvolver a capacidade de adotar perspetivas
sociais diversas mediante exercícios vários de representação de papéis […] desenvolve a
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capacidade para empatizar ou conectar-se com o ponto de vista do outro” (Adler, 2008,
p.4).
Para Soeiro (1976), trata-se de criar situações para o desenvolvimento de determinado
papel. Esta técnica é bastante útil porque permite colocar o indivíduo frente a reações
muito semelhantes às reais, fazendo com que o indivíduo, uma vez desenvolvido o papel
vivenciado numa situação mais protegida, onde serão apontados pelo grupo as suas
falhas e as correções no seu desempenho, terá oportunidade de desenvolver esse papel
mais rapidamente do que na situação real.
Investigações têm atribuído importância à forma como os colaboradores usualmente
lidam e enfrentam as situações stressantes (Zellars, Perrewe, & Hochwarter, 2000), pois
existem vários estilos de coping que, quando adotados de forma errada pelos indivíduos,
poderão trazer consequências prejudiciais, tais como limitar a capacidade de adaptação
dos mesmos quando confrontados com determinadas exigências laborais.
Porém, se a pessoa for capaz de recorrer a estratégias de coping adequadas e tiver
algum suporte social a exaustão pode ser evitada contribuindo para a realização pessoal
(Richardsen e Burke, 1995).

Plano da sessão
Tabela 7: Plano da Sessão 5 │Dinâmica Role-Playing: gestão de
conflitos
Atividade

Duração

1. Dinâmica “tu para mim és…”

20 min.

2. Dinâmica Role-playing: estratégias

60 min.

de coping e gestão de conflitos
3. Avaliação da sessão

10 min

Guia da sessão
1. Dinâmica “tu para mim és…”
Pretende-se com esta dinâmica identificar as qualidades entre colegas de trabalho
promovendo a autoestima e valorização do prestador de cuidados formais.
Os vários elementos do grupo estão sentados em cadeiras em forma de círculo, e é
distribuída uma bola a um participante que completará a frase: “tu para mim és…”
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identificando uma qualidade da pessoa que lhe passou a bola passando depois a
bola para outra pessoa. Este procedimento é repetido até que todos os elementos
tenham participado.

2. Estratégias de gestão de conflitos
Esta atividade consiste na verbalização das dificuldades sentidas pelos cuidadores
na prestação de cuidados no que concerne a gestão de conflitos.
Para o efeito, são nomeados dois prestadores de cuidados formais que são retirados
da sala para que lhes seja apresentada uma situação concreta de conflito,
nomeadamente entre pessoa idosa com demência e cuidador.
Entretanto é explicado aos restantes elementos do grupo que os dois colegas vão
assumir dois papéis, pessoa idosa com demência e cuidador, aos quais devem
colocar questões. Todos os prestadores de cuidados formais do grupo são incitados
a questionar.
No final, o grupo deve pensar nas estratégias de negociação e resolução do conflito
apresentado, bem como debater as dificuldades sentidas na resposta às questões
que foram colocadas ao cuidador e à pessoa idosa.
Pretende-se, assim, promover o debate e capacitar os cuidadores na compreensão
do que é um conflito e como poderão realizar, eficazmente, a sua gestão.

3. Avaliação da sessão
No final da sessão procede-se à avaliação da mesma através de “questionário de
avaliação da Sessão” (Anexo III).

4.6 Sessão 6│ Tela dos sonhos

Objetivo
Esta sessão apresenta como objetivos:


Identificação de situações indutoras de stress



Reconhecimento da necessidade da importância de estratégias de coping para
redução de stress.

É realizada uma dinâmica de grupo intitulada “duas verdades e uma mentira …” com o
propósito de identificação das verdades e da mentira de forma a proporcionar maior
conhecimento e interesse mútuo entre os participantes do grupo, permitindo que estes
conheçam experiências e interesses comuns.
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Enquadramento
Mendes (2002) refere que as pessoas são agentes ativos que podem moldar as
respostas aos agentes indutores de stress, bem como serem moldadas por eles, logo, as
estratégias de coping apresentam-se apenas como eficazes no momento, devendo ser
modificadas constantemente de acordo com as diferentes situações.
Em 1984, Lazarus & Folkman, definiram coping como um conjunto de esforços,
cognitivos e comportamentais, utilizado pelos indivíduos com o objetivo de lidar com
necessidades específicas, internas ou externas, que surgem em situações de stress e
são avaliadas como sobrecarregando ou excedendo os recursos pessoais (Lazarus &
Folkman, 1984).
A teoria de Lazarus, dos anos 70 defende que o sujeito, primeiramente, avalia a situação
para que, de seguida, pondere sobre quais as melhores estratégias de coping a usar,
para assim poder mobilizar recursos necessários à ação que depois serão alvo de
ajustamentos retroativos (Lazarus, 1993). Mais tarde, Vaz-Serra (1999, p.365), refere que
“o termo coping tem um significado preciso: refere-se às estratégias que são utilizadas
pelo ser humano para lidar com as ocorrências indutoras de stress”.
Assim, a atenção tem sido focada nas estratégias de coping e no modo como elas podem
aliviar os níveis de stress e promover maior qualidade de vida (Greenglass, 2001). Desta
forma, o indivíduo pode agir diretamente sobre o agente stressor, procurar mais
informação, não tomar nenhuma medida ou colocar em prática estratégias de coping
(Ogden, 2004).
Westermann, Spies & Hesse (1996), no que concerne à indução de emoções, indicam
que o recurso a uma instrução explícita pode favorecer e facilitar ao participante o
processo de sentir a emoção-alvo ou o estado de espírito pretendido. Num outro estudo,
Sato, Noguchi & Yoshikawa (2007, p.863) concluíram que “os resultados sugerem que
filmes têm a capacidade universal de induzir emoções” logo, a apresentação de filmes
torna-se uma ferramenta eficaz e vantajosa.
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Plano da sessão
Tabela 8: Plano da Sessão 6 │Tela dos sonhos
Atividade

Duração

1. Dinâmica “Duas verdades e uma

15 min.

mentira…”
2. Visualização
documentário:

e

discussão
“Brilho

de

do

65 min.

uma

mente sem lembranças”
3. Avaliação da sessão

10 min

Guia da sessão
1. Dinâmica “Duas verdades e uma mentira…”
Esta atividade permite que as pessoas se conheçam e manifestem interesse laboral
umas pelas outras, uma vez que podem aceder interesses e experiências
profissionais comuns e únicas, o que poderá incrementar a sua relação profissional.
Os vários elementos do grupo ficam sentados em cadeiras em forma de círculo e
cada elemento do grupo deve dizer duas frases verdadeiras e uma mentira sobre
experiências laborais. O elemento do grupo que adivinhar qual é a mentira será o
próximo.
2. Visualização do documentário “Brilho de uma mente sem lembranças”
É visualizado um documentário intitulado “Brilho de uma mente sem lembranças”
(Ferrari, 2016) disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NcG8lKtK3dk.
Terezinha Perseguim Ferrari, de 78 anos, foi diagnosticada com Alzheimer em 2008.
Desde então vive "o momento", em cada dia de sua vida. Moradora de Bauru, Brasil,
frequenta diariamente o lar para pessoas idosas "Vila Vicentina", onde tem o auxílio
de profissionais da área, que a ajudam a executar atividades cognitivas e físicas,
para preencher seu tempo livre, junto dos seus amigos, que a apoiam com muito
carinho e respeito. Mesmo sem saber da doença que possui, Dona Terezinha
esbanja sabedoria e alegria, desmistificando o preconceito de que a vida acaba
quando uma doença como essa acontece.
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Pretende-se com a visualização deste documentário sensibilizar os prestadores de
cuidados formais para a patologia da demência de Alzheimer, suas características e
vivência de quem é portador desta patologia. Além disso, a apresentação da
realidade de outro país no que concerne a respostas sociais e familiares, bem como
da função de cada colaborador de um Centro de Dia, mais especificamente dos
prestadores de cuidados formais, servirá para discussão sobre todas estas temáticas.

3. Avaliação da sessão
No final da sessão procede-se à avaliação da mesma através de “questionário de
avaliação da Sessão” (Anexo III).

4.7 Sessão 7 │ Avaliação da participação no programa e sua implementação

Objetivo
Pretende-se, com esta última sessão, realizar um resumo oral da intervenção e reflexão
sobre a importância da promoção da saúde mental bem como avaliar a participação no
programa e sua implementação

Enquadramento
A avaliação adquire um papel importante, contribuindo para que, após as sessões, os
participantes avaliem o desenvolvimento da intervenção em grupo, pois só assim poderão
apresentar sugestões para possíveis melhoramentos, permitindo aperfeiçoar a mesma
com vista a cumprir em pleno os objetivos dos seus intervenientes.

Plano da sessão
Tabela 9: Plano da Sessão 7 │ Avaliação da participação no
programa e sua implementação
Atividade
1. Dinâmica “Este trabalho precisa de

Duração
15 min.

mim porque…”
2. Avaliação do programa

75 min.
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Guia da sessão
1. Dinâmica “este trabalho precisa de mim porque…”
Pretende-se com esta dinâmica valorizar o trabalho de cada prestador de cuidados
formais promovendo a sua autoestima e valorização.
Os vários elementos do grupo ficam sentados em cadeiras em forma de círculo
sendo distribuída uma bola a um participante que completará a frase: “este trabalho
precisa de mim porque …” identificando uma qualidade laboral pessoal passando
depois a bola para outra pessoa. Este procedimento é repetido até que todos os
elementos tenham participado pelo menos duas vezes.

2. Avaliação do programa
A avaliação consiste numa breve discussão em grupo sobre a pertinência da
intervenção realizada, salientando os aspetos positivos e negativos do programa
referindo aspetos mais importantes do funcionamento do grupo.
De seguida é distribuído um questionário de avaliação do Programa (Anexo IV), onde
os prestadores de cuidados formais têm que avaliar as seguintes questões:


O programa foi adequado às funções que desempenha?



Os conteúdos foram relevantes para a sua formação?



A duração foi adequada?



O programa correspondeu às suas expectativas iniciais?



Como avalia o programa em termos de aquisição de novas competências?



Este programa possibilita a introdução de mudanças na sua prática?



A formadora transmitiu com clareza os assuntos abordados?

O questionário fica concluído após a última questão acerca de como a pessoa
classifica globalmente o Programa.
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PARTE III – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA

CAPÍTULO IV. METODOLOGIA

Com base no corpo teórico e, considerando os objetivos definidos para o presente
estudo, descrevemos a metodologia explanando: o tipo e contexto de estudo, a
população e amostra, os instrumentos de avaliação, os procedimentos, as análises
estatísticas finalizando com as considerações éticas.

1. TIPO DE ESTUDO

O estudo que caracteriza os propósitos da presente investigação engloba o paradigma
quantitativo, de tipo experimental com duas amostras, uma de controlo (cuidadores que
não participam no programa) e outra experimental (participantes no programa), com
avaliação pré e pós intervenção.

2. CONTEXTO DO ESTUDO

Na cidade de Braga existem 24 centros de dia que disponibilizam um total de 441
lugares, 387 dos quais em regime de acordo de cooperação com a Segurança Social
(Município de Braga, 2013).
O estudo realizou-se em 4 Centros de Dia, 3 deles com valência Estrutura Residencial
para pessoas idosas, no concelho de Braga.
A seleção deste contexto teve por base o facto de serem da área de abrangência do
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Braga, onde a investigadora desenvolve a
sua atividade profissional, o qual foi considerado favorável para o desenvolvimento do
estudo.

3. POPULAÇÃO E AMOSTRA

Para a seleção da amostra foram identificadas as instituições com condições favoráveis a
dar continuidade ao Programa pós-implementação, ou seja, sendo a profissional que
implementa o programa uma profissional de enfermagem com Especialidade em Saúde
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Mental e Psiquiatria e a exercer funções numa Unidade de Saúde em Braga, seria sua
pretensão trabalhar Instituições na área de abrangência do ACeS a que pertence.
A população alvo do presente estudo são os prestadores de cuidados formais a pessoas
idosas.
Os critérios de inclusão são:


Exercer funções na Instituição há 6 meses ou mais;



Desenvolver tarefas funcionais diretamente com a pessoa idosa;



Consentimento informado e voluntário em participar.

Apresentam-se como critérios de exclusão:


Exercício indireto de funções relacionadas com a pessoa idosa



Exercer funções na Instituição há menos de 6 meses;



Não dar o seu consentimento voluntário para participar

Numa fase inicial foram realizadas visitas aos centros de dia/estruturas residenciais, onde
todos os prestadores de cuidados formais foram convidados a participar neste estudo. Os
participantes foram informados que poderiam abandonar o estudo a qualquer momento
durante o período da pesquisa.
A amostra foi recolhida através do método de amostragem não probabilístico por
conveniência selecionada com base nos critérios de inclusão e exclusão supracitados.
Após a finalização dos contatos, 55 prestadores de cuidados formais mostraram interesse
em participar no estudo. Três prestadores de cuidados formais não cumpriram os critérios
de inclusão/exclusão estabelecidos.
A amostra final, tal como se pode observar na Figura 1, foi constituída por 52 prestadores
de cuidados formais, que exercem funções em 4 Centros de Dia, três deles com valência
de Estrutura Residencial para pessoas idosas, no concelho de Braga.
Após constituição da amostra, os participantes foram alocados a dois grupos, grupo
controlo com 23 elementos e grupo experimental com 29 elementos, compreendendo,
cada grupo, duas instituições. A alocação foi não aleatória devido à manifestação
expressa de duas Instituições na indisponibilidade, por motivos de serviço (falta de
pessoal), em implementar o Programa, manifestando apenas disponibilidade para alocar
o grupo controlo.
Para garantir o anonimato dos participantes, foram utilizados códigos de participação:
LXAY, onde X representa a instituição e Y o número de ordem do participante.
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O grupo controlo manteve a sua atividade profissional, não tendo recebido nenhuma
intervenção de promoção de saúde mental, enquanto que o grupo experimental recebeu
a intervenção do programa StressadaMente.
Durante a implementação do programa, apesar de assistirem a algumas sessões, 4
elementos abandonaram o mesmo, 2 por motivo de baixa/atestado médico, 1 cujo
contrato terminou e outro por pedido de demissão.
No final foram analisados 23 prestadores de cuidados formais do grupo controlo e 25 do
grupo experimental.

Figura 1: Fluxograma do estudo
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4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

O protocolo de avaliação é constituído por 7 questionários de forma a concretizar os
objetivos definidos, encontrando-se listados na Tabela 10.
Para a aplicação dos questionários JIG, NAQ-R, RSCL, ProQOL e AKPI foi realizado
pedido de autorização aos autores dos mesmos, cujo consentimento foi dado para todos
os instrumentos (Anexo V).
Tabela 10: Lista de instrumentos utilizados no estudo
Instrumento

Objetivos

Questionário sociodemográfico e
profissional

Caracterizar os aspetos
sociais e profissionais

demográficos,

Job in General (JIG) – Escala de
Trabalho em Geral
(Balzer, Kihm, Smith, Irwin, Bachiochi, Robie,
Sinar & Parra, 1997; Adaptação: McIntyre,
McIntyre & Silvério, 2000)

Negative Acts Questionaire - Revised
(NAQ-R) – Questionário de Atos
Negativos

Avaliar a satisfação com o trabalho em geral

Avaliar o bullying no local de trabalho nas
suas vertentes pessoais e profissionais

(Einärsen & Raknes, 1997; Adaptação: Araújo,
McIntyre & McIntyre, 2004)

Rotterdam Symptom Checklist (RSCL) Lista de verificação de sintomas
Rotterdam

Avaliar as queixas de saúde física e
psicológicas

(Haes, Knippenberg & Neijt, 1990; Adaptação:
McIntyre & Gameiro, 1998)

Professional Quality of Life Scale
(ProQOL) – Escala de Qualidade de
Vida Profissional

Avaliar satisfação por compaixão, burnout e
stress traumático.

(Stamm, 2010)

Attitude Toward Old People Scale
(AKPI) - Escala de Atitudes de Kogan
para com as Pessoas Idosas

Avaliar atitudes e conhecimentos dos
prestadores de cuidados formais sobre o
envelhecimento e a pessoa mais velha

(Kogan, 1961; Adpatação: Viegas, 2002)

Questionário de satisfação / avaliação
do programa

Avaliar a satisfação em participar
programa e sua implementação

no
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O questionário sociodemográfico e profissional (Anexo VI) dos prestadores de
cuidados formais pretende recolher informação relativamente aos seguintes aspetos:
idade, sexo, estado civil, filhos, escolaridade e formação profissional em gerontologia /
geriatria. O questionário inclui, também, questões que pretendem caracterizar o percurso
profissional, tais como: “Há quanto tempo trabalha como prestador de cuidados formais a
pessoas idosas?”; “Há quanto tempo trabalha nesta Instituição?”; “Horário de trabalho
praticado”; “Há quanto tempo trabalha no atual regime de trabalho?”; “Quantas horas
trabalha por dia?”; “Qual o tipo de contrato?”.
Entre várias medidas existentes, o Job In General (JIG) (Anexo VII), desenvolvido por
Balzer et al. (1997) é o questionário mais utilizado para avaliar a satisfação no trabalho
(Castanheira, 2014). Este questionário avalia, assim, sentimentos gerais que os
indivíduos têm em relação aos seus empregos.
Este instrumento foi validado para a população portuguesa por McIntyre & McIntyre
(2010) com uma amostra de profissionais portugueses da área da saúde, tendo
apresentado uma bons valores de consistência interna com um Alpha de Cronbach de
.85. É composto por 18 itens que aludem numa única palavra, ou frases curtas e simples,
a aspetos relacionados ao trabalho em termos gerais. Os inquiridos dispõem de três
alternativas de resposta: “Sim”, “Não” e “?” (não sabe), a que corresponde a pontuação
de 3, 0 e 1 pontos, respetivamente. Os itens negativos são: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 e 18. O
score total corresponde à soma da pontuação dos itens, após inversão dos itens
negativos. Pontuação mais elevada está associada a maior satisfação com o trabalho. O
ponto de corte considerado é 27.
Assim, foi utilizado, no presente estudo, a versão portuguesa do JIG com o intuito de
avaliar a satisfação no trabalho dos cuidadores formais de peoas idosas.

O Negative Acts Questionnaire - Revised (NAQ-R) (Anexo VIII) foi outro dos
instrumentos utilizados com o intuito de avaliar a perceção de exposição ao bullying e
vitimização no local de trabalho dos prestadores de cuidados formais. Este foi
desenvolvido por Einarsen e Raknes (1997) para avaliar a perceção de exposição ao
bullying e situações de vitimização no trabalho. O NAQ-R foi traduzido e adaptado por
Araújo et al. (2004), tendo obtido uma fiabilidade elevada para a escala global (.89)
(Araújo, 2009).
O NAQ-R é de autopreenchimento e constituído por 23 itens.
É solicitado ao inquirido que, numa escala de 1 a 5 pontos (1- nunca, 2- de vez em
quando, 3- mensalmente, 4- semanalmente e 5- diariamente), assinale a sua perceção de
frequência nos últimos seis meses relativa a cada uma das 22 afirmações que descrevem
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atos negativos em contexto laboral. No final do questionário, o item 23 apresenta a
definição de bullying solicitando ao participante que, considerando a definição
mencionada e reportando-se aos últimos seis meses, assinale numa escala de 5 pontos
(1- não, 2- sim mas só raramente; 3- sim de vez em quando, 4- sim várias vezes por
semana e 5- sim quase todos os dias) a frequência do fenómeno.
Para que um sujeito se identifique como vítima, os autores consideram a necessidade de
ter existido exposição a pelo menos um comportamento negativo por parte de outrem
durante os últimos seis meses, ou que a vítima se autoavalie como tal de acordo com a
definição, pelo menos com intensidade maior ou igual a “às vezes”.
Assim, para a análise da prevalência da violência psicológica, os autores Araújo (2009),
Borges (2013) e Sá (2008), recorreram aos seguintes critérios:


Critério 1 – Avaliação subjetiva de Bullying. Resposta positiva a pelo menos um
dos 22 itens com intensidade 4 (semanalmente) ou 5 (diariamente), nos últimos
seis meses.



Critério 2 – Avaliação objetiva de Bullying. O participante identifica-se como vítima
de violência psicológica no trabalho através do item 23 com a intensidade de 3
(sim, de vez em quando); 4 (sim, várias vezes por semana) ou 5 (sim, quase todos
os dias), nos últimos seis meses.



Critério 3 – Avaliação subjetiva e objetiva de Bullying. Resposta positiva
conjuntamente ao primeiro e segundo critério, nos últimos seis meses.

A fim de avaliar as queixas de saúde física e psicológica recorreu-se ao Rotterdam
Symptom Checklist (RSCL) (Anexo IX).
O RSCL, de Haes, Knippenberg & Neijt (1990), é um instrumento constituído por uma
lista de sintomas físicos e psicológicos que permite o estudo da morbilidade, bem como
da avaliação dos níveis de stresse físico e psicológico. Avalia a intensidade com que têm
sentido cada um dos sintomas na última semana, através de uma escala do tipo likert
com quatro opções de resposta (nenhuma, pouca, alguma e bastante).
Na adaptação do instrumento à população portuguesa, McIntyre e Gameiro (1998)
optaram pela versão de 30 itens tendo apresentado valores de fiabilidade e validade
próximos aos da escala original e uma consistência interna de .91, o que indica uma
fiabilidade elevada. Estes autores optaram por retirar um item (“perda de cabelo”), tendo
em conta o seu efeito negativo na consistência interna do inventário, sendo constituída
por uma lista final de vinte e nove itens. Os vinte e nove itens são distribuídos em dois
fatores que distinguem sintomas físicos dos sintomas psicológicos. Os sintomas
psicológicos (fator 1) são: RSCL2 – irritabilidade, RSCL4 – preocupações, RSCL6 –
depressão, RSCL9 – nervosismo, RSCL11 – desespero em relação ao futuro, RSCL12 -
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dificuldades em adormecer, RSCL17 – tensão nervosa, RSCL19 – ansiedade e RSCL25
– problemas de concentração. Os sintomas físicos (fator 2) são: RSCL1 – falta de apetite,
RSCL3 – cansaço, RSCL5 – dores musculares, RSCL7 – falta de energia, RSCL8 –
dores nas costas, RSCL10 – náuseas, RSCL13 – dores de cabeça, RSCL14 – vómitos,
RSCL15 – tonturas, RSCL 16 – diminuição do interesse sexual, RSCL18 – dores de
barriga, RSCL20 – obstipação, RSCL21 – diarreia, RSCL22 – azia, arrotos, RSCL23 –
calafrios, RSCL24 – formigueiros nas mãos/pés, RSCL26 – boca dorida/dor ao engolir,
RSCL27 – ardor nos olhos, RSCL28 – falta de ar, RSCL29 – secura na boca.
A versão portuguesa do RSCL apresentou boa validade de constructo associada a bons
índices de consistência interna (Oliveira, 2013).
As pontuações das escalas são obtidas pelo somatório das pontuações de cada item,
sendo que, valores mais altos nas escalas são indicadores de maior sintomatologia, ou
seja, correspondem à maior intensidade de ocorrência do sintoma.

Para avaliar as atitudes dos prestadores de cuidados formais face às pessoas idosas
utilizou-se a escala Attitude Toward Old People Scale (AKPI) (Anexo X) elaborada e
validada por Kogan (1961), tendo sido traduzida e validada para a população portuguesa
por Viegas (2002) (Escala de Atitudes para com Pessoas Idosas).
A escala é constituída por 34 itens: 17 negativos e 17 positivos, com 6 opções de
resposta para cada item numa escala do tipo Likert com 6 pontos: 1: discordo
completamente; 2: discordo em grande parte; 3: discordo parcialmente; 5: concordo
parcialmente; 6: concordo em grande parte; 7: concordo completamente. A ausência de
resposta é cotada com o valor 4.
Cada par de itens está emparelhado, ou seja, a atitude é formulada na negativa (item
negativo) e na positiva (item positivo). Os pares de itens englobam: par 1 (itens 1 e 34),
par 2 (itens 2 e 18), par 3 (itens 3 e 19), par 4 (itens 4 e 20), par 5 (itens 5 e 21), par 6
(itens 6 e 22), par 7 (itens 7 e 23), par 8 (itens 8 e 24), par 9 (itens 9 e 25), par 10 (itens
10 e 26), par 11 (itens 11 e 28), par 12 (itens 12 e 27), par 13 (itens 13 e 29), par 14
(itens 14 e 30), par 15 (itens 15 e 31), par 16 (itens 16 e 32) e par 17 (itens 17 e 33).
A escala AKPI avalia a perceção dos sujeitos em sete áreas relativas às pessoas idosas
e que são avaliadas através das respostas dos sujeitos a pares de itens, específicos para
cada área: 1- segregação através do espaço habitacional (par 1, par 5, par 16); 2sentimentos provocados pela convivência com pessoas idosas (par 8, par 11); 3relações interpessoais entre gerações (par 9, par 12, par 15); 4- homogeneidade das
pessoas idosas enquanto grupo (par 3, par 7); 5- dependência (par 2, par 14); 6capacidades cognitivas (par 4, par 13); 7- aparência pessoal e personalidade (par 6, par
10). O par 17 não está incluído em nenhuma dimensão (Kogan, 1961).
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Viegas (2002) refere que quer os itens negativos e positivos estão distribuídos
aleatoriamente, apresentando o instrumento duas escalas: a escala negativa (constituída
pelos itens negativos) e a escala positiva (constituída pelos itens positivos). Para poder
comparar entre si os resultados obtidos com cada uma das escalas, as pontuações
atribuídas aos itens da escala positiva (itens 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24,
25, 27, 31 e 33) são revertidas, ou seja, ao valor atribuído pelo sujeito a cada afirmação
positiva é subtraído de 8. Deste modo, quer para a escala negativa quer para a escala
positiva, pontuações totais baixas indicam atitudes mais favoráveis para com as pessoas
idosas enquanto valores elevados indicam atitudes mais desfavoráveis. O valor 3.5 foi
estabelecido por Kogan (1961) como o ponto teoricamente neutro.

A Professional Quality of Life Scale (ProQOL) (Anexo XI) foi desenvolvida por Stamm
(2005) e, após várias revisões, encontra-se agora na versão 5, ProQOL5 (Stamm, 2009).
A escolha deste instrumento justifica-se pelo facto de estar amplamente validado ao
longo do tempo, em diversos contextos e países e pelo facto de incorporar a categoria
satisfação por compaixão que, segundo a autora, funciona como um fator protetor do
profissional na exposição ao burnout e stress traumático secundário (Stamm 2010).
A ProQOL5 pode ser administrada a nível individual, grupal ou em estudos de
investigação na avaliação e monitorização dos fenómenos SC, BO e STS, no entanto,
como alerta Stamm (2010), esta é uma ferramenta que deve ser interpretada na forma
indicativa e não na forma diagnóstica.
Atualmente, existem traduções disponíveis do ProQOL5 em 25 idiomas, nomeadamente
em português de Portugal, tendo sido a selecionada para o presente estudo. Esta escala
é formada por 30 itens divididos em 3 subescalas que avaliam 3 fenómenos distintos. A
cada subescala correspondem 10 itens: Satisfação por Compaixão (SC) (itens 3, 6, 12,
16, 18, 20, 22, 24, 27, 30), Burnout (BO) (itens 1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26, 29) e Stress
Traumático Secundário (STS) (itens 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, 28). Cada item equivale
a uma afirmação à qual se atribui uma pontuação que varia entre 1 e 5, onde
1=raramente e 5=muito frequentemente. Para realizar o score da subescala do Burnout,
devem ser invertidos os itens 1, 4, 15, 17 e 29. Para cada uma das subescalas, após o
cálculo dos z-scores, estes são convertidos em t-scores com média=50 e desviopadrão=10 (Stamm, 2010).
A subescala Satisfação por Compaixão (SC) refere-se ao prazer que o profissional obtém
de poder fazer bem o seu trabalho. Pontuações mais altas, nesta subescala, representam
uma maior satisfação relacionada com a capacidade de ser um cuidador eficiente no seu
trabalho. Cerca de 25% das pessoas pontuam acima de 57 e cerca de 25% das pessoas
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pontuam abaixo de 43. Valores que se encontrem na faixa mais alta indicam que,
provavelmente, a pessoa apresenta boa satisfação profissional da sua posição
Pontuações abaixo de 40 quer dizer que a pessoa pode encontrar problemas com o seu
trabalho ou poderão existir outras razões (Stamm, 2010).
O Burnout (BO), do ponto de vista da pesquisa, é um dos elementos da fadiga por
compaixão. Está associado a sentimentos de desesperança e dificuldades em lidar com o
trabalho ou em fazer o seu trabalho de forma eficaz. Pontuação mais elevada, nessa
subescala, significa que a pessoa corre maior risco de burnout (Stamm, 2010). Cerca de
25% das pessoas pontuam acima de 57 e cerca de 25% das pessoas pontuam abaixo de
43. Pontuação inferior a 18, reflete sentimentos positivos sobre a capacidade de ser
eficaz no seu trabalho. Pontuações acima de 57 indicam que a pessoa deverá pensar
sobre o que é que no seu trabalho o faz sentir que não é eficaz na sua posição (Stamm,
2010).
A subescala Stress Traumático Secundário (STS) é sobre exposição secundária da
pessoa a eventos extremamente stressantes ou traumáticos relacionados com o trabalho.
Cerca de 25% das pessoas pontuam abaixo de 43 e cerca de 25% das pessoas pontuam
acima de 57. Se a sua pontuação for acima de 57, a pessoa deve pensar sobre o que é
que poderá ser intimidante ou assustador para si no seu trabalho ou se haverá outras
razões para esta pontuação elevada (Stamm, 2010).
Assim, e de acordo com Stamm (2010), os pontos de cortes do ProQOL5 estão definidos
nos percentis 25 e 75, tal como podemos observar na tabela 11.

Tabela 11: Pontos de corte para o ProQOL5
Satisfação por
Compaixão

Burnout

Stress
Traumático
Secundário

Quartil inferior
(percentil 25)

44

43

42

Média
(percentil 50)

50

50

50

Quartil superior
(percentil 75)

57

56

56

Para avaliar a perceção dos participantes sobre o programa StressadaMente, foi aplicado
um questionário de satisfação / avaliação do programa (Anexo IV) na última sessão,
para os prestadores de cuidados formais que participaram no mesmo. O objetivo principal
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deste questionário foi avaliar a satisfação em participar no programa e sua
implementação.
Utilizou-se uma escala do tipo Likert com 5 opções de resposta (1 – não satisfeito, 2 –
pouco satisfeito, 3 - satisfeito, 4 - muito satisfeito, 5 - totalmente satisfeito), onde os
prestadores de cuidados formais tiveram que avaliar as seguintes questões: “O programa
foi adequado às funções que desempenha?”; “Os conteúdos foram relevantes para a sua
formação?”; “A duração foi adequada?”; “O programa correspondeu às suas expectativas
iniciais?”; “Como avalia o programa em termos de aquisição de novas competências?”;
“Este programa possibilita a introdução de mudanças na sua prática?”; “A formadora
transmitiu com claramente os assuntos abordados?”; “A formadora dominou os assuntos
que expôs no programa?”. O questionário contém uma pergunta final sobre a avaliação
geral do programa, usando uma escala de Likert (1-insuficiente, 2-suficiente, 3-bom, 4muito bom, 5-excelente).

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

A elaboração de um trabalho de investigação tem por base os diferentes Códigos de
Ética, nomeadamente o Código de Nuremberga, a Declaração de Helsínquia, o Relatório
de Belmont (Lopes, 2014), entre outros, que determinam que em qualquer investigação
que

envolva

pessoas

sejam

considerados

princípios

e

direitos fundamentais,

nomeadamente o do anonimato e da confidencialidade e direito ao tratamento justo e
equitativo.
As quatro Instituições onde foi realizada a recolha de informação foram contactadas
formalmente por uma carta de apresentação do projeto de investigação e por um
consentimento informado, livre e esclarecido (Anexo XII).
No pedido de autorização foram esclarecidos os objetivos do estudo.
Em contato com os participantes foi pedido a sua colaboração de livre e espontânea
vontade, explicando a finalidade da investigação garantindo o seu anonimato.
Foi salvaguardado o sigilo decorrente da obrigação de segredo profissional das pessoas
que procederam à aplicação do instrumento garantindo total confidencialidade dos dados
a serem tratados.
O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética (CETI) do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP) – Número 187/2017
(Anexo XIII).
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6. PROCEDIMENTOS

Procedeu-se à recolha dos dados necessários à investigação durante o período de Março
de 2017 a Setembro de 2017, após a confirmação de participação, por escrito, das
Instituições contactadas (Anexo XIV). Foram entregues os instrumentos de avaliação,
tendo sido explicado qual o propósito de cada instrumento bem como orientação para o
seu preenchimento, deixando claro a confidencialidade da informação.
Foram dadas indicações para que, após preenchimento dos instrumentos de avaliação (4
semanas), os prestadores de cuidados formais colocariam os mesmos dentro do
envelope, fornecido inicialmente para o efeito, fechando-o e colocando-o num local
designado.
Os Instrumentos de avaliação foram recolhidos cerca de quatro semanas depois de
entregues aos prestadores de cuidados formais das Instituições envolvidas.
Considerando o trabalho por turnos dos prestadores de cuidados formais do grupo
experimental, foi feito um esforço para garantir que todos cumprissem o programa dentro
do horário laboral, ou seja, na mesma instituição foram constituídos dois grupos, um
composto pelos prestadores de cuidados formais a desempenhar funções no turno da
manhã e outro por prestadores de cuidados formais a desempenhar funções no turno da
tarde e noite, uma vez que seria essencial para facilitar a sua implementação.
Foram realizadas 7 sessões com periodicidade semanal e com uma duração de 1:30
hora/sessão, o que perfez um total de 10:30 horas.
Na última sessão foi aplicado o questionário de satisfação/avaliação do programa.
Os participantes do estudo (grupo experimental e controle) foram avaliados no início do
estudo e no final do programa (4 semanas após o término do programa) (Tabela 12),
através da aplicação dos instrumentos de avaliação, salvaguardando que o grupo
experimental e controlo não tiveram qualquer tipo de contato durante a implementação do
programa uma vez que, apesar de terem sido sensibilizados para tal, pertenciam a
instituições diferentes.
No final foi distribuído um certificado de participação a cada participante (Anexo II).
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Tabela 12: Instrumentos de avaliação e recolha de dados de prestadores de cuidados
formais de pessoas idosas.
Recolha de dados
Instrumentos de avaliação
T1

T2

Questionário sociodemográfico profissional

X

Escala Geral de Trabalho (JIG)

X

X

Questionário de Atos Negativos (NAQ-R)

X

X

Lista de verificação de Sintomas de Rotterdam X

X

(RSCL)
Escala de Qualidade de Vida Profissional (ProQOL) X

X

Versão 5
Escala de Atitudes para com as Pessoas Idosas de X

X

Kogan (AKPI)

7. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS

De modo a dar resposta aos objetivos propostos, foram considerados os seguintes
procedimentos estatísticos:


Análise descritiva das características sociodemográficas e dos resultados dos
instrumentos de avaliação considerados no estudo, recorrendo a medidas de
tendência central (média ou mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão ou
amplitude interquartis) bem como frequências absolutas e relativas



Comparação dos grupos controlo e experimental de acordo com as variáveis
sociodemográficas e dos resultados dos instrumentos de avaliação, recorrendo
ao:
o

Teste t para amostras independentes ou Teste de Mann-Whitney, no caso
de variáveis quantitativas (em função da distribuição das variáveis em
estudo);

o

Teste de Qui-quadrado com correção para a continuidade ou Teste exato
de Fisher no caso de variáveis qualitativas (a segunda opção foi
74

considerada no caso de variáveis binárias e sem cumprimento do
pressuposto da aplicação do teste de Qui-Quadrado).


Comparação dos dois momentos de avaliação (T1 e T2) no que diz respeito aos
resultados dos instrumentos de avaliação do estudo, recorrendo ao:
o

Teste t para amostras emparelhadas ou Teste de Wilcoxon, no caso de
variáveis quantitativas (em função da distribuição das variáveis em
estudo);

o


Teste de McNemar, no caso de variáveis qualitativas.

Avaliar o efeito conjunto do momento de avaliação e do grupo, e sua interação
momento*grupo nos resultados dos instrumentos de avaliação quantitativos em
estudo, recorrendo a:
o

Anova 2x3 de medidas repetidas.

O software estatístico utilizado foi o SPSS - Statistical Package for Social Sciences,
versão 22.0. Em todas as análises foi considerado o nível de significância alfa=0.05.
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CAPÍTULO V. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

No presente capítulo serão apresentados os resultados do estudo.
Serão abordados a descrição da amostra e a avaliação do impacto do programa
StressadaMente, mais especificamente a avaliação da satisfação dos prestadores de
cuidados formais com o trabalho em geral, da prevalência de bullying e vitimização no
local de trabalho, das queixas de saúde física e psicológicas apresentadas pelos
prestadores de cuidados formais, das atitudes dos prestadores de cuidados formais em
relação às pessoas idosas bem como das dimensões da qualidade de vida profissional
dos prestadores de cuidados formais: satisfação por compaixão, burnout e stress
traumático secundário. Será ainda apresentada a avaliação de satisfação com o
programa StressadaMente.

1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

A Tabela 13 apresenta a descrição da amostra total e por grupos (experimental e
controlo).
Considerando a amostra total, 98,1% (n=51) dos participantes são do sexo feminino e
1,9% (n=1) do sexo masculino. A média de idades é de 43,0 anos (dp=8,6 anos).
Relativamente ao estado civil, 11,5% dos participantes são solteiros, 78,8% são
casados/união de facto, 7,7% divorciados/separados e 1,9% viúvos. A maioria dos
participantes tem filhos (86,5%). Considerando o número de filhos, 50,0% referiram ter 2
filhos, 27,1% 1 filho e apenas 8,3% 3 filhos. Relativamente aos anos de escolaridade, os
participantes apresentam uma média de 8,7 anos (dp=2,9 anos), sendo que o grupo mais
expressivo (36,5%; n= 19) possui o 9º ano, seguido do grupo com 10º/12º ano (28,9%; n=
15), 5º-8º ano (19,2%; n=10), 4º ano (13,5%; n=7) e apenas 1,9% (n=1) possuem mais
que 12 anos.
No que concerne às características profissionais da amostra em estudo, verifica-se que
62,7% (n=32) são detentores de formação profissional na área da gerontologia/geriatria e
80,8% (n=42) apresentam formação específica para as suas funções.
O tempo mediano de trabalho como cuidadores formais de pessoas idosas é de 96
meses (AIQ=144 meses), sendo o tempo na instituição onde atualmente exerce funções
a apresentar uma mediana de 60 meses (AIQ=166,75 meses).
Verifica-se, também, que cerca de metade dos participantes (52,0%; n=24) encontram-se
num regime de horário de trabalho fixo, sendo que os restantes (48,0%; n=48) praticam
um horário de trabalho por turnos. Os participantes têm maioritariamente um horário de
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trabalho de 8 horas a 8:30 horas por dia (53,8%; n=28). No que concerne ao tempo no
atual regime de trabalho, verificou-se uma mediana de 60 meses (AIQ=108 meses).
Relativamente ao tipo de contrato de trabalho, a maior percentagem dos participantes
possui um Contrato Individual de Trabalho (CIT) (42,5%; n=17), 30,0% (n=12) têm um
CIT a termo resolutivo, 5,0% (n=2) um Contrato de Trabalho em Funções Públicas
(CTFP) a termo resolutivo, 10,0% (n=4) um CTFP por tempo indeterminado e 12,5%
(n=5) possuem outro tipo de contrato.

O grupo de controlo é constituído por 23 (44,2%) cuidadores formais e o grupo
experimental por 29 (55,8%) cuidadores formais.

Comparando os dois grupos, a média de idades é de 42,2 anos (dp=8,0 anos) no grupo
controlo e de 43,4 anos (dp=9,1 anos) no grupo experimental.
Observa-se apenas um prestador de cuidados formais do sexo masculino no grupo
controlo e o grupo experimental apenas é constituído por prestadores do sexo feminino.
No grupo controlo, existem 4 (17,4%) prestadores de cuidados formais solteiros, 17
(73,9%) casados/união de fato e apenas 1 (4,3%) viúvo e 1 (4,3%) divorciado/separado,
enquanto que no grupo experimental existem 2 (6,9%) solteiros, 24 (82,8%)
casados/união de fato e 3 (10,3%) divorciados/separados. Tanto o grupo controlo como o
grupo experimental, na sua maioria, tem 2 filhos (47,6% e 51,9%, respetivamente).
Em ambos os grupos, a maioria completou o 9º ano de escolaridade (34,8% no grupo
controlo e 37,9% no grupo experimental). A maioria do grupo controlo (n=18, 78,3%) tem
formação na área da gerontologia/geriatria enquanto que no grupo experimental apenas
metade é detentora dessa formação e, em ambos os grupos a maioria dos prestadores
de cuidados formais têm formação especifica para as suas funções (87,0% no grupo
controlo e 75,9% no grupo experimental).
A mediana do tempo de serviço enquanto prestador de cuidados formais é de 120 meses
(AIQ=120 meses) no grupo controlo e de 60 meses (AIQ=195 meses) no grupo
experimental. Relativamente ao tempo de trabalho na instituição onde exercem funções,
o grupo controlo apresenta uma mediana de 72 meses (AIQ=132 meses) e o grupo
experimental uma mediana de 30 meses (AIQ=185,5 meses). Mais de metade dos dois
grupos exerce um horário de trabalho por turnos, com um tempo mediano de
permanência neste horário de 72 meses (AIQ=117 meses) e de 54 meses (AIQ=92,25
meses), respetivamente para o grupo controlo e grupo experimental.
Cerca de metade dos participantes do grupo de controlo (n=12, 52,2%) trabalha entre 7h
e 7:30h por dia e apresenta um Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado
(n=10, 52,6%), enquanto que, no grupo experimental, um pouco mais de metade trabalha
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entre 8h a 8:30h por dia (n=17, 58,5%), maioritariamente com um Contrato Individual de
Trabalho a Termo Resolutivo (n=8, 38,1%) ou um Contrato Individual de Trabalho por
Tempo Indeterminado (n=7, 33,3%).

No que diz respeito à comparação dos grupos, não foi possível realizar a mesma para
todas as variáveis em análise dada a reduzida dimensão amostral. Das variáveis
possíveis de serem analisadas, apenas existem diferenças estatisticamente significativas
entre os grupos relativamente a formação profissional na área da gerontologia/geriatria e
horário de trabalho.

O grupo experimental apresenta uma menor percentagem de participantes que
apresentam formação profissional na área da gerontologia/geriatria comparativamente ao
grupo controlo, sendo as percentagens de 78,3% e 50,0%, respetivamente (p=0,038).
No que diz respeito ao horário de trabalho, o grupo experimental apresenta uma maior
percentagem de participantes com horário fixo comparativamente ao grupo controlo,
sendo as percentagens de 31,8% e 67,9%, respetivamente (p=0,011).
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Tabela 13: Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra total e por grupos.
Total
n
52

Total
Idade, média (dp) (N=50)
Sexo (N=52)
Masculino
Feminino
Estado civil (N=52)
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado
Viúvo
Filhos (N=52)
Sim
Não
Número de filhos (N=49)
0
1
2
3
Escolaridade (N=52)
4 anos
5-8 anos
9 anos
10-12 anos
>12 anos
Anos de escolaridade, média (dp)
(N=52)
Formação profissional na área da
gerontologia/ geriatria (N=51)
Sim
Não
Formação específica para as suas
funções (N=52)
Sim
Não
Tempo de trabalho como prestador de
cuidados formais de pessoas idosas
(meses), mediana (AIQ) (N=51)
Tempo de trabalho na instituição
(meses), mediana (AIQ) (N=52)
Horário de trabalho (N=50)
Fixo
Por turnos
Tempo no atual regime de trabalho
(meses), mediana (AIQ) (N=47)
Horas de trabalho por dia (N=52)
7h ou 7h30
8h ou 8h30
Tipo de contrato (N=40)
Contrato de Trabalho em Funções
Públicas por tempo indeterminado
Contrato de Trabalho em Funções
Públicas a termo resolutivo
Contrato Individual de Trabalho por
tempo indeterminado
Contrato Individual de Trabalho a
termo resolutivo
Outro
AIQ: amplitude interquartil; dp: desvio padrão
a

b

%
100

Grupo
Controlo
Experimental
n
%
n
%
23
44,2
29
55,8

43,0 (8,6)

42,2 (8,0)

43,4 (9,1)

p
0,575

a

1
51

1,9
98,1

1
22

4,3
95,7

0
29

0,0
100

6
41
4
1

11,5
78,8
7,7
1,9

4
17
1
1

17,4
73,9
4,3
4,3

2
24
3
0

6,9
82,8
10,3
0,0

45
7

86,5
13,5

20
3

87,0
13,0

25
4

86,2
13,8

7
13
24
4

14,6
27,1
50,0
8,3

3
7
10
1

14,3
33,3
47,6
4,8

4
6
14
3

14,8
22,2
51,9
11,1

7
10
19
15
1

13,5
19,2
36,5
28,9
1,9

3
5
8
7
0

13,0
21,7
34,8
30,4
0,0

4
5
11
8
1

13,8
17,2
37,9
27,6
3,4

-

-

-

-

8,7 (2,9)

8,6 (2,8)

8,8 (3,0)

0,788

a

0,038
32
19

42
10

62,7
37,3

80,8
19,2

18
5

78,3
21,7

20
3

87,0
13,0

14
14

22
7

c

50,0
50,0
0,482

d

75,9
24,1

96 (144)

120 (120)

60 (195)

0,315

b

60 (166,75)

72 (132)

30 (185,5)

0,536

b

0,011
24
26

52,0
48,0

7
15

60 (108)

31,8
68,2

19
9

72 (117)

c

67,9
32,1
54 (92,25)

0,218

b

0,438
24
28

46,2
53,8

12
11

52,2
47,8

12
17

41,4
58,6

4

10,0

3

15,8

1

4,8

2

5,0

0

0,0

2

9,5

17

42,5

10

52,6

7

33,3

12

30,0

4

21,1

8

38,1

5

12,5

2

10,5

3

14,3

c

-

c

d

Teste t para amostras independentes; Teste de Mann-Whitney; Teste de Qui-Quadrado; Teste exato de
Fisher
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2. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA STRESSADAMENTE

Para cada um dos resultados dos instrumentos de avaliação em análise, foi efetuada a:


comparação de grupos em cada um dos momentos (pré e pós-intervenção);



comparação de momentos para cada um dos grupos;



avaliação do impacto do programa.

2.1 Satisfação dos prestadores de cuidados formais com o trabalho em geral

O Job in General (JIG) (Anexo VII) permite avaliar a satisfação geral dos prestadores de
cuidados formais no trabalho. Para esta escala, foi considerada o score total da mesma
bem como a classificação considerando o ponto de corte 27 que classifica os sujeitos
como satisfeitos ou insatisfeitos.

A prevalência da satisfação dos prestadores de cuidados formais no seu local de
trabalho, no momento pré-intervenção, foi de 97,6%. O score médio da escala total foi de
41,9 (dp=7,7).

A Tabela 14 apresenta a comparação dos grupos, para cada um dos momentos de
avaliação para o score total da escala JIG bem como considerando a sua classificação
(satisfeito/insatisfeito).

Comparação de grupos pré-intervenção
A maioria do grupo controlo (n=17; 94,4%), assim como a totalidade do grupo
experimental (n=24; 100,0%) apresentaram-se satisfeitos no seu local de trabalho. Os
scores médios da escala total foram semelhantes nos dois grupos, apresentando-se
ligeiramente superior no grupo experimental [média=40,7 (dp=9,0) no grupo controlo e
média=42,8 (dp=6,7) no grupo experimental]. No entanto, neste momento de avaliação,
não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos
(p>0.05 para as duas variáveis consideradas, score total e variável categórica).

Comparação de grupos pós-intervenção
Na fase pós intervenção com o programa StressadaMente (momento T2), observou-se
que a maioria do grupo controlo (n=20; 87,0%), assim como a maioria do grupo
experimental (n=24; 96,0%) se apresentam satisfeitos no seu local de trabalho. Os scores
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médios da escala total apresentaram-se semelhantes nos dois grupos, sendo
ligeiramente superior no grupo experimental [média=39,3 (dp=8,8) no grupo controlo e
média=44,1 (dp=7,8) no grupo experimental]. No entanto, neste momento de avaliação,
não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p>0.05
para as duas variáveis consideradas, score total e variável categórica).

Tabela 14: Comparação dos grupos controlo e experimental relativamente à escala JIG,
para cada um dos momentos (T1 e T2).
Momento

T1

JIG

Experimental

41,9 (7,7)

Insatisfação

1

2,4

1

5,6

0

0,0

41

97,6

17

94,4

24

100,0

40,7 (9,0)

42,8 (6,7)

Média (dp)

41,8 (8,5)

Insatisfação

4

8,3

3

13,0

1

4,0

44

91,7

20

87,0

24

96,0

Satisfação
a

Controlo

Média (dp)

Satisfação

T2

Grupo

Total

39,3 (8,8)

44,1 (7,8)

p
0,393a
0,429d
0,054a
0,338d

Teste t para amostras independentes; d Teste exato de Fisher

Comparação de momentos
Considerando a amostra total, a Tabela 15 apresenta a comparação dos dois momentos
de avaliação para a escala JIG.

Considerando a classificação resultante do uso do ponto de corte recomendado, verificase que: trinta e cinco cuidadores (92,1%) estavam satisfeitos no momento T1 e
mantiveram esse nível de satisfação no momento T2; um cuidador (2,6%) melhorou a sua
satisfação entre o momento T1 e o T2; 2 cuidadores (5,3%) pioraram a sua satisfação do
momento T1 para o momento T2. Não se verificou, no entanto, uma associação entre as
classificações verificadas nos dois momentos de avaliação (p=1,000).

Considerando o score total da escala, verificou-me um aumento ligeiro da média do
momento T1 para o momento T2 [42,5 (dp=7,6) vs 42,8 (dp=1,3), respetivamente], no
entanto não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os dois
momentos (p=0,821).
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Tabela 15: Comparação dos momentos T1 e T2 relativamente à escala JIG
(amostra total)
Momento

T1

JIG

T2
Insatisfação

p

Satisfação

Insatisfação

0

0,0

1

2,6

Satisfação

2

5,3

35

92,1

1,000e

Momento

e

Média (dp)

T1

T2

42,5 (7,6)

42,8 (1,3)

p
0,821f

Teste de McNemar; f Teste t para amostras emparelhadas

Avaliação do impacto do programa
A avaliação do impacto do programa na satisfação encontra-se na Tabela 16 e na Figura
2.
Através da análise da Figura 2, é possível observar um ligeiro aumento do score médio
da escala total do JIG, mais acentuado no grupo controlo. No entanto, através da análise
dos resultados obtidos através da ANOVA de medidas repetidas, e apresentados na
Tabela 16, não existem evidências da presença de qualquer efeito dos fatores testados
(momento, grupo e interação momento*grupo).

Tabela 16: Análise de medidas repetidas para o JIG.
JIG
df 1

df 2

F

p

Momento

1

36

0,055

0,817

Grupo

1

36

2,529

0,120

36

0,026

0,872

Momento*Grupo
1
Greenhouse-Geisser correction

&
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Figura 2: Médias marginais estimadas do JIG por grupo e por momento de avaliação.

2.2 Prevalência de bullying e vitimização no local de trabalho

Para avaliação da perceção da exposição ao bullying e à vitimização no ambiente de
trabalho, bem como à exposição a um determinado comportamento negativo e
sentimentos de vitimização, foi aplicado o instrumento Questionário de Atos Negativos
(NAQ-R) (Anexo VIII). O critério 1 refere-se à avaliação subjetiva de bullying, o critério 2 à
avaliação objetiva de bullying e o critério 3 à combinação dos dois primeiros critérios, ou
seja avaliação subjetiva e objetiva de bullying.

Na avaliação subjetiva de bullying, pelos prestadores de cuidados formais, podemos
encontrar uma prevalência de 23,1%.
Verificou-se uma prevalência de avaliação objetiva de bullying de 3,9%.
No que se refere à resposta positiva da combinação dos dois primeiros critérios, ou seja,
avaliação subjetiva e objetiva de bullying podemos observar uma prevalência de 1,9%.

Comparação de grupos pré-intervenção
A Tabela 17 apresenta a comparação dos grupos, para cada um dos momentos de
avaliação.

Mais de metade do grupo controlo (n=14; 60,9%), assim como a maioria do grupo
experimental (n=26; 89,7%) não avaliaram subjetivamente que eram vítimas de bullying.
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A totalidade do grupo controlo (n=23; 100%) bem como a maioria do grupo experimental
(n=26; 92,9%) não avaliaram objetivamente que eram vítimas de bullying e, por último, a
totalidade do grupo controlo (n=23; 100%) e a maioria do grupo experimental (n=28;
96,6%) não avaliaram subjetiva e objetivamente que eram vítimas de bullying.
Neste momento de avaliação, verificou-se uma associação estatisticamente significativa
entre o grupo e a avaliação subjetiva de bullying (p<0.05): o grupo controlo apresentou
maior percentagem de perceção subjetiva de bullying comparativamente ao grupo
experimental.

Comparação de grupos pós-intervenção
Na fase pós intervenção com o programa StressadaMente (momento T2), observou-se
que mais de metade do grupo controlo (n=16; 69,6%) e a maioria do grupo experimental
(n=19; 76,0%), não avaliaram subjetivamente terem sido vítimas de bullying. A totalidade
do grupo controlo (n=23; 100%) e a maioria do grupo experimental (n=24; 96%) não
apresentaram avaliação subjetiva, apenas objetiva e a combinação da avaliação subjetiva
e objetiva de bullying.
No entanto, neste momento de avaliação, não se verificou uma associação
estatisticamente significativa entre o grupo e a avaliação subjetiva de bullying (p>0.05).
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Tabela 17: Comparação dos grupos controlo e experimental relativamente à escala NAQR, para cada um dos momentos (T1 e T2)
Momento

NAQ

Grupo

Total

Controlo

Experimental

p

Critério 1
Não verifica o
critério
Verifica
o
critério

40

76,9

14

60,9

26

89,7

12

23,1

9

39,1

3

10,3

49

96,1

23

100,0

26

92,9

2

3,9

0

0,0

2

7,1

51

98,1

23

100,0

28

96,6

1

1,9

0

0,0

1

3,4

35

72,9

16

69,6

19

76,0

13

27,1

7

30,4

6

24,0

47

97,9

23

100,0

24

96,0

1

2,1

0

0,0

1

4,0

47

97,9

23

100,0

24

96,0

1

2,1

0

0,0

1

4,0

0,034c

Critério 2
T1

Não verifica o
critério
Verifica
o
critério
Critério 3
Não verifica o
critério
Verifica
o
critério
Critério 1
Não verifica o
critério
Verifica
o
critério

0,860c

Critério 2
T2

Não verifica o
critério
Verifica
o
critério
Critério 3

Não verifica o
critério
Verifica
o
critério
c
Teste de Qui-Quadrado
Comparação de momentos

Considerando a amostra total, a Tabela 18 apresenta a comparação dos dois momentos
de avaliação.

Trinta cuidadores (62,5%) não avaliaram subjetivamente serem vítimas de bullying, no
momento 1 e mantiveram esse nível no momento 2. Seis cuidadores (12,5%) não
avaliaram subjetivamente que eram vítimas de bullying no momento 1 mas avaliaram no
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momento 2. Adicionalmente, cinco cuidadores (10,4%) melhoraram na avaliação
subjetiva de bullying, enquanto que 7 cuidadores (14,6%) mantiveram a perceção
subjetiva de bullying do momento 1 para o momento 2. No entanto, não se verificou uma
associação estatisticamente significativa entre os momentos no que diz respeito à
avaliação subjetiva de bullying (p=1.000).

Quarenta e cinco cuidadores (95,7%) não avaliaram objetivamente que eram vítimas
bullying, no momento 1 e mantiveram essa avaliação no momento 2. Um cuidador (2,1%)
melhorou a avaliação objetiva de bullying do momento 1 para o momento 2 e 1 cuidador
(2,1%) piorou a avaliação objetiva de bullying do momento 1 para o momento 2.

O mesmo padrão foi verificado para a conjugação da subjetividade e objetividade
de bullying.

Tabela 18: Comparação dos momentos T1 e T2 relativamente à escala NAQ-R
(amostra total)
T2
Momento

NAQ

Não verifica o

Verifica o

critério

critério

p
1,000e

Critério 1
Não verifica o critério
Verifica o critério

30

62,5

6

12,5

5

10,4

7

14,6

Critério 2
T1

Não verifica o critério
Verifica o critério

45

95,7

1

2,1

1

2,1

0

0,0

Critério 3
Não verifica o critério
Verifica o critério
e

46

95,8

1

2,1

1

2,1

0

0,0

Teste de McNemar

2.3 Queixas de saúde física e psicológicas apresentadas pelos prestadores de
cuidados formais

A fim de avaliar as queixas de saúde física e psicológicas apresentadas pelos
prestadores de cuidados formais recorremos à Lista de Verificação de Sintomas de
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Rotterdam (RSCL) (Anexo IX). Este instrumento de avaliação é composto por duas
subescalas, subescala de morbilidade psicológica e subescala de morbilidade física. O
fator 1 refere-se aos sintomas psicológicos e o fator 2 aos sintomas físicos.

No momento T1, no que concerne aos sintomas psicológicos, o score médio foi de 21,0
(dp=7,0), enquanto que nos sintomas físicos, o score médio foi de 39,5 (sd=10,9).
No momento T2 encontramos um score médio de 22,5 (dp=7,1) para os sintomas físicos
e 41,2 (dp=11,0) para os sintomas psicológicos.

Comparação de grupos pré-intervenção
Podemos observar, na Tabela 19, a comparação dos grupos, para cada um dos
momentos de avaliação.

Os scores médios dos sintomas psicológicos foram semelhantes nos dois grupos,
apresentando-se ligeiramente mais elevado no grupo controlo (média=21,3 (dp=7,4)), do
que no grupo experimental (média=20,8 (dp=6,8)). Nos sintomas físicos os scores médios
foram, também, semelhantes nos dois grupos: grupo controlo com score médio de 40,4
(dp=12,3) e o grupo experimental com score médio de 38,8 (dp=9,9).
No entanto, neste momento de avaliação, não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos (p>0.05 para os dois fatores analisados).

Comparação de grupos pós-intervenção
Na fase pós intervenção com o programa StressadaMente (momento T2), observou-se
que os scores médios dos sintomas psicológicos eram muito semelhantes nos dois
grupos, ou seja, grupo controlo apresentava um score médio de 22,2 (dp=7,6) e o grupo
experimental um score médio de 22,7 (dp=6,8). Para os sintomas físicos, os scores
médios foram, também, semelhantes nos dois grupos, apresentando-se ligeiramente
mais elevado no grupo experimental (média=40,5 (dp=11,6)) comparativamente ao grupo
controlo (média=41,7 (dp=10,7)).

Neste momento de avaliação, não foram encontradas diferenças estatisticamente entre
os grupos (p>0.05 para os dois fatores).
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Tabela 19: Comparação dos grupos controlo e experimental relativamente aos fatores
da escala RSCL, para cada um dos momentos (T1 e T2)
Momento

RSCL

Grupo

Total

Controlo

Sintomas
21,0 (7,0)
psicológicos,
T1
média (dp)
Sintomas físicos, 39,5 (10,9)
média (dp)
Sintomas
22,5 (7,1)
psicológicos,
T2
média (dp)
Sintomas físicos, 41,2 (11,0)
média (dp)
a
Teste t para amostras independentes

p

Experimental

21,3 (7,4)

20,8 (6,8) 0,816a

40,4 (12,3)

38,8 (9,9) 0,631a

22,2 (7,6)

22,7 (6,8) 0,798 a

40,5 (11,6)

41,7 (10,7) 0,719a

Comparação de momentos
A Tabela 20 apresenta a comparação dos dois momentos de avaliação considerando a
amostra total.

Considerando o score dos sintomas psicológicos, a média aumentou ligeiramente do
momento 1 para o momento 2 (20,8 (dp=7,1) vs. 22,4 (dp=6,9), respetivamente), sendo
que estas diferenças encontradas são estatisticamente significativas (p=0.030). Assim,
verificou-se um aumento significativo de intensidade de ocorrência de sintomas
psicológicos do momento T1 para o momento T2.
Relativamente ao score dos sintomas físicos, a média aumentou ligeiramente do
momento 1 para o momento 2 (39,3 (dp=10,7) vs. 41,2 (dp=10,6), respetivamente), no
entanto não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p=0,088).

Tabela 20: Comparação dos momentos T1 e T2 relativamente aos fatores
da escala RSCL (amostra total).
Momento

RSCL
Sintomas psicológicos

1

2

p

20,8 (7,1)

22,4 (6,9)

0,030f

39,3 (10,7)

41,2 (10,6)

0,088f

(N=43), média (dp)
Sintomas físicos
(N=43), média (dp)
f

Teste t para amostras emparelhadas
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Avaliação do impacto do programa
A avaliação do impacto do programa no fator 1, sintomas psicológicos, da RSCL
encontra-se na Tabela 21 e na Figura 3.

Através da análise da Figura 3, verifica-se um aumento do score médio do fator 1 para os
dois grupos, sendo ligeiramente mais acentuado para o grupo experimental.
Os resultados obtidos (Tabela 21) indicam um efeito estatisticamente significativo do fator
tempo (p=0,037). Assim, podemos concluir que existe um aumento significativo entre os
momentos T1 e T2 no score médio da dimensão psicológica da escala RSCL para ambos
os grupos. Para os fatores grupo e interação, não foram encontradas evidências
estatísticas do seu efeito no score do fator 1, sintomas psicológicos, da RSCL (p>0.05
para ambos).

Tabela 21: Análise de medidas repetidas para o fator 1, sintomas
psicológicos, da RSCL.
RSCL Sintomas psicológicos
df 1

df 2

F

p

Tempo

1

41

4,627

0,037

Grupo

1

41

0,008

0,930

41

0,282

0,598

Tempo*Grupo
1
&
Greenhouse-Geisser correction

Figura 3: Médias marginais estimadas do fator 1, sintomas psicológicos, do RSCL por
grupo e por momento de avaliação.
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A avaliação do impacto do programa no fator físico da RSCL encontra-se na Tabela 22 e
na Figura 4.
Os resultados obtidos evidenciam um efeito estatisticamente significativo do fator de
interação tempo*grupo (p=0,040). Deste modo, e como se pode observar na Figura 4, a
evolução do score médio do fator 2 da RSCL do momento T1 para o momento T2
apresenta um comportamento distinto em função do grupo, sendo que aumentou para o
grupo experimental e diminuiu ligeiramente para o grupo controlo.

Tabela 22: Análise de medidas repetidas para o fator 2, sintomas
físicos, da RSCL.
RSCL Sintomas físicos
df 1

df 2

F

p

Momento

1

41

2,780

0,103

Grupo

1

41

0,008

0,931

41

4,522

0,040

Momento*Grupo
1
&
Greenhouse-Geisser correction

Figura 4: Médias marginais estimadas do fator 2, sintomas físicos, do RSCL por grupo e
por momento de avaliação.
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2.4 Atitudes dos prestadores de cuidados formais em relação às pessoas idosas

A fim de avaliar as atitudes dos prestadores de cuidados formais face às pessoas idosas,
foi aplicada a escala AKPI (Anexo X). Este instrumento de avaliação é composto por duas
dimensões, atitudes negativas e atitudes positivas e quer para a escala negativa quer
para a escala positiva, pontuações totais baixas indicam atitudes mais favoráveis para
com as pessoas idosas enquanto valores elevados indicam atitudes mais desfavoráveis.
O valor 3.5 foi estabelecido por Kogan (1961) como o ponto teoricamente neutro.

No momento T1, para a amostra total, no que concerne às atitudes positivas, o score
médio foi de 1,57 (dp=,22), enquanto que nas atitudes negativas o score médio foi de
1,67 (dp=,33).
No momento T2 o score médio para a amostra total foi de 1,50 (dp=,22) para as atitudes
positivas e 1,64 (dp=,36) para as atitudes negativas.

Comparação de grupos pré-intervenção
Na Tabela 23 observamos a comparação dos grupos, para cada um dos momentos de
avaliação.

Os scores médios das atitudes positivas foram semelhantes nos dois grupos,
apresentando no grupo controlo um valor de 1,57 (dp=,21), e no grupo experimental um
valor de 1,57 (dp=,22). Nas atitudes negativas, os scores médios foram, também,
semelhantes nos dois grupos, ou seja, grupo controlo com score médio de 1,63 (dp=,37)
e o grupo experimental com score médio de 1,70 (dp=,30).
Neste momento de avaliação, não existem diferenças estatisticamente significativas entre
os grupos (p>0,05 para as duas dimensões).

Comparação de grupos pós-intervenção
No momento T2, fase pós intervenção com o programa StressadaMente, observamos
que os scores médios das atitudes positivas foram muito semelhantes nos dois grupos: o
grupo controlo apresentou um score médio de 1,52 (dp=,22) e o grupo experimental um
score médio de 1,49 (dp=,23). Nas atitudes negativas, os scores médios foram, também,
semelhantes nos dois grupos, apresentando-se ligeiramente mais elevado no grupo
controlo (1,65; dp=,39), do que no grupo experimental (1,63; dp=,35).

No entanto, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos (p>0,05 para as duas dimensões).
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Tabela 23: Comparação dos grupos controlo e experimental relativamente às duas
dimensões da escala AKPI, para cada um dos momentos (T1 e T2)
Momento

AKPI

Grupo

Total

Controlo

Positivos
1,57 (,22)
(N=51), média
(dp)
T1
Negativos
1,67 (,33)
(N=51), média
(dp)
Positivos
1,50 (,22)
(N=48), média
(dp)
T2
Negativos
1,64 (,36)
(N=48), média
(dp)
a
Teste t para amostras independentes

Experimental

p

1,57 (,21)

1,57 (,22)

0,942a

1,63 (,37)

1,70 (,30)

0,456 a

1,52 (,22)

1,49 (,23)

0,614a

1,65 (,39)

1,63 (,35)

0,805a

Comparação de momentos
A Tabela 24 apresenta a comparação dos dois momentos de avaliação considerando a
amostra total para as dimensões da escala AKPI.

Considerando o score das atitudes positivas, a média diminuiu ligeiramente do momento
1 para o momento 2 [(1,55 (dp=,21) vs 1,50 (dp=,22), respetivamente] não existindo
diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (p=0,155).
No score das atitudes negativas, a média também diminuiu ligeiramente do momento 1
para o momento 2 [(1,67 (dp=,34) vs 1,63 (dp=,36), respetivamente)], não existindo
diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos (p=0,390).

Tabela 24: Comparação dos momentos T1 e T2 relativamente à escala
AKPI (amostra total)
AKPI

Momento
1

Positivos
1,55 (,21)
(N=47), média (dp)
Negativos
1,67 (,34)
(N=47), média (dp)
f
Teste t para amostras emparelhadas

2

p

1,50 (,22)

0,155f

1,63 (,36)

0,390f
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Avaliação do impacto do programa
A avaliação do impacto do programa nas atitudes positivas encontra-se na Tabela 25 e
na Figura 5.

Apesar de se verificar uma diminuição do score APKI positivo nos dois grupos, os
resultados obtidos indicam não existir um efeito estatisticamente significativo dos fatores
tempo, grupo ou interação (p>0,05).

Tabela 25: Análise de medidas repetidas para AKPI positivo
APKI Positivo
df 1

df 2

F

p

Tempo

1

45

2,069

0,157

Grupo

1

45

0,343

0,561

45

0,024

0,878

Tempo*Grupo
1
&
Greenhouse-Geisser correction

Figura 5: Médias marginais estimadas do fator 1 do AKPI por grupo e por momento de
avaliação.

A avaliação do impacto do programa nas atitudes negativas encontra-se na Tabela 26 e
na Figura 6.
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Apesar de se verificar uma diminuição do score APKI negativo para o grupo experimental
e um ligeiro aumento do mesmo score para o grupo controlo, os resultados obtidos
indicam não existir um efeito significativo dos fatores tempo, grupo ou interação (p>0,05).

Tabela 26: Análise de medidas repetidas para o AKPI negativo.
APKI Negativo
df 1

df 2

F

p

Tempo

1

45

0,640

0,428

Grupo

1

45

0,088

0,768

45

1,096

0,301

Tempo*Grupo
1
&
Greenhouse-Geisser correction

Figura 6: Médias marginais estimadas do fator 2 do AKPI por grupo e por momento de
avaliação.

2.5 Dimensões da qualidade de vida profissional dos prestadores de cuidados
formais: satisfação por compaixão, burnout e stress traumático secundário

A fim de avaliar as dimensões da qualidade de vida profissional dos prestadores de
cuidados formais foi utilizada a Escala de Qualidade de Vida Profissional (ProQOL)
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(Anexo XI) que se encontra dividida em 3 subescalas que avaliam 3 fenómenos distintos:
Satisfação por Compaixão (SC); Burnout (BO) e Stress Traumático Secundário (STS).
Os pontos de corte da escala são definidos pelos quartis (percentis 25, 50 e 75) e são
respetivamente: 44, 50 e 57 para a dimensão SC; 43, 50 e 56 para BO; e 42, 50 e 56
para STS. Para as 3 subescalas os quartis são definidos como: quartil1- baixo; quartil 2intermédio; quartil 3-moderado; quartil 4- elevado.

No que concerne à subescala Satisfação por Compaixão (SC) verificou-se uma
prevalência de 28,3% de prestadores de cuidados formais com níveis elevados de
Satisfação por Compaixão.
Na subescala Burnout (BO) encontrámos uma prevalência de 35,6% de prestadores de
cuidados formais com níveis elevados de burnout.
Observou-se ainda, na subescala Stress Traumático Secundário (STS), uma prevalência
de 25,0% de prestadores de cuidados formais com níveis elevados de stress traumático
secundário.

Comparação de grupos pré-intervenção
Na Tabela 27 observamos a comparação dos grupos, para cada um dos momentos de
avaliação.

Observou-se que 52,4% (n=11) do grupo controlo apresenta baixo nível de SC e 52,0%
(n=13) do grupo experimental apresenta níveis elevados de SC.
Analisando os níveis de BO, observámos que 42,9% (n=9) do grupo controlo apresenta
um nível elevado de BO, enquanto que 47,7% (n=10) do grupo experimental, apresenta
baixo nível de BO. Na subescala STS, 34,8% (n=7) do grupo controlo, assim como 34,8%
(n=8) do grupo experimental apresenta baixo nível de STS.

Comparação de grupos pós-intervenção
Na fase pós intervenção com o programa StressadaMente (momento T2), observámos
que 45,5% (n=10) do grupo controlo apresenta baixo nível de SC. Verificámos que 44,0%
(n=11) do grupo experimental apresenta elevado nível de SC. Analisando os níveis de
BO, 30,4% (n=7) do grupo controlo encontra-se tanto no nível intermédio de BO assim
como no nível elevado de BO, enquanto de 23,0% (n=8) do grupo experimental
apresenta baixo risco de BO. No que concerne aos níveis de STS, 34,8% (n=8) do grupo
controlo (n=8, 34,8%) apresenta nível elevado de STS e 33,3% (n=8) do grupo
experimental um nível médio de STS.
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No entanto, neste momento de avaliação, não existem diferenças estatisticamente entre
os grupos (p>0.05).
Tabela 27: Comparação dos grupos controlo e experimental relativamente à escala
ProQOL, para cada um dos momentos (T1 e T2)
Momento

ProQOL

Total

Grupo
Controlo

Experimental

p

SC
(N=46)
Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

16
6
11
13

34,8
13,0
23,9
28,3

11
3
7
0

52,4
14,3
33,3
0,0

5
3
4
13

20,0
12,0
16,0
52,0

BO
(N=45)
T1

Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

14
9
6
16

31,1
20,0
13,3
35,6

4
5
3
9

19,0
23,8
14,3
42,9

10
4
3
7

41,7
16,7
12,5
29,2

STS
(N=45)
Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

9
15
9
11

20,5
34,1
20,5
25,0

4
7
5
5

19,0
33,3
23,8
23,8

5
8
4
6

21,7
34,8
17,4
26,1

SC
(N=47)
Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

14
10
8
15

29,8
21,3
17,0
31,9

10
5
3
4

45,5
22,7
13,6
18,2

4
5
5
11

16,0
20,0
20,0
44,0

BO
(N=48)
T2

Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

10
15
10
13

20,8
31,3
20,8
27,1

4
7
5
7

17,4
30,4
21,7
30,4

6
8
5
6

24,0
32,0
20,0
24,0

STS
(N=47)
Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado
c

0,505c
10
13
12
12

21,3
27,7
25,5
25,5

5
5
8
5

21,7
21,7
34,8
21,7

5
8
4
7

20,8
33,3
16,7
29,2

Teste de Qui-Quadrado

Comparação de momentos
A Tabela 28 apresenta a comparação dos dois momentos de avaliação considerando a
amostra total para a escala ProQOL.
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No que concerne à subescala SC, 15 cuidadores (34,9%) mantiveram o seu nível de SC
(mantiveram o quartil do momento 1 para o momento 2): 7 cuidadores (16,3%)
apresentaram níveis baixos de SC (quartil 1) no momento 1 e mantiveram esse nível no
momento 2; 1 cuidador (2,3%) apresentou um nível moderado de SC (quartil 3) no
momento 1 e manteve esse nível no momento 2; 7 cuidadores (16,3%) mostraram níveis
elevados de SC (quartil 4) no momento 1 e mantiveram o mesmo nível no momento 2.
Dezoito cuidadores (41,9%) melhoram o nível de SC (aumentaram de quartil do momento
1 para o momento 2). Apesar da maior percentagem de cuidadores melhorar a satisfação
do momento 1 para o momento 2, as diferenças encontradas não são estatisticamente
significativas (p=0.605).

Na subescala BO, verificamos que 25 cuidadores (58,1%) mantiveram o nível de BO
(mantiveram o quartil do momento 1 para o momento 2), nomeadamente: 7 cuidadores
(16,3%) apresentavam níveis baixos de BO (quartil 1) no momento 1 e mantiveram esse
nível baixo no momento 2; 4 cuidadores (9,3%) mostraram um nível intermédio de BO
(quartil 2) no momento 1 e mantiveram esse nível intermédio no momento 2; 3 cuidadores
(7,0%) apresentaram nível moderado de BO (quartil 3) no momento 1 e mantiveram esse
nível no momento 2; 11 cuidadores (25,6%) apresentaram níveis elevados de BO (quartil
4) no momento 1 e mantiveram esse nível no momento 2. Sete cuidadores (16,4%)
melhoraram o nível de BO (diminuíram de quartil do momento 1 para o momento 2),
sendo que, a maior percentagem de cuidadores mantiveram o nível de BO do momento 1
para o momento 2, no entanto as diferenças encontradas não são estatisticamente
significativas (p=0.360).

Na subescala STS, 22 cuidadores (52,4%) mantiveram os níveis de STS (mantiveram o
quartil do momento 1 para o momento 2): 6 cuidadores (14,3%) apresentavam níveis
baixos de STS (quartil 1) no momento 1 e mantiveram esse nível baixo no momento 2; 6
cuidadores (14,3%) exibiram níveis intermédios de STS (quartil 2) no momento 1 e
mantiveram esse nível no momento 2; 3 cuidadores (7,1%) revelaram níveis moderados
de STS (quartil 3) no momento 1 e mantiveram o mesmo nível no momento 2; 7
cuidadores (16,7%) tinham níveis elevados de STS (quartil 4) no momento 1 e
mantiveram esse nível no momento 2. Nove cuidadores (21,4%) melhoraram o nível de
STS (diminuíram de quartil do momento 1 para o momento 2). A maior percentagem de
cuidadores mantém o nível de STS o do momento 1 para o momento 2, no entanto as
diferenças encontradas não são estatisticamente significativas (p=0.605).
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Tabela 28: Comparação dos momentos T1 e T2 relativamente à escala ProQOL (amostra
total)
T2

Momento

ProQOL

Quartil 1

Quartil 2

Quartil 3

Quartil 4

0,605e

SC
Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

7 16,3
2
4,7
1
2,3
0
0,0

6
0
2
2

14,0
0,0
4,7
4,7

1
3
1
3

2,3
7,0
2,3
7,0

1
2,3
1
2,3
6 14,0
7 16,3
0,360e

BO
T1

Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado

7 16,3
2
4,7
0
0,0
0
0,0

5
4
2
2

11,6
9,3
4,7
4,7

2
3
3
1

4,7
0
0,0
7,0
0
0,0
7,0
1
2,3
2,3 11 25,6
0,605e

STS
Quartil 1: baixo
Quartil 2: intermédio
Quartil 3: moderado
Quartil 4: elevado
e

p

6 14,3
3
7,1
1
2,4
0
0,0

3
6
2
1

7,1
14,3
4,8
2,4

0
0,0
5 11,9
3
7,1
2
4,8

0
0,0
1
2,4
2
4,8
7 16,7

Teste de McNemar

3. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO PROGRAMA STRESSADAMENTE

De forma a avaliar a implementação do programa e a satisfação em participar no mesmo,
foi aplicado o questionário de satisfação / avaliação do programa (Anexo IV) para os
prestadores de cuidados formais que participaram no mesmo.
Vinte e um prestadores de cuidados formais completaram o programa. Os dados
referentes aos resultados do Questionário de Satisfação são apresentados na Tabela 29.
No que concerne à questão de que se os conteúdos foram relevantes para a formação
dos participantes bem como se o programa foi adequado às funções que desempenham
e ao domínio dos assuntos expostos pela formadora, 90,5% dos participantes mostraramse totalmente satisfeitos com os mesmos.
Pouco mais de metade dos participantes (61,9%), mostraram-se totalmente satisfeitos
com a duração do programa, tendo manifestado verbalmente a necessidade do mesmo
contemplar mais sessões.
A maioria (85,7%) dos prestadores de cuidados formais considera-se totalmente satisfeita
na questão a que se reporta a se o programa correspondeu às suas expetativas iniciais.
Em termos de aquisição de novas competências, 71,4% os participantes mostraram-se
totalmente satisfeitos com a mesma.
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Verificou-se, ainda, que 76,2% dos prestadores de cuidados formais consideraram que o
programa possibilita mudanças na sua prática laboral, mostrando-se totalmente
satisfeitos com esta questão.
Os resultados mostraram que, de uma forma geral, os participantes relataram estarem
“totalmente satisfeitos” com a implementação do programa e, a maioria (90,5%),
classificou o programa como “excelente”.

Tabela 29: Avaliação da satisfação com o programa StressadaMente
Não

Pouco

Satisfeito

Satisfeito

Muito

Totalmente

Satisfeito

Satisfeito

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

O programa foi adequado às funções
que desempenha?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

9,5

19

90,5

Os conteúdos foram relevantes para
a sua formação?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

9,5

19

90,5

A duração foi adequada?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8

38,1

13

61,9

O programa correspondeu às suas
expetativas iniciais?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

14,3

18

85,7

Como avalia o programa em termos
de
aquisição
de
novas
competências?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

28,6

15

71,4

Este
programa
possibilita
a
introdução de mudanças na sua
prática?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

23,8

16

76,2

A formadora transmitiu com clareza
os assuntos abordados?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

4,8

20

95,2

A formadora dominou os assuntos
que expôs no programa?

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

9,5

19

90,5

Insuficiente
De um modo geral como classificaria
este programa?

0

0,0

Satisfeito

Suficiente
0

0,0

Bom
0

0,0

Muito Bom
2

9,5

Excelente
19

90,5
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CAPÍTULO VI - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As pessoas idosas são uma faixa etária cada vez mais representativa da nossa
população e, apesar da esperança de vida ter aumentando, esta faz-se acompanhar por
doenças que levam à perda de autonomia, deparando-nos com uma afluência, cada vez
maior, de pessoas idosas com demência que recorrem a Centros de Dia/Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas.
As respostas sociais que existem para esta população passam, entre outras, pelos
Centros de Dia e Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas, ambas com o propósito
de assegurar serviços de qualidade às pessoas idosas, de forma consistente e
sistemática, através do compromisso dos profissionais da Instituição.
Para dar resposta às múltiplas e complexas necessidades que este grupo populacional
apresenta, existem, entre outros profissionais, os prestadores de cuidados formais cuja
competência e responsabilidade passa por assistir a pessoa idosa nas suas
necessidades humanas básicas.
O prestador de cuidados formais exerce um trabalho exigente, muitas vezes sem boas
condições de trabalho e que é, na sua maioria, insuficientemente remunerado.
A presente tese teve como objetivo geral desenhar, implementar e avaliar o impacto de
um programa de promoção de saúde mental para prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas.

No que concerne à caracterização sociodemográfica e profissional da amostra,
verificamos que apenas um prestador de cuidados formais era do sexo masculino sendo
a maioria (n=51) mulheres com uma média de idades de 43 anos o que vai de encontro
aos resultados obtidos em vários estudos (Carrilho, 2012; Barbosa et al, 2011; Sequeira,
2010; Fernandes, 2010, entre outros). Os prestadores de cuidados formais são
representados maioritariamente pelo sexo feminino devido às raízes históricas e culturais
do ato de cuidar onde existe uma relação entre mulheres e prole como origem do ato de
cuidar e afetividade da espécie humana (Ribeiro et al., 2008).
Dos 52 participantes, 78,8%, eram casadas ou viviam em união de facto e 45 tinham
filhos. Estes resultados encontram-se em concordância com os obtidos por Sousa (2011)
no seu estudo com cuidadores formais de pessoas idosas, onde se apresenta uma
maioria (73.5%) com estado civil casado. Podemos ainda encontrar resultados idênticos
no estudo realizado por Gomes (2017), sobre cuidadores formais, onde a situação
conjugal predominante era casado ou em união de facto (73%; n=25).
Relativamente ao nível de escolaridade, verificou-se que 36,5% possuía o 9º ano e
28,9% o 10º/12º ano à semelhança aos resultados obtidos por Caçote & Faria (2016),
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num estudo realizado sobre stress e qualidade de vida nos cuidadores formais, onde, a
maioria dos cuidadores formais possuía habilitações académicas correspondentes ao
Ensino Básico e Ensino Secundário. Noutro estudo, realizado por Carrilho (2012),
verificou-se, também, que 28,9% tinham o Ensino Secundário e apenas um tinha mais de
12 anos de ensino.
Considerando que a escolaridade obrigatória é, atualmente, o ensino secundário e, indo
ao encontro de estudos realizados, (e.g., Carneiro, et al., 2009; Ribeiro, et al., 2008;
Sousa, 2011), pode-se concluir que os cuidadores formais possuem, na generalidade, um
baixo grau de escolarização. Mas, se por outro lado, considerarmos que, para alguns
elementos da amostra, durante o seu período de ensino, o ensino obrigatório não
chegava ao 3º ciclo, podemos concluir que a amostra apresenta qualificações algo
elevadas.
Quanto às características profissionais dos cuidadores, constatou-se que o tempo de
trabalho total como prestador de cuidados formais de pessoas idosas situou-se nos 8
anos, estando a exercer funções na presente Instituição há 5 anos, o que vai ao encontro
dos resultados encontrados por Carneiro et al. (2009) que verificou uma média de 6.9
anos, e por Sousa (2011) que aponta para uma média de 10 anos. Estes resultados vão,
também, ao encontro dos resultados de um estudo realizado sobre cuidadores formais de
idosos (Ferreira, 2018), onde, relativamente ao tempo de exercício na função, as
cuidadoras formais da Estrutura Residencial para Idosos e do Centro de Dia
apresentaram uma média de 8,5 anos e desempenhavam esse papel na instituição, em
média, há 7,8 anos. Podemos encontrar, também, resultados semelhantes, no estudo
realizado por Gomes (2017), sobre cuidadores formais, onde 59% (n=20) dos cuidadores
tinha mais de 10 anos de experiência no cuidado a idosos e 82% (n=28) mais de 5 anos
de experiência no serviço de apoio domiciliário ao idoso.
A formação tem sido entendida como o processo pelo qual a pessoa é preparada para
desempenhar de forma exemplar as tarefas específicas da função que ocupa na
instituição (Paulos, 2010). Assim, dos elementos da amostra em estudo, 62,7% referiu
que teve formação profissional na área da gerontologia/geriatria; 80,8% dos prestadores
de cuidados formais tem formação específica para o desempenho da sua função. Estes
resultados estão de acordo com o estudo realizado por Beringuilho (2013), sobre
cuidadores formais de pessoas idosas, que refere que, relativamente à existência de
formação, 76,2% dos indivíduos que responderam, referem possuir formação na área em
que trabalham. Podemos encontrar resultados idênticos noutro estudo, realizado por
Pereira & Marques (2014) também sobre cuidadores formais de idosos, onde 52.5% dos
elementos da amostra em estudo referiu que teve formação específica para
desempenhar as funções de “ajudantes de ação direta”.
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Apesar de verificarmos que a maioria da amostra é detentora de formação na área,
muitos estudos referem a falta ou inexistência da mesma. Tal como refere Ferreira
(2012), no seu estudo dirigido a cuidadores de idosos, a maioria dos cuidadores formais
não possuem formação prévia específica, ou seja, concluiu-se que muitos deles não
tinham um curso, mas possuíam alguma experiência pessoal na tarefa de cuidar de
idosos, uma vez que já tinham tido a seu cargo a prestação de cuidados a um familiar
idoso. Por sua vez o estudo de Sousa (2011), realizado em cuidadores formais, refere
que apenas, 33,0% afirmam ter recebido formação antes de começar a trabalhar com
idosos. O trabalho físico pesado a que os prestadores de cuidados formais se encontram
sujeitos, juntamente com a falta de formação, regista grande incidência de sintomatologia
dolorosa ou desconforto nos cuidadores (Carneiro et al., 2009; Sequeira, 2010),
registando-se maiores problemas psicológicos, depressões, perturbações do sono,
irritabilidade e stress (Sequeira, 2010).
Assistimos, nos últimos anos, à exigência de cuidados mais intensivos e certos recursos
para pessoas idosas em Centros de Dia/Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas,
pela natureza da sua condição crónica progressiva, que não assistíamos há uma década
atrás (Spilsbury, et al., 2011), logo, a formação dos prestadores de cuidados formais é
apontada como um ponto fulcral para a satisfação laboral e redução de turnover, o que
por conseguinte melhorará também a qualidade do atendimento (Menne, et al., 2007).
Verificamos que 52,5% dos cuidadores afirmam ter contrato por tempo indeterminado na
instituição corroborando o estudo realizado por Militar (2012) sobre formação de
auxiliares de ação direta, onde refere que, relativamente ao tipo de vínculo laboral, 78%
dos prestadores de cuidados formais são efetivos. Podemos, ainda, encontrar resultados
idênticos no estudo realizado por Ferreira (2018) sobre burnout em cuidadores formais de
idosos, que nos diz que, relativamente ao tipo de vinculação à instituição, a maioria dos
cuidadores formais, 51,9 % (n=27) encontra-se na condição de efetivo.
Constatámos que 52% trabalha por turnos e 53,8% trabalha entre 8h a 8:30h por dia,
valores que se encontram de acordo com os resultados do estudo realizado por Ferreira
(2018) sobre cuidadores formais de idosos, onde se verifica que a carga horária semanal
de trabalho das Cuidadoras Formais da Estrutura Residencial para Idosos e do Centro de
Dia varia entre as 37 horas e as 40 horas por semana, o que resulta numa média de 37,5
horas semanais de trabalho, sendo que só uma possui um horário fixo e as restantes
desenvolvem o seu trabalho em horário rotativo.

A título de resumo, verificou-se, para a amostra em estudo, que a maioria (n=51) era
mulheres com uma média de idades de 43 anos. Observou-se que 78,8%, eram casadas
ou viviam em união de facto e 45 tinham filhos. Relativamente ao nível de escolaridade,
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verificou-se que 69,2% possuíam o Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos), 28,9% tinham o
Ensino Secundário e apenas um tinha mais de 12 anos de ensino. Quanto às
características profissionais dos cuidadores, constatou-se que o tempo de trabalho total
como prestador de cuidados formais de pessoas idosas situou-se nos 8 anos, estando a
exercer funções na presente Instituição há 5 anos. Dos elementos da amostra em estudo,
62,7% referiu que teve formação profissional na área da gerontologia/geriatria e 80,8%
tem formação específica para o desempenho da sua função. Verificamos, ainda, que
52,5% dos cuidadores afirmam ter contrato por tempo indeterminado na instituição, 52%
trabalha por turnos e 53,8% trabalha entre 8h a 8:30h por dia.

De seguida são discutidos os resultados no que concerne à avaliação do stress,
burnout, bullying e satisfação com o trabalho manifestados pelos prestadores de
cuidados formais a pessoas idosas da amostra, bem como a avaliação do impacto
do programa StressadaMente nos mesmos domínios.

i.

Stress e burnout em prestadores de cuidados formais de pessoas idosas:


Conhecer a prevalência de stress e burnout em prestadores de cuidados
formais de pessoas idosas;



Avaliar o impacto do programa nos domínios stress e burnout.

A fim de conhecer a prevalência de stress e burnout em prestadores de cuidados formais
de pessoas idosas recorreu-se a dois instrumentos de avaliação:


Escala de Qualidade de Vida Profissional (ProQOL): avalia as dimensões da
qualidade de vida profissional dos prestadores de cuidados formais, bem como o
stress e burnout;



Lista de Verificação de Sintomas de Rotterdam (RSCL): avalia as queixas de
saúde física e psicológicas.

De acordo com Queirós (2005), a evolução da investigação no âmbito da síndrome de
burnout tem sido caracterizada pelo aparecimento de vários modelos que procuram uma
unidade e consistência do conceito, bem como a explicação da síndrome, das suas
manifestações, dos seus antecedentes e precedentes.
O burnout é tido como uma experiência individual num contexto de trabalho específico,
existindo fatores situacionais que permitem dar resposta à questão de onde ocorre o
burnout e fatores individuais que condizem à questão de quem experiência o burnout
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).
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Assim, para avaliar as dimensões da qualidade de vida profissional dos prestadores de
cuidados formais, bem como o stress e burnout, foi utilizada a Escala de Qualidade de
Vida Profissional (ProQOL) que avalia 3 fenómenos distintos: Satisfação por Compaixão
(SC), Burnout (BO) e Stress Traumático Secundário (STS). Foram considerados os
pontos de corte para utilizar a ProQOL5 como indicadora de riscos (BO e STS) ou de
fatores de protecção (SC).
No que se refere à Satisfação por Compaixão (SC) verificou-se uma prevalência de
28,3% de prestadores de cuidados formais com níveis elevados de SC, ou seja, 25%
apresenta uma maior satisfação relacionada com a capacidade de ser um cuidador
eficiente no seu trabalho, provavelmente a pessoa apresenta boa satisfação profissional
na sua posição.
Observou-se uma prevalência de 35,6% de prestadores de cuidados formais com níveis
elevados de BO, que se caracteriza por sentimentos de infelicidade, desconexão e
insensibilidade ao ambiente de trabalho, podendo incluir, também, exaustão, o sentir-se
sobrecarregado, abatido, o que indica que a pessoa deverá pensar sobre o que é que no
seu trabalho a faz sentir que não é eficaz na sua posição.
Verificou-se ainda, uma prevalência de 25,0% de prestadores de cuidados formais com
níveis elevados de STS, ou seja, 25,0% de cuidadores encontra-se a trabalhar numa taxa
elevada de stress traumático secundário quando comparado a outros em profissões de
ajuda.
A qualidade de vida profissional dos prestadores de cuidados tem sido uma temática de
crescente interesse nos últimos vinte anos. Para Stamm (2010, p.8) a Qualidade de Vida
Profissional (QVP) “é a qualidade que uma pessoa sente em relação ao seu trabalho
como “helper””. A QVP inclui o aspeto positivo que é a Satisfação por Compaixão sendo
caraterizada por sentimentos de satisfação pelo trabalho de assistência envolvendo
sentimentos positivos sobre a capacidade de ajudar, como sentir-se recompensado pelo
seu esforço no trabalho e sentir que podem fazer a diferença com o seu trabalho. Assim,
os sentimentos positivos sobre a capacidade de ajuda das pessoas, conhecidos como
Satisfação por Compaixão (SC), funcionam como um fator protetor do profissional na
exposição ao burnout e stress traumático secundário (Stamm, 2010). Ou seja, as
vivências negativas do trabalho de assistência dizem respeito a sentimentos de exclusão,
frustração e irritabilidade do burnout (BO) bem como ao Stress Traumático Secundário
(STS) caracterizado pelo medo e trauma relacionado ao trabalho de assistência em
decorrência do contato profissional com os utentes (Stamm, 2010).
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No que concerne à comparação dos dois momentos de avaliação, considerando a
amostra total, verificámos que 15 cuidadores (34,9%) mantiveram o seu nível de SC do
momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção, ou seja, 7 cuidadores
(16,3%) apresentaram níveis baixos de SC; 1 cuidador (2,3%) apresentou um nível
moderado de SC e 7 cuidadores (16,3%) mostraram níveis elevados de SC. Stamm
(2010) define o conceito de satisfação por compaixão como sendo o prazer e satisfação
relacionada com o trabalho, no qual se desenvolvem sentimentos positivos de realização
e prazer em ajudar os outros e de fazer algo de construtivo no local de trabalho e na
sociedade, atuando como um fator que protege o profissional dos fatores stressantes no
trabalho. Verificámos que a maioria tanto apresenta níveis baixos como elevados de SC o
que sugere que 16,3% dos cuidadores são qualitativamente eficazes no desempenho do
seu trabalho, enquanto que 16,3% não o são.
Dezoito cuidadores (41,9%) melhoram o nível de SC do momento pré-intervenção para o
momento pós-intervenção, o que representa uma maior satisfação relacionada com a
capacidade de ser um cuidador eficiente no seu trabalho. Resultados que se verificaram
num estudo realizado por Conrad & kellar-Guenther, (2006) em que 70% da amostra
expressou um nível alto de satisfação por compaixão, sugerindo que esta dimensão
ameniza os efeitos do burnout.
Stamm (2010), onde mostrou que a conjugação de níveis elevados de Burnout e Stress
Traumático Secundário, estava associado a baixos níveis de Satisfação por Compaixão,
o que poderá indicar que a implementação do programa foi eficaz para a sensibilização
desta temática.
Tal como no estudo realizado por Marques (2014) cujo objetivo era avaliar a síndrome de
burnout em ajudantes de ação direta que trabalham em Estruturas Residenciais para
Idosos, concluiu que se estima que cerca de 15% da amostra em estudo apresenta
síndrome de burnout uma vez que evidenciaram altos níveis de exaustão emocional e
despersonalização e baixos níveis de realização pessoal, assim, também neste estudo
verificamos valores idênticos. Assim, na subescala BO, verificamos que 25 cuidadores
(58,1%) mantiveram o nível de BO do momento pré-intervenção para o momento pósintervenção, nomeadamente: 7 cuidadores (16,3%) apresentavam níveis baixos de BO; 4
cuidadores (9,3%) mostraram um nível intermédio de BO; 3 cuidadores (7,0%)
apresentaram nível moderado de BO; 11 cuidadores (25,6%) apresentaram níveis
elevados de BO. Sete cuidadores (16,4%) melhoraram o nível de BO do momento préintervenção para o momento pós-intervenção, sendo que, a maior percentagem de
cuidadores mantiveram o nível de BO.
Na subescala STS, 22 cuidadores (52,4%) mantiveram os níveis de STS do momento
pré-intervenção para o momento pós-intervenção: 6 cuidadores (14,3%) apresentavam
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níveis baixos de STS; 6 cuidadores (14,3%) exibiram níveis intermédios de STS; 3
cuidadores (7,1%) revelaram níveis moderados de STS; 7 cuidadores (16,7%) tinham
níveis elevados de STS. Nove cuidadores (21,4%) melhoraram o nível de STS do
momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção. A maior percentagem de
cuidadores mantém o nível de STS o do momento pré-intervenção para o momento pósintervenção.
Os cuidadores formais constituem um dos grupos profissionais mais vulneráveis ao stress
ocupacional, síndrome de burnout e sobrecarga (Leka & Jain, 2010; Hespanhol, 2005;
Vicente & Oliveira, 2011; Goodhead & McDonald, 2007; Özçakar et. al., 2012; Colomé et.
al. 2011; Barbosa et. al. 2011; Zamora & Sánchez, 2008), em virtude das consequências
provenientes das exigências laborais e das constantes adaptações às mesmas e devido
ao esforço físico e psicológico provocado pela pessoa idosa, o que acarreta efeitos
negativos para o bem-estar físico e emocional dos cuidadores e consequentemente para
a qualidade dos cuidados prestados.
Cabe aqui analisar que, possivelmente, as questões levantadas ao longo da
implementação do programa levaram a uma consciencialização da problemática do
stress e burnout até aqui não percebida, isto de acordo com manifestação verbal dos
prestadores de cuidados formais, levando a que num segundo momento de avaliação,
pós-implementação do programa, a maior percentagem de cuidadores melhorasse a SC
e a maior percentagem de cuidadores mantivessem o nível de BO e STS. Verificámos,
assim, que do momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção, 18 cuidadores
(41,9%) melhoram o nível de SC, 7 cuidadores (16,4%) melhoraram o nível de BO e 9
cuidadores (21,4%) melhoraram o nível de STS.
Face a estes resultados, recomenda-se que seja desenvolvido um novo protocolo onde
se inclua(m) instrumento(s) de avaliação mais sensíveis a esta problemática, e a
implementação de mais sessões de informação/esclarecimento/debate sobre esta
temática especifica, podendo assim, possivelmente, observar-se resultados diferentes
quanto aos níveis de stress e burnout.

De acordo com o inquérito Eurobarómetro, os trabalhadores consideram o stress como
sendo um dos principais riscos profissionais (53 %), seguido dos riscos ergonómicos
[movimentos repetitivos e posições dolorosas ou fatigantes (58 %)] e o levantamento e a
movimentação de cargas diariamente (24 %) (EU-OSHA, 2013).
O ato de cuidar está associado a diferentes aspetos do funcionamento do cuidador, i.e.,
físico, psicológico, social e material (Silva & da Silva Falcão, 2014) e depende da
participação e envolvimento do cuidador e de quem é cuidado (Carleto et al, 2010).

106

Para Sequeira (2010), os cuidadores formais de pessoas idosas, possuem, por norma,
níveis elevados de sobrecarga em todas as dimensões (social, psicológica, física,
profissional). As alterações psicossociais são das mais sentidas pelo prestador de
cuidados formais de pessoas idosas (Brito, 2003). Assim e segundo Goodhead e
McDonald (2007), quando as exigências laborais não estão ajustadas às competências
do trabalhador, este desempenha-as, mas exibe uma grande sobrecarga física e mental,
com implicações para a sua saúde e para a organização, onde exerce as suas funções.
Com o intuito de avaliar as queixas de saúde física e psicológicas apresentadas pelos
prestadores de cuidados formais recorremos à Lista de Verificação de Sintomas de
Rotterdam (RSCL).
Assim, num primeiro momento de avaliação, no que concerne aos sintomas psicológicos,
o score médio foi de 21,0 (dp=7,0), enquanto que nos sintomas físicos, o score médio foi
de 39,5 (sd=10,9). No segundo momento de avaliação, encontramos um score médio de
22,5 (dp=7,1) para os sintomas físicos e 41,2 (dp=11,0) para os sintomas psicológicos.
Atendendo a que valores mais altos são indicadores de maior sintomatologia, ou seja,
correspondem à maior intensidade de ocorrência do sintoma, não se verificou grande
sintomatologia física e psicológica em ambos os momentos de avaliação. Estes valores
são muito semelhantes aos encontrados no estudo realizado por Pereira & Marques
(2014) onde se verificou que as cuidadoras, após a prestação de cuidados, referem
cansaço psicológico (45,0%) e cansaço físico (42,5%) e, por outro lado, após a prestação
de cuidados, as cuidadoras afirmaram sentir-se fisicamente razoável e bem (22,5% para
ambos); em termos psicológicos 30% sentiram-se razoavelmente e 7,5% bem, verifica-se
assim que o cansaço psicológico prevalece em detrimento do cansaço físico, ou seja,
constatou-se que quanto maior for o cansaço físico e psicológico bem como os níveis de
ansiedade do cuidador, mais dificuldades estes apresentam na prestação de cuidados às
pessoas idosas.
Na comparação dos dois momentos de avaliação, considerando a amostra total,
verificámos que a média aumentou ligeiramente do momento 1 para o momento 2 [(20,8
(dp=7.1) vs 22,4 (dp=6,9)], nos sintomas psicológicos, bem como nos sintomas físicos
[39.3

(dp=10.7)

vs

41,2

(dp=10.6)].

Verificaram-se

diferenças

estatisticamente

significativas entre os dois momentos apenas para os sintomas psicológicos, ou seja, a
amostra total apresentou valores superiores de sintomas psicológicos no momento pósimplementação do programa. No estudo realizado por Pereira & Marques (2014),
verificou-se que os cuidadores formais estudados apresentavam diversas dificuldades
estando as mesmas associadas ao cansaço físico, psicológico, ansiedade cognitiva,
motora e ansiedade global, sendo que, quanto maior for o cansaço físico e psicológico e
maiores os níveis de ansiedade, maiores dificuldades sentem os cuidadores na prestação
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de cuidados às pessoas idosas. Por sua vez, Santos (2005) refere que, aos níveis físico e
psicológico, muitos prestadores de cuidados formais de pessoas idosas têm a sensação
de um desgaste progressivo do seu estado de saúde, apresentando uma saúde global
mais frágil, com uma maior prevalência de cansaço físico e psicológico e maiores níveis
de ansiedade, situação que vai piorando conforme o aumento da idade e do tempo de
serviço, o que se pode observar no presente estudo uma vez que, se verificaram
diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos apenas para os
sintomas psicológicos, ou seja, a amostra total apresentou valores superiores de
sintomas psicológicos no momento pós-implementação do programa.
Segundo os autores Carneiro, Pires, Filho e Guimarães (2009) do estudo com cuidadores
de idosos em instituições de longa permanência observou-se que todos os cuidadores
avaliados referiram dor em pelo menos uma região do sistema músculo-esquelético, em
particular, segundo os dados dos últimos 12 meses, no pescoço (45,4%), ombros
(72,7%), punhos/mãos (45,4%), zona lombar (45,4%), zona dorsal (36,4%) e
tornozelos/pés (45,4%). Por outro lado, a nível psicológico, de um modo geral, os
cuidadores formais evidenciam os seguintes sintomas: falta de atenção e concentração,
alterações de memória, lentificação de pensamento, impaciência, irritabilidade,
sentimento de solidão, baixa autoestima, ansiedade, humor depressivo, labilidade
emocional, agressividade, hipersensibilidade ou frieza emocional, diminuição da empatia
e aumento da desconfiança (Benevides-Pereira, 2002; Neto, Areosa & Arezes, 2014;
Monteiro, 2013).
No que concerne à avaliação do impacto do programa verifica-se que os fatores
psicológicos variam em função do tempo, com valores superiores de sintomas
psicológicos no momento pós-implementação do programa. Os fatores físicos variam em
função da interação tempo*grupo, isto é, a evolução do score varia em função do
momento de avaliação. Apesar de existirem estudos que evidenciam a existência de
sintomas físicos e psicológicos neste tipo de população (Carneiro, Pires, Filho e
Guimarães, 2009; Pereira & Marques, 2018; Benevides-Pereira, 2002; Neto, Areosa &
Arezes, 2014; Monteiro, 2013), no presente estudo, embora também se tenha verificado a
presença destes sintomas, estes não foram evidenciados pela maioria da amostra., o que
poderá querer dizer que o programa implementado foi eficaz no sentido em que
demonstrou a necessidade, cada vez mais crescente, de implementação de programas
na área da promoção de saúde mental em centros de dia e estruturas residenciais para
pessoas idosas, focadas em necessidades reais de forma a diminuir as queixas físicas e
psicológicas dos prestadores de cuidados formais.
Assim, podemos encontrar valores superiores de sintomas psicológicos no momento pósimplementação

do

programa

o

que

poderá

ser

interpretado

pela

falta

de
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sensibilização/conhecimento deste tipo de sintomas, uma vez que, e de acordo com
Ferreira (1996) existe um elevado número de cuidadores que somatizam a tensão
emocional sentida em sintomas físicos a nível do aparelho osteo-articular e digestivo.
Estes resultados podem ter contribuído positivamente para a saúde mental dos
prestadores de cuidados formais de pessoas idosas, através da sensibilização para esta
problemática, uma vez que as funções e obrigações do cuidador podem dar origem a
problemas na saúde física e mental do mesmo, como foi verificado no estudo de Hooker
et al. (2002), logo, se o cuidador tiver sensível para este tipo de sintomatologia, poderá
adotar estratégias para a sua prevenção e promoção.

O prestador de cuidados formais poderá estar sujeito a níveis elevados de stress e
burnout assim como de sintomas físicos e psicológicos, reflexo do seu exercício
profissional. Apesar de os resultados não manifestarem, na sua maioria, esta condição, a
mesma foi verbalizada, pelos participantes, tendo manifestado desagrado com as
condições de trabalho, nomeadamente falta de rotatividade de pessoal pelos diferentes
turnos de trabalho, falta de reconhecimento pelos superiores hierárquicos e, também, a
falta de consciencialização, conhecimento e reconhecimento sobre temáticas abordadas
ao longo do programa, nomeadamente sintomatologia da demência, burnout, estratégias
para lidar com stress, entre outras, ou seja, tal como Carneiro et al. (2009) referem no
seu estudo, os prestadores de cuidados formais apresentam como principais dificuldades
neste tipo de trabalho a falta de formação adequada, a má remuneração, a falta de
recursos materiais e a falta de conhecimentos que gera desmotivação. Assim,
recomenda-se que sejam adotados ou criados diferentes instrumentos de avaliação, ou
proceder a uma avaliação menos extensa, e, ao contrário implementar programas de
promoção de saúde mental com mais sessões onde se proporcionem momentos de
partilha e discussão de situações indutoras de stress e burnout, como no presente
estudo, para que os prestadores de cuidados formais desenvolvam e adquiram
estratégias de coping eficazes.

ii.

Bullying em prestadores de cuidados formais de pessoas idosas:


Conhecer a prevalência de bullying em prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas;



Avaliar o impacto do programa nos domínios do bullying.
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O bullying no trabalho toma a forma de abuso verbal, condutas ou comportamentos que
são humilhantes, ameaçadoras ou intimidantes e formas de sabotagem que impedem a
realização do trabalho ou ainda, uma combinação das três (Namie & Namie, 2009).
Podemos encontrar na literatura que este tipo de violência é responsável por graves
consequências na saúde física e mental das pessoas envolvidas, conduzindo também a
consequências para as organizações e para toda a sociedade em geral. Afetando o
desempenho dos profissionais, colocando em causa a qualidade dos cuidados prestados
à população (Townsend, 2012), uma vez que contribui para erros, que incidem
negativamente nas pessoas recetoras dos cuidados (Mitchell, Ahmed, & Szabo, 2014).
Em Portugal, Araújo (2009) constatou que uma maior satisfação com o clima
organizacional contribui para menores índices de bullying.
Para avaliação da perceção da exposição ao bullying e à vitimização no ambiente de
trabalho, bem como à exposição a um determinado comportamento negativo e
sentimentos de vitimização, foi aplicado o instrumento Questionário de Atos Negativos
(NAQ-R).

No que concerne à avaliação subjetiva de bullying, esta remete para algo que está
baseado na interpretação individual do cuidador e que pertence ao domínio da sua
consciência enquanto que a avaliação objetiva de bullying é fundamentada na
observação imparcial, é independente das preferências individuais.
No presente estudo, verificámos uma prevalência de 23,1% na avaliação subjetiva de
bullying pelos prestadores de cuidados formais e uma prevalência de avaliação objetiva
de bullying de 3,9%. No que se refere à resposta positiva da combinação dos dois
primeiros critérios, ou seja, avaliação subjetiva e objetiva de bullying podemos observar
uma prevalência de 1,9%. Devido à escassez de estudos específicos desta
temática/problemática para este tipo de amostra, fazemos referência a resultados de
vários estudos, resultados que poderão ir ao encontro do presente estudo, que, apesar
de não terem sido realizados com prestadores de cuidados formais, foram realizados em
contexto hospitalar e em profissões relacionadas com a saúde estudos tendo evidenciado
a existência de bullying, nomeadamente: na Áustria (Niedl, 1996) em funcionários
hospitalares com a prevalência de 26,6%; na Finlândia (Kivimaki et al., 2004) em
funcionários hospitalares - 4,8%; na Noruega (Matthiesen et al., 1989) em enfermeiros e
enfermeiros assistentes - 3,9%; (Eriksen & Einarsen, 2004) em enfermeiros - 4,5%;
Polónia (Merecz et al., 2006) em enfermeiros - 69,6%; na Espanha (Fornés et al., 2008)
com profissionais de escolas enfermagem - 17,2%; na Suécia (Lindroth & Leymann,
1993) com professores de enfermagem - 6% (Zapf et al., 2011).
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Neste estudo encontrámos uma prevalência maior na avaliação subjetiva de bullying,
existindo uma grande diferença entre as prevalências de ambas as avaliações de bullying
o que nos diz que em termos subjetivos 23,1% dos prestadores de cuidados formais
interpretam/avaliam o bullying enquanto uma minoria (1,9%) o avalia objetivamente
perante um conceito.
Apesar de não se ter verificado uma associação estatisticamente significativa entre os
momentos, no que diz respeito à avaliação subjetiva de bullying (p=1.000), observámos
que as duas maiores percentagens se encontram nos 12,5% dos cuidadores que não
avaliaram subjetivamente que eram vítimas de bullying no momento pré-intervenção mas
avaliaram no momento pós-intervenção e nos 14,6% que mantiveram a perceção
subjetiva de bullying de um momento para outro. Julgamos que estes resultados possam
estar associados a uma maior sensibilização/reconhecimento do fenómeno, bem como à
gestão do stress e resolução de conflitos e aquisição/desenvolvimento de estratégias de
prevenção do mesmo, através do recurso a estratégias de coping (formação realizada na
5ª sessão do programa StressadaMente).
Este fenómeno, de interesse crescente, tem sido associado a graves consequências nos
profissionais, utentes e organizações (Purpora, Cooper, & Sharifi, 2015). Estudos levados
a cabo pela International Labour Organization (ILO) (2000) revelam que na Finlândia,
Alemanha e Portugal, 70% ou mais dos agressores são colegas de trabalho do mesmo
nível hierárquico.
Sabemos que, apesar de não se terem verificado resultados com níveis elevados de
bullying, esta é uma problemática que está presente nas instituições de saúde, de forma
significativa, mas que é pouco comunicada por diversos motivos, nomeadamente o receio
de ser rotulado de pessoa conflituosa e pensar que nada mudará ao comunicar (Carter
et. al, 2013). Assim, percebemos que estes resultados poderão estar relacionados com
alguns constrangimentos, nomeadamente na veracidade das respostas, ou seja, apesar
do anonimato, os participantes poderiam recear algum tipo de exposição dos resultados,
num meio institucional pequeno e, sendo um questionário constituído por questões muito
direcionadas para a gestão/direção da instituição, poderá ter induzido a respostas que
não sejam reflexo da sua prática laboral diária, o que poderá ter levado, a uma inferência
errada que não traduza a realidade.
Durante a implementação do programa foi, também, notório a falta de conhecimento por
parte das prestadoras de cuidados formais acerca da temática bullying uma vez que as
mesmas interpretavam o tema como sendo da área escolar e nunca laboral, logo,
consideramos que a consciencialização deste fenómeno, e das suas implicações, pode
ser um fator importante no comportamento das pessoas envolvidas, pelo que a sua
sensibilização/informação se torna fundamental.
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Apesar dos resultados não evidenciarem a existência elevada de bullying, isto poderá ser
interpretado, também, como algo a ser trabalhado na área da prevenção. Embora
existam estudos que defendem a existência de diversas causas de bullying em contexto
profissional, nomeadamente: a má organização no trabalho, muitas vezes devido à falta
de comunicação, e que acaba por funcionar como uma estratégia de bullying que afeta o
bom funcionamento; os ambientes de stress vividos com pressão e comentários
depreciativos; a ambição de poder; a inveja pela posição ou função da vítima; a liderança,
muitas vezes desadequada e que não proporciona um ambiente minimizador de conflitos
que conduzem ao aumento dos atritos entre trabalhadores (Zapf, 1999), neste estudo não
se evidenciou esse fato, logo será uma área a trabalhar em que se deve continuar a
investigar e investir.

iii.

Satisfação com o trabalho dos prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas:


Avaliar a satisfação com o trabalho dos prestadores de cuidados formais
de pessoas idosas;



Avaliar o impacto do programa no domínio da satisfação com o trabalho.

Apesar da vasta literatura sobre imagens da velhice e do envelhecimento, ainda são
escassas as referências específicas às atitudes que os profissionais que trabalham com
pessoas idosas têm (Almeida, 2014).
As atitudes são definidas como avaliações que se relacionam de modo complexo com
crenças, sentimentos e ações (Lima, 2002). Estas atitudes face aos idosos são muitas
vezes negativas e, em parte, são responsáveis pela imagem que eles têm de si próprios,
bem como das condições e das circunstâncias que envolvem todo o envelhecimento
(Berger & Mailloux–Poirier, 1995).
De acordo com Roach (2003), embora a evolução dos cuidados em Gerontologia se
tenha vindo a fazer de forma gradual, o envelhecimento da população acelerou este
processo, o que levou a mudanças de atitude relativamente aos cuidados aos idosos.
Compreender o envelhecimento como um processo dinâmico, conduz necessariamente a
uma mudança de atitude em relação ao idoso e permitindo agir em conformidade,
assumindo um papel inovador e relevante na prestação de cuidados (Rodrigues, 2011).
Assim, para avaliar as atitudes dos prestadores de cuidados formais face às pessoas
idosa, utilizou-se a escala Attitude Toward Old People Scale (AKPI).
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Num primeiro momento de avaliação, para a amostra total, no que concerne às atitudes
positivas e negativas, pudemos verificar atitudes mais favoráveis para com as pessoas
idosas (média 1,57; média 1,67, respetivamente). Num segundo momento de avaliação,
os valores médios para a amostra total foi de 1,50 (dp=7,6) para as atitudes positivas e
1,64 (dp=12,3) para as atitudes negativas. Perante estes resultados pode afirmar-se que
na globalidade os prestadores de cuidados formais têm atitudes positivas para com os
idosos. Estes resultados podem ser encontrados no estudo realizado por Fernandes,
Afonso & Couto (218), que, apesar de ser com uma amostra de enfermeiros, devido à
escassez de estudos em cuidadores formais, os resultados gerais deste estudo
mostraram escores ligeiramente positivos de atitudes em relação aos idosos. Noutro
estudo realizado por

Almeida (2014) sobre representações sociais do idoso

institucionalizado e influência na comunicação dos profissionais ajudantes de ação direta,
verificou-se que na globalidade os profissionais ajudantes de ação direta têm atitudes
neutras com os idosos, isto é, nem favoráveis nem desfavoráveis.
Na comparação de momentos para a amostra total, considerando as atitudes positivas,
verificámos que a média diminuiu ligeiramente do momento pré intervenção para o
momento pós-intervenção tanto para as atitudes positivas [(1,55 (dp=7,3) vs 1,50
(dp=7,6), respetivamente] como para as atitudes negativas [1,67 (dp=11,7) vs 1,63
(dp=12.4), respetivamente], não existindo diferenças estatisticamente significativas para
ambas as atitudes, positivas e negativas,

entre os dois momentos. Assim, na

comparação de momentos os valores encontrados revelaram uma atitude muito favorável
para com os idosos que aumentou, embora de uma forma ligeira, no momento pósintervenção, o que poderá indicar que o Programa StressadaMente tenha sido eficaz na
sensibilização desta temática.
Apesar dos resultados positivos do estudo verificados nesta dimensão, existem estudos
que mostram que os profissionais que exercem funções junto de pessoas idosas,
demonstram atitudes negativas, como se pode verificar no estudo realizado por
Rodrigues (2011) sobre atitudes de enfermeiros face ao idoso, onde se evidenciou,
através da aplicação da AKPI, que os enfermeiros que trabalham em Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas têm as atitudes mais desfavoráveis perante a pessoa
idosa. Assim, deve-se cuidar do idoso promovendo um ambiente facilitador da sua
autonomia, corrigindo atitudes negativas de que é alvo, vindas de familiares, da
sociedade e até de profissionais de saúde (Salles, 2009).
Relativamente à avaliação do impacto do programa, embora se possa verificar uma
diminuição do score APKI positivo e do score APKI negativo nos dois grupos, os
resultados obtidos indicam não existir um efeito significativo dos fatores tempo, grupo ou
interação (p>0,05).
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As atitudes que adotamos perante o idoso, condicionam a forma como encaramos a
velhice e todo o processo de envelhecimento, logo, se tivermos atitudes positivas e
estimulantes poderemos promover a sua integração na sociedade (Berger & Mailloux–
Poirier, 1995). De acordo com Salyer et al. (2014) empatia, habilidade e atitudes positivas
foram relacionadas com baixo burnout pessoal.
Apesar dos resultados positivos que verificámos, consideramos a necessidade de
desmistificar alguns conceitos dos cuidadores formais sobre os idosos e fomentar a
melhoria das atitudes destes profissionais face aos idosos. Logo, é de extrema
importância a implementação de programas na área da promoção da saúde mental que
abordem esta temática, que ativem perceções positivas sobre o processo de
envelhecimento e atitudes alvo dos prestadores de cuidados formais.

A fim de avaliar a satisfação no trabalho dos prestadores de cuidados formais, mais
especificamente os sentimentos gerais que têm em relação ao seu emprego, foi utilizado
o JIG.
Para Argyle (2013) a satisfação no trabalho é um dos três mais importantes preditores do
bem-estar, a par do casamento e da satisfação com a família. O mesmo autor refere que
ma felicidade na vida se encontra presa à satisfação de um número de aspetos ou com a
intensidade e frequência de emoções positivas, devendo ser o processo relativamente à
felicidade no trabalho (Argyle 2013).
No que concerne aos aspetos associados à satisfação na prestação de cuidados, Sousa,
Figueiredo e Cerqueira (2004) referem o facto da pessoa de quem se cuida estar bem
tratada, preservar a sua dignidade e felicidade, assim como ter a noção de que se está a
fazer o melhor que se pode por ela e que a mesma se encontra a ser tratada com amor e
carinho.
No presente estudo verificou-se uma prevalência da satisfação dos prestadores de
cuidados formais no seu local de trabalho, no momento pré-intervenção, de 97,6%. Estes
resultados vão ao encontro dos resultados apresentados por Chambel (2016) onde se
analisaram os níveis de sobrecarga dos cuidadores formais de idosos, tendo-se
verificado níveis elevados na dimensão satisfação no trabalho.
Na comparação do momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção, apesar
de não se ter observado uma associação entre as classificações verificadas nos dois
momentos de avaliação (p=1,000), 92,1% mantiveram o mesmo nível de satisfação com
o trabalho, 2,6% melhorou a sua satisfação e 5,3% piorou a sua satisfação. Alves (2018)
no estudo sobre stress e riscos psicossociais em cuidadores formais de idosos, concluiu
que, apesar das elevadas exigências da função aos níveis emocional e psicológico, a
satisfação e o empenho no exercício da função sobrepõem-se a essas exigências o que
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resulta em elevados níveis de satisfação e muitos fatores psicossociais em situação
favorável.
Na avaliação do impacto do programa pôde verificar-se um ligeiro aumento do score
médio da escala total do JIG, mais acentuado no grupo controlo mesmo não existindo
evidências da presença de qualquer efeito dos fatores testados (momento, grupo e
interação momento*grupo). Estes resultados são semelhantes aos encontrados no
estudo realizado por Ferreira (2012) sobre a satisfação do cuidador formal de idosos,
onde se comprovou que a satisfação está efetivamente presente no ambiente
profissional, sendo este aspeto crucial para a qualidade de vida do cuidador formal de
idosos.
Indo ao encontro dos resultados do estudo realizado por Ferreira (2012, concluímos,
também, que o facto das investigações serem escassas sobre o prestador de cuidados
formais e a satisfação com a profissão, houve dificuldade em encontrar estudos
relacionados. Assim, o presente estudo poderá ser promotor para realização de outros
estudos mais aprofundados, com diferentes realidades institucionais e cuidadores formais
com diferentes percursos de vida e características individuais distintas.
Sabemos que, de acordo com os estudos realizados por Gray-Stanley e Muramatsu
(2011), Evans et al. (2006), Brodaty, Draper & Low (2003), o stress, o burnout e a
insatisfação com o trabalho entre os prestadores de cuidados formais de pessoas idosas,
têm sido reconhecidos como as principais ameaças quer à prestação de cuidados quer
ao bem-estar do profissional e utente. Apesar de, no presente estudo, os prestadores de
cuidados formais se sentirem satisfeitos no seu local de trabalho e, de se verificar
atitudes mais favoráveis para com as pessoas idosas, poderá ser facilitador para
trabalhar as questões de promoção de saúde mental uma vez que esta questão poderá
contribuir na construção e aquisição de estratégias de coping uma vez que se verifica que
tanto o seu local de trabalho como o “alvo” do seu trabalho não se apresentam como algo
“negativo”.

iv.

Avaliar o programa de promoção de saúde mental

De acordo com Menezes (2013), programas de promoção da saúde mental são
fundamentais uma vez que potenciam o aumento dos fatores de proteção, mas também
atuam ao nível da diminuição dos fatores de risco.
Em

Portugal

existe

uma

falha

na

perceção

dos

riscos

psicossociais,

mais

especificamente sobre as suas consequências na força de trabalho e nas próprias
organizações, bem como a necessidade de criar um ambiente de trabalho capaz de
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preservar a saúde mental e o bem-estar dos profissionais (Cotrim, da Silva, Amaral, BemHaja, & Pereira 2015; Duarte, 2011; Gomes et al., 2016).
Assim, foi desenhado, implementado e avaliado o programa StresssadaMente, um
programa de promoção de saúde mental para prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas, para promoção da saúde mental em contexto laboral.

Na aplicação do questionário de satisfação/avaliação do programa StressadaMente,
todos os participantes manifestaram estar "muito satisfeitos" ou "totalmente satisfeitos"
em todas as dimensões do questionário avaliadas. Estes resultados são evidenciados,
também, na revisão de 17 estudos realizada por Moyle et al. (2010) onde se concluiu que
os programas de treino em habilidades comportamentais destinados a prestadores de
cuidados de pessoas idosas com doença mental são eficazes e, uma vez que a formação
especializada adequada parece ser inexistente entre os prestadores de cuidados formais
a longo prazo, acredita-se que este tipo de programa seja eficaz.
No que concerne à questão de que se os conteúdos foram relevantes para a formação
dos participantes bem como se o programa foi adequado às funções que desempenham
e ao domínio dos assuntos expostos pela formadora, 90,5% dos participantes mostraramse totalmente satisfeitos com os mesmos. De acordo com o estudo realizado por Barbosa
et al. (2011, p.127) com 15 cuidadores formais de uma Instituição na região central de
Portugal (Aveiro), os resultados obtidos sugerem a necessidade de desenvolver
programas integrados “de intervenção com os cuidadores formais que visem não só a
promoção de conhecimentos e competências específicas no contexto dos cuidados na
demência, mas também o desenvolvimento de estratégias que promovam o autocuidado
e a gestão do stress e sobrecarga emocional”.
É importante referir que 85,7% dos prestadores de cuidados formais consideraram-se
totalmente satisfeitos na questão a que se reporta a se o programa correspondeu às suas
expetativas iniciais. Em termos de aquisição de novas competências, 71,4% os
participantes mostraram-se totalmente satisfeitos com a mesma e 76,2% consideraram
que o programa possibilitou mudanças na sua prática laboral, mostrando-se totalmente
satisfeitos com esta questão. Assim, e de acordo com Ferreira (2012), é importante que
se desenvolvam programas de intervenção com cuidadores formais que incidam na
promoção de conhecimentos e de competências no que concerne ao cuidado, mas
também que se desenvolvam estratégias para diminuir situações de stress e de
sobrecarga emocional, melhorando assim a qualidade de vida destes profissionais e
consequentemente auxiliando a qualidade de vida das pessoas idosas.
Num estudo realizado por Pereira & Marques (2014), os resultados obtidos sugeriram a
necessidade de desenvolver programas de formação a cuidadores formais de pessoas
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idosas de modo a adquirirem competências perante as dificuldades encontradas no
estudo, mas também mediar estratégias de coping que visem a diminuição dos níveis de
cansaço psicológico e de ansiedade dos cuidadores, contribuindo desta forma para a
diminuição da sua ansiedade e melhoria da qualidade dos cuidados prestados às
pessoas idosas.
O programa foi avaliado, pela maioria dos prestadores de cuidados formais, como “muito
bom” e “excelente” por 9,5% e 90,5% respetivamente.
Apesar do abandono de 4 elementos do grupo experimental (2 por motivo de
baixa/atestado médico, 1 cujo contrato terminou e outro por pedido de demissão, ou seja,
por motivos extra-intervenção), pode ser considerado um êxito o facto de não ter havido
abandonos no grupo de cuidadores que participaram na intervenção por motivos
relacionados diretamente com a implementação do programa, o que, provavelmente se
deve à escolha de um formato breve (7 sessões), tendo em conta a sua escassa
disponibilidade de tempo e a sobrecarga de tarefas. Como diz López (2007) é importante
oferecer programas de intervenção breves cuja participação não acarrete mais stress aos
cuidadores. Acresce o facto de se ter optado por um horário laboral o que poderá,
também, ter contribuído positivamente para este fato.
Constatou-se, com a implementação do programa Stressadamente, apesar de não se
evidenciar na aplicação dos questionários, que os prestadores de cuidados formais
relataram, verbalmente, situações de grande exaustão e stress, muitas vezes
evidenciada por falta de reconhecimento do seu trabalho, baixa e injusta remuneração,
grande sobrecarga horária, e falta de rotatividade de pessoal pelos diferentes turnos,
entre outros.
Constatou-se, também, ao longo das sessões, que os cuidadores apresentam uma
lacuna no que concerne a formação específica na área da demência (sendo a patologia
mais recorrente na institucionalização) apresentando dificuldades em reconhecer
sintomas associados à mesma, levando, muitas vezes, a interpretações erradas
manifestando-se num cansaço maior por parte do prestador de cuidados uma vez que
poderia agir com mais naturalidade mas que aceita o sintoma como uma provocação. De
acordo com vários estudos (Llobet, Canut, Mateu & Ávila, 2010; Castle, Degenholtz &
Rosen, 2006), a ausência de formação pode traduzir-se em inúmeras fragilidades, não só
ao nível da qualidade dos serviços prestados como também ao nível das condições de
trabalho, entre elas a insatisfação e falta de motivação no trabalho. Assim, e de acordo
com Zimmerman, et al. (2005) e Moyle, et al. (2010), indo ao encontro do facto
supracitado, atuar sobre o bem-estar destes trabalhadores e fornecer formação contínua
em cuidados de saúde mental geriátrica aos trabalhadores que demonstram
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comprometimento com o trabalho, pode diminuir a sua tendência a tornarem-se cansados
ao longo do tempo ou procurar oportunidades de emprego noutros lugares.
No que concerne às questões de saúde metal, nomeadamente o stress, bullying e
burnout, estes nunca tinham sido abordados, nem trabalhados com esta amostra pelo
que pudemos constatar a necessidade emergente expressa pelos cuidadores em fazê-lo.
Esta constatação vai ao encontro das conclusões do estudo realizado por Costa (2017),
que referiu que seria interessante criar um programa de promoção do desenvolvimento
de estratégias de coping, direcionado aos cuidadores, que lhes permita lidar, de forma
mais adequada, com os stressores associados ao ato de cuidar.
Apesar de não se ter verificado nos resultados dos instrumentos de avaliação, os
prestadores de cuidados formais do presente estudo, apresentam uma grande
necessidade em manifestar-se e expressar emoções referindo o stress a que estão
sujeitos diariamente, pela falta de tempo, em executar as suas tarefas, falta de
reconhecimento pelo seu trabalho, entre outras já esplanadas no presente estudo.
Reconhecem a necessidade da implementação deste tipo de programas que promovam a
saúde mental uma vez que lidam diariamente com várias situações stressantes e, não
obstante, apesar de não se terem verificado muitos resultados significativos nos
questionários

pré

e

pós

implementação

do

programa,

acreditamos

que

a

consciencialização da temática/problemática da promoção da saúde mental e respetivas
questões, nunca antes abordada e trabalhada, tenha conduzido a estes resultados.

Neste estudo, foram identificadas algumas limitações. O método de amostragem por
conveniência, por si só, apresenta-se como uma limitação. A colheita da amostra foi
realizada, apenas em quatro centros de dia/estruturas residenciais para pessoas idosas
na região Norte do País, logo, devem ter-se em consideração as características sociais e
culturais dessa região salvaguardando generalização dos resultados para outras regiões
do país. As baixas médicas e demissão foram as principais razões para os níveis mais
elevados de abandono dos participantes do estudo. A dimensão reduzida da amostra é a
principal limitação, o que não permite generalizações. Assim, verifica-se a necessidade
de desenvolver mais estudos, com maior dimensão e com incremento de estratégias de
intervenção, com o intuito de implementar medidas ao nível individual e institucional de
forma a promover a saúde mental em contexto laboral.
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CAPÍTULO VII. CONCLUSÃO

De acordo com a EU-OSHA (2014c), para o período de programação 2014-2020, o
financiamento do Fundo Social Europeu (FSE) está disponível para apoiar ações
destinadas a promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e a inclusão social
mediante, nomeadamente “Prolongamento de vidas ativas mais saudáveis através do
desenvolvimento e da aplicação de medidas destinadas a promover um ambiente
saudável e o bem-estar mental no trabalho, o que pode também ser alcançado através da
prioridade de investimento para o «envelhecimento ativo e saudável» ”, entre outras.
De acordo com a OMS (2013), emerge a relevância da investigação dos cuidadores
formais que cuidam de idosos (in)dependentes, não só pelos utentes que cuidam, mas
também pela importância do cuidado dos cuidadores.

No estudo levado a cabo, implementámos uma intervenção breve, baseados na literatura
e investigação, adaptada à especificidade desta classe profissional, conscientes de que
seria difícil que uma intervenção deste tipo modifique algo de tão complexo como a
sobrecarga psicológica a que os prestadores de cuidados formais de pessoas idosas
estão sujeitos e que as medidas existentes fossem capazes de avaliar mudanças subtis.
Conseguimos trabalhar alguns aspetos importantes, que cremos ter conduzido a uma
maior sensibilização, conhecimento e reconhecimento de situações que possam ser
perniciosas para a sua saúde mental.

Para a amostra em estudo, verificou-se que a maioria eram mulheres com um nível de
escolaridade equivalente ao Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos) e tempo de trabalho total
como prestador de cuidados formais de pessoas idosas de 8 anos, estando a exercer
funções na atual Instituição há 5 anos. Com base nestes resultados e apesar da maioria
da amostra ter referido ser detentora de formação profissional na área da
gerontologia/geriatria e formação específica para o desempenho da sua função, o que
contraria muitos estudos na área, durante a implementação do programa, foi expressa a
necessidade de formação específica adaptada às suas funções e necessidades, também
motivado pelo surgimento de multi-patologias mais especificamente na área da
psiquiatria, pelo que se sugere a implementação de formação continua adaptada e
direcionada para a realidade da instituição e seus utentes, podendo assim, aumentar a
eficácia destes cuidadores no exercício da sua função bem como o seu bem-estar.
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No que concerne aos objetivos do estudo:


Conhecer a prevalência de stress e burnout em prestadores de cuidados
formais de pessoas idosa; avaliar o impacto do programa nestes dois
domínios:

Os cuidadores formais, desta amostra, tendem a percecionar baixos níveis de stress e
burnout. Verificou-se, do momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção, que
a maior percentagem de cuidadores melhorou o nível de satisfação por compaixão e a
maior percentagem de cuidadores mantiveram os níveis de burnout e stress traumático
secundário. Percebemos que, apesar de não se encontrar níveis elevados de stress e
burnout nestes cuidadores, como alguns estudos evidenciam, a implementação do
programa, nomeadamente nas questões inerentes a estas temáticas, pode ter contribuído
para uma consciencialização do stress e burnout tendo-se refletido na avaliação pósintervenção em que a maioria dos cuidadores melhorou ou manteve os níveis nas três
dimensões avaliadas.
Sugere-se que, em estudos futuros, sejam ministrados instrumentos de avaliação mais
sensíveis à avaliação de stress e burnout neste tipo de população-alvo bem como a
realização de mais sessões de informação e esclarecimento sobre esta temática
específica, para que, possivelmente, se possam observar resultados diferentes a estes
dois níveis.
No que concerne à avaliação de sintomas físicos e psicológicos, não se verificou grande
sintomatologia física e psicológica em ambos os momentos de avaliação para a amostra
total, tendo-se encontrado valores superiores de sintomas psicológicos no momento pósimplementação do programa, possivelmente pela falta de identificação deste tipo de
sintomatologia. Na avaliação do impacto do programa observámos que os fatores
psicológicos variam em função do tempo e os fatores físicos variam em função da
interação tempo*grupo.
Embora não se tenha verificado, na sua maioria, a presença elevada destes sintomas, o
que contraria estudos que evidenciam a existência dos mesmos para este tipo de
amostra, os cuidadores verbalizaram esta condição referindo algumas situações
concretas já aludidas no presente estudo (discussão dos resultados).
Estes resultados poderão ser indicativos da eficácia da implementação do programa no
sentido em que refletiu a necessidade premente da implementação de programas na área
da promoção de saúde mental, para esta população, direcionados para colmatar
necessidades manifestas de forma a diminuir, ainda que poucas, as queixas físicas e
psicológicas dos prestadores de cuidados formais bem como situações de stress e
burnout para que os prestadores de cuidados formais desenvolvam e adquiram
estratégias de coping eficazes.
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Conhecer a prevalência de bullying em prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas; avaliar o impacto do programa neste domínio:

No presente estudo verificaram-se resultados com níveis baixos de bullying, ou seja, uma
prevalência de apenas 23,1% na sua avaliação subjetiva, de 3,9% na avaliação objetiva e
de apenas 1,9% à resposta positiva da combinação da avaliação subjetiva e objetiva.
Na comparação dos dois momentos verificámos que a maioria manteve a perceção
subjetiva e objetiva de bullying, ou seja não avaliaram subjetiva e objetivamente serem
vítimas de bullying do momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção, sendo
que, observou-se uma melhoria na avaliação subjetiva para 5 cuidadores e na avaliação
objetiva para 1 cuidador.
Estes resultados poderão estar associados a falta de reconhecimento e identificação do
bullying, que atá à data de implementação do programa e de acordo com os
participantes, era uma temática direcionada apenas para âmbito escolar. Julgamos,
também, que os resultados possam ser espelho da falta de veracidade nas respostas por
receio de exposição dos mesmos às chefias (mesmo apesar de lhes ter sido garantido
anonimato e sigilo).
Embora os resultados não evidenciem a presença elevada de bullying, acreditamos que a
consciencialização do mesmo foi algo importante para os cuidadores, podendo ser
trabalhado na área da prevenção e incluído em programas de promoção de saúde
mental.


Avaliar a satisfação com o trabalho dos prestadores de cuidados formais de
pessoas idosas; avaliar o impacto do programa neste domínio:

Com o intuito de avaliar a satisfação com o trabalho foram também avaliadas as atitudes
dos prestadores de cuidados formais face às pessoas idosas. Os resultados mostraram,
de uma forma global, para a amostra total, que os prestadores de cuidados formais têm
atitudes positivas para com os idosos. Na comparação dos momentos pré e pósintervenção, observou-se uma atitude muito favorável para com os idosos que aumentou
ligeiramente no momento pós-intervenção, o que poderá indicar que o Programa
StressadaMente tenha sido eficaz na sensibilização desta temática. Na avaliação do
impacto do programa, os resultados obtidos mostraram não existir um efeito significativo
dos fatores tempo, grupo ou interação.
Embora se tenha verificado resultados positivos, consideramos fundamental abordar e
desmistificar alguns conceitos que os cuidadores formais possam ter sobre os idosos,
sendo, por isso, fundamental a implementação de programas na área da promoção da
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saúde mental que abordem esta temática e possam inerentemente conduzir a perceções
positivas sobre o processo de envelhecimento.
No que concerne à satisfação dos prestadores de cuidados formais no seu local de
trabalho, verificámos uma prevalência de 97,6, o que nos diz que maioritariamente dos
cuidadores deste estudo se sentem satisfeitos no seu trabalho. Na comparação do
momento pré-intervenção para o momento pós-intervenção, a maioria dos cuidadores
manteve a sua satisfação, sendo que uma pequena percentagem (2,6%) melhorou a sua
satisfação. Na avaliação do impacto do programa verificou-se um ligeiro aumento do
score médio da escala total do JIG, mais acentuado no grupo controlo. Poderemos
interpretar estes resultados como positivos, no sentido de que, apesar dos cuidadores se
sentirem satisfeitos no seu local de trabalho, mesmo tendo manifestado verbalmente o
oposto, ao longo da implementação do programa, percebemos que, embora mínima,
houve uma melhoria na sua satisfação com o trabalho no momento pós-intervenção do
programa, o que demonstra as vantagens da implementação de um programa de
promoção de saúde mental.
O facto dos cuidadores se sentirem satisfeitos no seu local de trabalho e de se verificar
atitudes mais favoráveis para com as pessoas idosas, poderá ser facilitador para
trabalhar as questões de promoção de saúde mental nesta área e embora seja evidente a
falta de estudos realizados sobre prestadores de cuidados formais, consideramos que o
presente estudo possa impulsionar outros, nesta vertente, dirigidos a prestadores de
cuidados formais de pessoas idosas onde seja incluída esta temática especifica da
satisfação laboral.


Avaliar o programa de promoção de saúde mental:

No final da implementação do programa StressadaMente foi realizada a avaliação do
mesmo, como “muito bom” e “excelente” pela maioria dos participantes. Todos os
participantes manifestaram estar "muito satisfeitos" ou "totalmente satisfeitos" em todas
as dimensões do questionário avaliadas, mais especificamente, a maioria mostrou-se
totalmente satisfeita com os conteúdos relevantes para a sua formação, bem como o
programa ter sido adequado às funções que desempenham, na aquisição de novas
competências e ao domínio dos assuntos expostos pela formadora, correspondendo de
uma forma totalmente satisfatória às suas expetativas iniciais tendo possibilitado, também
de uma forma totalmente satisfatória, a mudanças na sua prática laboral.
Gostaríamos de ressalvar a emoção manifesta em ambos os grupos, controlo e
experimental, pela intervenção realizada junto dos mesmos uma vez que referem que são
um grupo profissional que sente que não existe interesse e investimento no exercício da
sua função. Assim, consideramos que o programa StressadaMente foi reconhecido pelos
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prestadores de cuidados formais como algo a investir nas instituições, ou seja, tal como
já aludido neste estudo, estes reconhecem a necessidade da implementação deste tipo
de programas que promovam a saúde mental uma vez que lidam diariamente com várias
situações stressantes e embora não se terem verificado muitos resultados significativos
nos questionários pré e pós implementação do programa, acreditamos que a
consciencialização da temática/problemática da promoção da saúde mental e respetivas
questões, nunca antes abordada e trabalhada, tenha conduzido a estes resultados.

Num programa de intervenção, na área da promoção de saúde mental para prestadores
de cuidados formais de pessoas idosas, seria espectável que o impacto da mesma fosse
visível ao nível de aquisição de competências e estratégias de saúde mental. Assim, a
implementação do programa foi avaliada como totalmente satisfatória para os cuidadores,
no que diz respeito à explicação de conteúdos sobre envelhecimento, saúde mental e
demência em pessoas idosas, identificação de fontes de stress e ao combate dos efeitos
negativos do stress, levando a que o prestador de cuidados formais se consciencializasse
da importância do relaxamento. Contudo, também constatámos que os participantes se
manifestaram

totalmente

satisfeitos

com

a

intervenção

no que

concerne

ao

reconhecimento da necessidade da importância de estratégias de coping para redução
do stress e gestão de conflitos e identificação de situações de stress, o que poderá
significar que a intervenção contribuiu para fomentar, nos cuidadores, uma análise mais
crítica da sua condição e saúde mental.
Constatou-se que, apesar de se observarem melhorias nos resultados obtidos no
segundo momento (pós-implementação do programa), os mesmos não tiveram
significância estatística, ou seja não se pode afirmar que a intervenção foi eficaz nesses
pontos, provavelmente por se tratar de questões mais práticas dos cuidados e, ou porque
o período de seguimento não foi suficientemente grande para observar resultados
concretos, ou os instrumentos não serem suficientemente sensíveis à mudança, ou
mesmo serem de difícil compreensão.
Considera-se que o estudo sobre os prestadores de cuidados formais de pessoas idosas,
poderá ser importante na construção de medidas preventivas e intervenções que
reduzam os riscos psicossociais e, consequentemente, contribuam para uma melhoria de
prestação de cuidados e satisfação laboral.
Neste contexto parece-nos necessário que as instituições de resposta a pessoas idosas
possam oferecer aos prestadores de cuidados formais a possibilidade de integrarem
programas de promoção de saúde mental o mais precocemente possível e de forma mais
sistemática e continuada.
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A realização deste estudo evidenciou as potencialidades que a promoção de saúde
mental poderá ter em prestadores de cuidados formais de pessoas idosas. No entanto,
no futuro, será fundamental desenvolver um estudo de dimensões maiores. Deste ponto
de vista, o estudo contribuirá para determinar o estado-da-arte deste fenómeno e para
introduzir importantes contribuições para o desenvolvimento de futuros estudos.
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Anexo I – Artigo publicado: “StressadaMente: Mental health promotion programme for
direct care workers of older people” na SAGE Open Medicine
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ANEXO II – Certificado de participação do Programa de promoção de saúde mental para prestadores de cuidados formais

Certificado de Formação

Declara-se que ________________________________, participou no
Programa de Promoção de Saúde Mental para Cuidadores Formais de Pessoas Idosas,
que decorreu entre Outubro e Dezembro de 2017, com a duração de 10,30 horas.
O Evento foi promovido no âmbito do Programa Doutoral em Gerontologia e Geriatria do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto.

A Investigadora
_______________________
(Margarida Figueiredo)

ANEXO III. Questionário de avaliação da Sessão

Questionário de avaliação/satisfação da Sessão nº __ do Programa
Nome

Programa de Promoção de Saúde Mental para Prestadores de Cuidados Formais de
pessoas idosas

Local
Sessão
Data
Na resposta às questões utilize a seguinte escala:
1
Não satisfeito

2
Pouco satisfeito

3

4

Satisfeito

5
Totalmente
satisfeito

Muito satisfeito

Avaliação/Satisfação
1

2

3

4

5

1. A sessão foi de encontro às suas expetativas?
2. Os conteúdos foram relevantes para a sua formação?
3. A duração foi adequada?
4. O grupo esteve motivado?
5. Houve participação dos formandos?
6. A formadora transmitiu com
abordados?

clareza os assuntos

7. A formadora conseguiu criar um clima propício à sessão?
8. A formadora dominava o assunto que expôs?
9. Os métodos utilizados foram os mais ajustados?
De um modo geral como classificaria esta sessão?
Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

Excelente

Sugestões:

Grata pela colaboração!
Braga, ___ de _____________ de 2017
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ANEXO IV. Questionário de avaliação do Programa

Questionário de avaliação/satisfação do Programa
Nome

Programa de Promoção de Saúde Mental para Prestadores de Cuidados Formais de
pessoas idosas

Local
Data
Na resposta às questões utilize a seguinte escala:
1
Não satisfeito

2
Pouco satisfeito

3

4

Satisfeito

5
Totalmente
satisfeito

Muito satisfeito

Avaliação/Satisfação
1

2

3

4

5

1. O programa foi adequado às funções que desempenha?

2. Os conteúdos foram relevantes para a sua formação?

3. A duração foi adequada?

4. O programa correspondeu às suas expetativas iniciais?

5. Como avalia o programa em termos de aquisição de novas
competências?

6. Este programa possibilita a introdução de mudanças na sua
prática?

7. A formadora transmitiu com clareza os assuntos abordados?

8. A formadora dominou os assuntos que expôs no programa?
De um modo geral como classificaria este programa?
Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

Excelente

Sugestões:

Grata pela colaboração!
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Anexo V. Pedido de autorização aos autores dos instrumentos de avaliação JIG, NAQ-R,
RSCL, ProQOL e AKPI e respetivo consentimento
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162

163
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ANEXO VI.

Questionário sociodemográfico e profissional

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL
Por favor assinale com um círculo o número que melhor descreve a sua situação.
Grupo I – Identificação

1.

Data de nascimento

2.

Sexo

3.

Estado Civil

4. Filhos

____/____/_______

1

Masculino

2

Feminino

1

Solteiro

2

Casado/União de fato

3

Divorciado/Separado

4

Viúvo

1

Sim

2

Não

Se sim, quantos: ________________

Grupo II – Percurso Escolar/Académico
5. Anos de Escolaridade

6. Tem formação profissional na
área da gerontologia/geriatria

7. Tem formação específica
para as suas funções

___________________

1

Sim

2

Não

1

Sim

2

Não
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Grupo III – Percurso Profissional

8. Há quanto tempo trabalha
como prestador de cuidados

______________________

formais a pessoas idosas

9.

Há quanto tempo trabalha

nesta Instituição

10. Horário

_______________________

de

1

Fixo, qual? ______________________

2

Por turnos, quais?

trabalho

praticado

_______________________________

11. Há quanto tempo trabalha
no actual regime de trabalho

________________________

12. Quantas horas trabalha por

________________________

dia
1
2
13. Tipo de contrato

3
4

Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo
Indeterminado
Contrato Trabalho Funções Públicas Termo
Resolutivo
Contrato Individual de Trabalho Tempo
Indeterminado
Contrato Individual de Trabalho Termo
Resolutivo

5

Prestação de Serviços

6

Outro ___________________

Grata pela colaboração!
Data: ____/____/______
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ANEXO VII.

Job In General (JIG)

JOB IN GENERAL (JIG)
(Balzen, Kihm, Smith, Irwin, Bachiochi, Robie, Sinar & Parra, 1997;
adaptado por McIntyre, McIntyre & Silvério, 2000 e McIntyre & McIntyre, 2010)

Pense acerca do seu trabalho em geral.
Considerando todos os aspetos, como é o seu trabalho na maior parte do tempo?

Assinale com um X:
“Sim” se descreve o seu trabalho em geral;
“Não” se a frase não o descreve
“?” se não consegue decidir-se.
Sim

Não

?

1. Agradável
2. Mau
3. Ideal
4. Uma perda de tempo
5. Bom
6. Invejavel
7. Vale a pena
8. Pior que a maioria
9. Aceitável
10. Superior
11. Melhor que a maioria
12. Não se ajusta a mim
13. Faz-me feliz
14. Inadequado
15. Excelente
16. Péssimo
17. Dá-meprazer
18. Fraco
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ANEXO VIII. Negative Acts Questionaire - Revised (NAQ-R)
QUESTIONÁRIO DE ATOS NEGATIVOS – REVISTO (NAQ-R)
(Einarsen & Raknes, 1997; Adaptado por Araújo, McIntyre & McIntyre, 2004)

Os seguintes comportamentos são geralmente vistos como atos negativos no local de
trabalho.
Selecione com que frequência foi sujeito a estes tipos de atos negativos no trabalho, nos
últimos 6 meses, assinalando com um circulo o numero que melhor corresponde à sua
experiência.
1

2
De vez em

Nunca

Quando

1. Alguém

esconde

3

4

5

Mensalmante

Semanalmente

Diariamente

informação

que

afeta

o

seu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

e/ou 1

2

3

4

5

5. Espalharem rumores/boatos acerca de si

1

2

3

4

5

6. Ser ignorado, excluído ou marginalizado

1

2

3

4

5

da sua pessoa (hábitos e origens), atitudes ou vida 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

empurrões, 1

2

3

4

5

desempenho
2. Ser humilhado ou ridicularizado em relação ao seu
trabalho
3. Ser obrigado a desempenhar funções abaixo do nível
das suas competências
4. Retirarem ou substituírem responsabilidades chave da
sua

função

por

outras

pouco

importantes

desagradáveis

7. Ser insultado ou fazerem comentários ofensivos acerca

privada.
8. Berrarem-lhe ou ser alvo de explosões de raiva
9. Comportamento de intimidação (apontarem-lhe o dedo,
invasão

do

seu

espaço

pessoal,

bloquearem/barrarem-lhe o caminho)
10. Insinuações ou sinais de que deveria deixar o emprego

1

2

3

4

5

11. Ser constantemente lembrado dos seus erros ou
enganos.

1

2

3

4

5

12. Ser ignorado ou enfrentar reações hostis quando se

1

2

3

4

5
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aproxima de alguém.
13. Críticas constantes sobre o seu trabalho e esforço.

1

2

3

4

5

14. As suas opiniões ou pontos de vista são ignoradas.

1

2

3

4

5

15. Ser alvo de “partidas” por parte de pessoas com quem não
se dá bem.

1

2

3

4

5

16. Serem-lhe atribuídas tarefas com objetivos ou prazos
irrealistas ou impossíveis.

1

2

3

4

5

17. Serem feitas acusações contra si.

1

2

3

4

5

18. Vigilância/controlo excessivo do seu trabalho.

1

2

3

4

5

19. Ser pressionado a não reclamar aquilo a que tem direito
(e.g. baixa médica, feriados, despesas de deslocação).

1

2

3

4

5

20. Ser objeto de gozo e sarcasmo (ironia) excessivos.

1

2

3

4

5

21. Ser exposto a uma quantidade de trabalho excessiva e
impossível de realizar.

1

2

3

4

5

22. Ameaças de violência ou mesmo sofrer de abuso físico.

1

2

3

4

5

23. Tem sido vítima de “Bullying” no trabalho? Definimos “Bullying” como uma situação
em que um ou mais individuos se sentem, de forma persistente e ao longo de um
determinado periodo de tempo, alvos de atos negativos da parte de uma

ou mais

pessoas, numa situação em que o alvo “Bullying” tem dificuldade de se defender destes
atos negativos contra si. Não nos referimos a um ato isolado como “Bullying”.
Usando a definição acima descrita, por favor indique se tem sido alvo de “Bullying” nos
ultimos 6 meses no seu trabalho?
Não
Sim, mas só raramente
Sim, de vez em quando
Sim, várias vezes por semana
Sim, quase todos os dias
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ANEXO IX. Rotterdam Symptom Checklist (RSCL)
INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ROTERDÃO (RSCL)
(Haes, J.C.M. et al., 1990. Adaptado por McIntyre & Gameiro, 1998)

Abaixo encontra alguns sintomas e queixas que pode sentir.
Por favor, para cada um deles faça uma cruz (X) no espaço que melhor corresponde à
frequência com que tem sentido estes sintomas durante a última semana.
Nenhuma Pouca

Alguma

Bastante

Falta de Apetite
Irritabilidade
Cansaço
Preocupações
Dores musculares
Depressão
Falta de energia
Dores nas costas
Nervosismo
Náuseas (enjoos)
Desespero em relação ao futuro
Dificuldades em adormecer
Dores de cabeça
Vómitos
Tonturas
Diminuição do interesse sexual
Tensão nervosa
Dores de barriga
Ansiedade
Obstipação (prisão de ventre)
Diarreia
Azia, arrotos
Calafrios
Formigueiro nas mãos/pés
Dificuldades de concentração
Boca dorida / Dor ao engolir
Ardor (ou dor) nos olhos
Falta de ar
Secura na boca
Obs: Por favor, verifique se respondeu a todos os itens do questionário. Obrigada.

170

ANEXO X.

Attitude Toward Old People Scale (AKPI)

Escala AKPI (Atitudes de Kogan para com as Pessoas Idosas) (1961)
(Trad.e validada para a pop. portuguesa por Laura Viegas, 2002)

Em grande parte

Parcialmente

Parcialmente

Em grande parte

Completamente

Concordo

Completamente

Discordo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4- É disparatado pensar que a sabedoria vem com a
idade

1

2

3

4

5

6

5- Provavelmente seria melhor que as pessoas idosas
habitassem em prédios também habitados por
pessoas mais novas.

1

2

3

4

5

6

6- A maioria das pessoas idosas parece ter uma
aparência pessoal arranjada e asseada.

1

2

3

4

5

6

7- A maioria das pessoas idosas é bastante parecida
umas com as outras, com exceção de alguns
casos.

1

2

3

4

5

6

8- A maioria das pessoas idosas provoca mal-estar
nos outros.

1

2

3

4

5

6

1- Pode-se

contar

com

uma

zona

residencial

agradável quando essa zona é habitada por um
número razoável de pessoas idosas.

2- Muitas pessoas idosas prefeririam continuar a
trabalhar enquanto podem, em vez de dependerem
de outras pessoas.

3- Se as pessoas idosas querem que gostem delas, o
primeiro passo a darem é tentarem libertar-se dos
seus defeitos irritantes
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Em grande parte

Parcialmente

Parcialmente

Em grande parte

Completamente

Concordo

Completamente

Discordo

1

2

3

4

5

6

9- A maioria das pessoas idosas aborrece os outros
quando insiste em falar sobre os bons velhos
tempos.

1

2

3

4

5

6

10- As maiorias das pessoas idosas são alegres,
agradáveis e bem-humoradas.

1

2

3

4

5

6

11- A maioria das pessoas idosas não são diferentes
das outras pessoas, é tão fácil compreendê-las
como às mais novas.

1

2

3

4

5

6

12- As maiorias das pessoas idosas queixam-se
constantemente do comportamento das gerações
mais novas.

1

2

3

4

5

6

13- A maioria das pessoas idosas é capaz de se
adaptarem de novo quando a situação o exige.

1

2

3

4

5

6

14- A maioria das pessoas idosas não precisa de mais
amor e encorajamento que outra pessoa qualquer.

1

2

3

4

5

6

15- A maioria das pessoas idosas gasta bastante
tempo a intrometer-se nos assuntos dos outros,
dando conselhos sem serem solicitados.

1

2

3

4

5

6

16- Pode-se contar com que a maioria das pessoas
idosas mantenha a casa limpa e atrativa.

1

2

3

4

5

6

17- As pessoas idosas têm demasiado poder na área
dos negócios e da política

1

2

3

4

5

6

18- A maioria das pessoas idosas preferem deixar de
trabalhar logo que o montante da reforma seja
suficiente para aguentar as despesas que tem.

1

2

3

4

5

6
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Em grande parte

Parcialmente

Parcialmente

Em grande parte

Completamente

Concordo

Completamente

Discordo

1

2

3

4

5

6

19- Quando se pensa sobre o assunto, conclui-se que
as pessoas idosas têm os mesmos defeitos que as
outras pessoas.

1

2

3

4

5

6

20- Com o passar dos anos as pessoas adquirem mais
sabedoria.

1

2

3

4

5

6

21- – Provavelmente seria melhor se a maioria das
pessoas idosas vivesse nos mesmos prédios que
outras pessoas da sua idade.

1

2

3

4

5

6

22- A maioria das pessoas idosas deveria preocupar-se
mais com a sua aparência pessoal. Habitualmente
têm um aspeto desleixado.

1

2

3

4

5

6

23- É evidente que a maior parte dos idosos são muito
diferentes uns dos outros.

1

2

3

4

5

6

24- A maioria das pessoas idosas provoca nos outros,
descontração quando convivem com elas.

1

2

3

4

5

6

25- Uma das características mais importantes da
maioria das pessoas idosas é as suas experiências
do passado.

1

2

3

4

5

6

26- A maioria das pessoas idosas são irritantes,
inconvenientes e desagradáveis.

1

2

3

4

5

6

27- Raramente se ouvem pessoas idosas a criticar o
comportamento das gerações mais novas.

1

2

3

4

5

6

28- Existe uma característica particular nas pessoas
idosas: é difícil perceber o que as incentiva.

1

2

3

4

5

6
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Em grande parte

Parcialmente

Parcialmente

Em grande parte

Completamente

Concordo

Completamente

Discordo

1

2

3

4

5

6

29- A maioria das pessoas idosas instala-se nos seus
hábitos e são incapazes de mudar.

1

2

3

4

5

6

30- A
maioria
das
pessoas
idosas
exige
excessivamente que sejam amadas e encorajadas.

1

2

3

4

5

6

31- A maioria das pessoas idosas respeita a
privacidade dos outros e só dão conselhos quando
são solicitadas.

1

2

3

4

5

6

32- A maioria das pessoas idosas tende a deixar as
suas casas, tornarem-se desleixadas e pouco
atrativas.

1

2

3

4

5

6

33- As pessoas idosas têm pouco poder na área dos
negócios e da política.

1

2

3

4

5

6

34- Para manter uma zona residencial agradável é
preferível que ela não seja habitada por muitas
pessoas idosas.

1

2

3

4

5

6
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ANEXO XI.

Professional Quality of Life Scale (ProQOL)
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ANEXO XII: Carta de apresentação do projeto de investigação e consentimento
informado, livre e esclarecido.
Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para participação em Projetos de
Investigação

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou
que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a
proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.
Título do estudo
Stressadamente: Promoção de Saúde Mental para Prestadores de Cuidadores Formais
Enquadramento
O presente estudo insere-se no âmbito do Programa Doutoral em Gerontologia e
Geriatria do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto.

Explicação do estudo
O estudo que caracteriza os propósitos da presente investigação integrará o paradigma
quantitativo, de tipo experimental, com duas amostras, uma de controlo e outra
experimental.
É solicitado o preenchimento de 7 questionários com posterior análise estatística dos
dados com o propósito de elaboração de um programa de promoção de saúde mental
para prestadores de cuidados formais (Ajudantes de Ação Direta) de pessoas idosas.
O programa deverá integrar cerca de 6 a 8 sessões com cerca de 30 a 45 minutos e será
ministrado em horário laboral.

Condições e financiamento
Quem financia o estudo é a investigadora.
O estudo é de carácter voluntário de participação sem qualquer tipo de prejuízo caso não
queira participar.
O estudo mereceu o Parecer favorável da Comissão de Ética do ICBAS-UP
Confidencialidade e anonimato
É garantida a confidencialidade e uso exclusivo dos dados recolhidos para o presente
estudo.
È garantido total anonimato em qualquer caso, que a identificação dos participantes
nunca será tornada pública.
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Os contactos serão feitos em ambiente de privacidade.

O seu contributo pessoal é de imprescindível para este estudo.
Agradeço a sua participação.
A Investigadora: Sandra Margarida Correia Figueiredo
Assinatura:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que
me foram fornecidas pela pessoa que acima assina e que considero suficientes. Foi-me
garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem
qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a
utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão
utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que
me são dadas pelo/a investigador/a.

Nome: ______________________________________________________

Assinatura:

Data: __ /__ /_____
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ANEXO XIII: aprovação do projeto de investigação pela Comissão de Ética (CETI) do
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP) –
Número 187/2017
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ANEXO XIV: Autorizações das 4 Instituições para realização do estudo de Investigação
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